
—
 s

tr
an

a 
6

—
 s

tr
an

a 
14

—
 5

kv
ět

en
 2

0
21

Zeleň na Trojce: díky 
obyvatelům kvetou 
ulice i vnitrobloky

Hana Fifková: Jsem 
bytostný optimista 
a věřím, že nevyhyneme



Trojka děkuje 
dobrovolníkům 
Děkujeme všem, kdo se během 
nouzového stavu ochotně zapojili 
do projektu Sousedé si pomáhají.

 ⟶ Milešovská 846/1, Praha 3
 ⟶ 222 116 800
 ⟶ zelená linka 800 163 163
 ⟶ infocentrum@praha3.cz

 ⟶ pondělí—pátek 8—18 h
 ⟶ sobota 8—14 h

 ⟶ praha3.cz    
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
po dlouhé a tvrdé zimě přišlo, zdá se, konečně hezké počasí. Příroda ožívá a ukazuje 
nám, jak se o ni staráme. Na rozdíl od ostatních aspektů života, příroda nám nasta-
vuje zrcadlo téměř okamžitě. Máme tak příležitost posoudit, do jaké míry pečujeme 
o veřejný prostor, ve kterém žijeme. Pokud je nám venku příjemně, bude to i tím, že 
se nám líbí prostředí, a pokud ne, je to námět k zamyšlení. Právě proto se v květno-
vém čísle věnujeme tématu zeleně, vnitrobloků a stromů s příběhem. I díky izolaci, 
kterou jsme v posledních měsících zažívali, je příjemné vědět, kde venku můžeme 
radostně trávit svůj čas.

Přes množství iniciativ, které se o veřejný prostor starají, je jeho podoba převáž-
ně na každém z nás. Pokud budeme správně pečovat o květiny a zeleň, život na 
Trojce bude hezčí. Na Olšanském náměstí naproti kostelu sv. Rocha právě zakládá-
me další květnatou louku. Na místě se objeví kombinace 88 rostlinných druhů, které 
celé místo zpestří a přispějí i ke zlepšení podmínek pro hmyz. Způsoby, jak se do 
kultivace svého okolí můžete zapojit i vy, popisujeme na stránkách tohoto vydání 
Radničních novin.

Především inspirativní čtení vám přeje  
Eliška Stodolová, redaktorka

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
 ⟶ twitter.com/3Praha
 ⟶ soundcloud.com/3praha
 ⟶ praha3.mobilnirozhlas.cz
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Zprávy z rady
 ⟶ 19. dubna

Prodloužení možnosti distanční formy účasti na 
jednání zastupitelstva

Rada doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 3 pro-
dloužit do 30. 6. 2021 účinnost změny jednacího 
řádu, která zastupitelům umožňuje, aby se mohli 
za stanovených podmínek účastnit jednání zastu-
pitelstva distančně. Cílem je zajistit bezproblémo-
vý chod městské části v přetrvávající epidemické 
situaci.

Vyhlášení architektonické soutěže Vodní prvek pod 
žižkovskými schody

Rada bere na vědomí zahájení přípravy záměru 
uspořádání architektonické soutěže Vodní prvek 
pod žižkovskými schody. Dále schválila vyhláše-
ní soutěžních podmínek architektonické soutěže 
a složení členů soutěžní poroty.

Nový provozovatel Kavárny pod radnicí
Rada schválila nového nájemce prostoru na 
Havlíčkově nám. 9/700, který zde bude provozo-
vat Kavárnu pod radnicí.

Rekonstrukce výtahu v Ošetřovatelském domově 
Habrová

Rada schválila záměr rekonstrukce výtahu 
v Ošetřovatelském domově Praha 3, Habrová. 
Výtah je nezbytně nutný k zajištění jeho provo-
zu. Stávající výtah je v objektu jediný a značně 
poruchový. Obsluhuje tři stanice a má nosnost 
1 600 kg s maximálním počtem 20 přepravova-
ných osob. V nové projektové dokumentaci bude 
posouzena možnost zvětšení rozměrů kabiny 
včetně navýšení nosnosti a počtu přepravova-
ných osob.

Doplnění původních druhů do stromového patra 
parku Vrch sv. Kříže

Rada odsouhlasila podání žádosti o dotaci 
z Národního programu Životní prostředí na akci 
Doplnění původních druhů do stromového patra 
parku Vrch sv. Kříže. V jejím rámci bylo ve vý-
chodní části parku na podzim roku 2020 vysaze-
no 41 původních druhů listnatých stromů. Státní 
fond životního prostředí poskytne městské části 
dotaci ve výši 250 000 Kč.

 ⟶ 15. dubna
Pilotní projekt PCR testování ze slin v mateřských 
školách

Rada schválila pilotní projekt PCR testování ze 
slin v několika vybraných mateřských školách 
zřízených třetí městskou částí v období od 1. 5. 
do 30. 6. 2021. Cílem je zajistit místním dětem 
spolehlivou a šetrnou variantu testování a pro-
kázat, že takový projekt je realizovatelný. Z vlast-
ních prostředků na něj městská část vynaloží 
1 milion Kč.

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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další etapa rekonstrukce koněvovy ulice
Z důvodu opravy je nutná kompletní oboustranná uzavírka 
Koněvovy ulice v úseku Rokycanova—Černínova. Dopravní 
omezení potrvá do 4. července. K individuální automobilo-
vé dopravě slouží objízdná trasa přes křižovatku Ohrada—
Jana Želivského—Olšanskou—Prokopovu a opačně. Řidiče 
prosíme, aby byli ohleduplní k místním obyvatelům a nepro-
jížděli Jeseniovou a Roháčovou ulicí. Upozorňujeme také, 
že jsou dočasně odkloněny autobusové linky číslo 133, 136, 
175, 207, 908, 909 a 913. Směrem do centra vede trasa přes 
zastávky Koněvova—Černínova—Roháčova—Rokycanova. 
Směrem z centra přes zastávky Prokopova—Rokycanova—
Jeseniova—Zelenky-Hajského, respektive Jana Želivského. 
Stavbu realizuje společnost Strabag.

zažít město jinak zve do ulic
Pořadatelé šestnáctého ročníku sousedské slavnosti Zažít 
město jinak spustili registraci na letošní rok. Organizace 
AutoMat akci pořádá 18. září a přihlásit svou ulici, park nebo 
náměstí k celorepublikové slavnosti může každý. Společným 
jmenovatelem happeningů, kterých bývá ročně více než sto, 
je zlepšovat sousedské vztahy a upozornit na hodnotu sdíle-
ného veřejného prostoru. Setkání se sousedy se dá uspo-
řádat různě, ať už formou her, společným jídlem, cvičením 
jógy nebo třeba hraním divadla. V loňském roce se akce 
uskutečnila na více než 85 ulicích, náměstích a v parcích 
v Praze a v dalších 37 městech. Přihlašování pro českou me-
tropoli končí 31. května, ostatní lokality mají čas do konce 
června. Zájemci se mohou registrovat na webových strán-
kách zazitmestojinak.cz/registrace.

přijímací zkoušky na zuš učňovská
Základní umělecká škola Učňovská 1 s dalšími pracovišti na 
adresách Hollarovo náměstí 4 a Ondříčkova 48 vyhlašuje 
na květen a červen přijímací zkoušky pro školní rok 2021/22 
v hudebním a tanečním oboru. Více informací o průběhu 
zkoušek získáte na umeleckaskola.cz. Lekce se konají v od-
poledních hodinách. Výuka všech základních hudebních ná-
strojů probíhá v individuálním režimu jeden žák na učitele. 
Taneční obor je vyučován ve větších skupinách. 

nechte si donést knihu
Seniorům starším 75 let a osobám s omezenou pohybli-
vostí nabízí Městská knihovna bezplatnou donášku knih. 
Služba je určená těm registrovaným čtenářům, kteří neby-
dlí dál než 15 minut od knihovny. Donášku si mohou objed-
nat v Husitské na čísle 770 130 215 nebo ve Vozovně na čísle 
770 130 266.

investor zveřejní výsledky ankety 
k bytovému souboru jarov

Bezmála stovka respondentů se mezi březnem a dubnem 
zapojila do online dotazníku týkajícího se plánované výstav-
by bytového souboru Jarov. Vyjadřovali se k tomu, co by 
v blízkosti nového objektu uvítali, které obchody a služby jim 
v okolí chybí, či zda by využili možnost podzemního parková-
ní. Výsledky ankety budou v květnu zveřejněny společně s vy-
jádřením investora OM Consulting, jak preference obyvatel 
začlení do navrhovaného projektu. 
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Četník nikdy nespí

Ve středu 31. března si policista v době svého 
volna všiml muže, kterého zná pro jeho bohatou 
trestní minulost. Protože se „starý známý“ cho-
val podezřele, rozhodl se jej sledovat. Netrvalo 
dlouho a jeho tušení se naplnilo. Recidivista 
rozbil šroubovákem zadní okno dodávky a se-
bral z ní dvě tašky s vybavením na fotogra-
fování. Následoval zákrok policisty a zadrže-
ní muže za použití donucovacích prostředků. 
Devětačtyřicetiletý recidivista, který má v rejstří-
ku trestů 32 záznamů a ve výkonu trestu odnětí 
svobody strávil již 16,5 roku, skončil na místním 
policejním oddělení Vinohrady. Nyní je podezřelý 
z krádeže, za kterou mu hrozí až dvouletý pobyt 
za mřížemi. Způsobená škoda byla vyčíslena na 
téměř 30 tisíc korun.

Popíjení na Žižkovských zahrádkách
Poslední březnové dny museli pražští policis-
té řešit desítky oznámení o porušování vládních 
nařízení napříč celou metropolí. První hezké po-
časí letošního roku přivedlo zhruba dvě stovky 
lidí do areálu Žižkovských zahrádek na venkovní 
pivo. Poté, co na místo dorazily hlídky pražských 
strážníků a policistů včetně speciální pořádkové 
jednotky, lidé prostory opustili. Přivolaní policisté 
zdokumentovali přestupek ze strany provozovate-
le a případem se budou dále zabývat.

Hořící gauč
Začátkem dubna zasahovali hasiči u menšího 
požáru v Písecké ulici. Ve čtvrtém patře domu 
vzplála pohovka, kterou se pak obyvatelům bytu 
podařilo včas uhasit. Podle velitele zásahu Aleše 
Páleníčka byli hasiči na místě do pěti minut od 
nahlášení případu. Na místě provedli drobné do-
hašovací práce a oblast požáru odvětrali a zkont-
rolovali. Tentokrát sice nešlo o nic vážného, přes-
to hasiči před podobnými případy varují. Požár 
se může snadno rozšířit a způsobit tak větší 
problémy. 

Alkohol, agrese a vykopnutý foťák
V neděli 18. dubna si v parku Parukářka hlídka 
městské policie všimla dvou podnapilých mužů 
bez zakrytých dýchacích cest. Incident nejpr-
ve řešila domluvou, ale o půl hodiny později se 
strážníci se stejnou dvojicí potkali, když procháze-
li vnitroblokem v Lupáčově ulici. Protože se muži 
opět pohybovali bez ochranných prostředků, byli 
vyzváni k prokázání totožnosti. Pořizování obrazo-
vého materiálu jednoho z mužů rozzuřilo natolik, 
že strážníkovi fotoaparát vykopl z ruky a dal se 
na útěk. Po dostižení byl pomocí hmatů a chvatů 
sveden na zem. V té chvíli se druhý muž rozhodl 
svého parťáka bránit, byl ale zklidněn druhým ze 
strážníků. Po příjezdu posily se oba muži za své 
jednání omluvili s tím, že nevěděli o povinnosti 
nosit respirátor nebo roušku, a trvali na tom, že 
městská policie nemá právo pořizovat fotodoku-
mentaci. Jejich přestupkové jednání bylo ozná-
meno příslušným správním orgánům.

Připravila Eliška Stodolová

na želivského vznikne nová zastávka 
V ulici Jana Želivského hned za velkou světelnou křižovatkou 
u metra se chystá nová tramvajová zastávka směrem k ná-
kladovému nádraží. Bude sloužit linkám 10 a 19, které odtud 
míří na Palmovku, aby odjížděly od metra ze společného sta-
noviště. Zastaví tu také linky 11 a 26. 

nové sáčky na psí exkrementy
V dubnu odstartovala výměna zásobníků se sáčky na psí ex-
krementy. Nové sáčky jsou vyráběny z plastového recyklátu 
vytříděného v Praze. Kromě větší skladnosti a jednodušší-
ho úklidu zvýší kapacitu stávajících košů až o 50 %, aniž by 
vzrostly výdaje na jejich obsluhu. Zastánci papírové klasiky 
se mohou zdarma zásobit v infocentru na náměstí Jiřího 
z Poděbrad nebo v KC Vozovna, které sídlí Za Žižkovskou vo-
zovnou 18. 

tramvaj číslo 19 změní trasy linek 
na trojce

Od června bude Prahu opět brázdit linka 19. Její dráha 
změní mimo jiné i trasy současných tramvajových linek 5, 
13 a 16, které projíždějí Prahou 3. Dlouhodobým posláním 
linky 5 je odlehčit na Žižkově intenzivně využívané devítce. 
Nově povede z Olšanského náměstí rovně Olšanskou ulicí na 
Ohradu a k Vozovně Žižkov, kde bude končit. Spojení mezi 
Seifertovou ulicí a Florou zajistí nadále linka 15, která bude 
končit u Olšanských hřbitovů spolu s třináctkou. Náhradní 
spojení mezi stanicemi Flora, Želivského, Krematorium 
Strašnice a Ústřední dílny DP zajistí linka s číslem 16. Tady 
nahradí linky 5 a 13 a nově nabídne z oblasti Nových Strašnic 
spojení bez přestupu až na Karlovo náměstí. Devatenáctka 
ovlivní i trasu tramvaje číslo 24. Čtyřiadvacítku čeká zkráce-
ní na Náměstí Bratří Synků. Dál do Vršovic ji nahradí nová 
linka 19 společně s linkami 6 a 7, které tu jezdí už dnes. 
Na rozdíl od linky 24 bude linka 19 ve Vršovicích v provozu 
i o víkendech a také každý den večer. Trasa linky 19 pove-
de ze zastávky Lehovec přes stanice Nádraží Vysočany—
Palmovka— Biskupcova—Želivského—Strašnická—Kubánské 
náměstí—Slavia—Koh-i-noor—Nádraží Vršovice—Náměstí 
Bratří Synků—Pražského povstání až na Pankrác.
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Městské zahradničení se na Praze 3 těší stále větší 
oblibě a podpoře. Vedle květin či bylinek tím totiž 
pěstujeme komunitu a vztah k veřejnému prostoru.

Rostliny dávají společnosti jednu důležitou lekci: 
roste se od kořenů, zespodu. Totéž platí o sou-
sedské pospolitosti a vytváření příjemného místa 
k životu. I k této proměně vede cesta odspodu. 
Prospívá jí iniciativa aktivních lidí, kteří se sami 
rozhodnou podniknout tvůrčí kroky a inspirovat 
své okolí. Příkladem jsou třeba pouliční zahradníci, 
kteří kolem stromů ve své ulici spontánně vysazují 
květiny a starají se o ně. Sklízejí za to pochvalu i od 
zástupců radnice. „Vždy rád vidím vlastní aktivi-
tu našich občanů; tato se navíc pozitivně promítá 
do vzhledu města a zlepšuje kvalitu života všem 
z nás,“ říká radní pro životní prostředí Jan Bartko. 
Podle spolku Street gardening, který pouliční za-
hradničení propaguje, přitom nejde zdaleka jen 
o rostliny. „Na ulici zahradničí její obyvatelé, ale při-
dávají se i kolemjdoucí. Jsou to často lidé naprosto 
odlišných názorů, ale ta péče o místo, kde žijí, je 
spojuje,“ vysvětlují na svém webu, kde sdílejí řadu 
praktických rad i mapu existujících městských 
minizahrádek. Jako prospěšnou aktivitu vnímá po-
uliční zahradničení i starosta Prahy 3 Jiří Ptáček: 
„Ve městě jsme trochu zvyklí brát cokoli za prahem 

našich bytů jako cizí starost. Přitom ve veřejném 
prostoru za normálních okolností většina z nás trá-
ví mnohem víc času než doma. Věřím, že i takové 
malé překročení vlastních prahů, jako je podpora 
a rozvoj pouličního zahradničení, může mnohým 
z nás pomoci trochu změnit úhel pohledu.“ 

Iniciativ, které cílí na ochranu přírody a propojová-
ní sousedů, je ale na Trojce víc. S velkým úspě-
chem se setkal loňský nápad rozmístit po Praze 3 
komunitní kompostéry. Dvě stovky domácností, 
které je na území třetí městské části využívají, už 
téměř vyčerpaly kapacitu pěti stanovišť, kam je 
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Zeleň na Trojce: díky 
obyvatelům kvetou 
ulice i vnitrobloky

Při pouličním 
zahradničení nejde 
zdaleka jen o rostliny
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možné rozložitelný odpad nosit. Noví zájemci se 
mohou v tuto chvíli připojit už jen do skupin na 
Jarově a na Chmelnici. „Kompostováním jsem 
předtím byla nepolíbená, ale úplně mě to nadch-
lo,“ vypráví správkyně chmelnického kompostéru 
Silvia Pechmanová a dodává: „Od té doby, co doma 
kompostujeme, žasnu nad tím, jak se nám výraz-
ně zmenšil objem směsného odpadu.“ Se správou 
kompostéru jí pomáhá zástupkyně společensky 
prospěšného podniku Kokoza, který na komposto-
vání na Praze 3 spolupracuje. Příjemně ji překvapil 
i přístup ostatních sousedů, kteří se chovají zod-
povědně a vyhazují do kompostéru jen to, co tam 
patří. Odměnou je jim kvalitní hnojivo, které si pak 
odnesou do svých truhlíků, květináčů a zahrádek. 

Kompostovat chce třetí městská část i v plánova-
né městské zahradě Pod Kapličkou, kde má vznik-
nout velký areál propojující oblíbené dětské hřiště 
s částí určenou pro zahradničení a odpočinko-
vým parčíkem Izraelská. Na rozdíl od komunitních 
zahrad, kde si jednotlivci pronajímají záhony, by 
městská zahrada mohla nabízet sdílené místo pro 
pěstování rostlin zájmovým skupinám, například 
dětem z okolních škol a školek. Také tento projekt 
má vedle přínosu pro veřejnou zeleň sociální roz-
měr. V plánu jsou vzdělávací workshopy, kulturní 
a komunitní akce, kavárna, zóna pro volný pohyb 
psů a další nápady, které tu podpoří setkávání lidí. 
Pro městskou zahradu Pod Kapličkou by Praha 3 
chtěla vytvořit spolek, který by si péči o tento areál 
vzal za své.

Anketa: Jak může městská část 
podporovat zahradničení místních obyvatel?
Matěj Michalk Žaloudek (Zelení a nezávislí),  
koaliční zastupitel

Městské zahradničení i mimo klasické zahrádkové osady 
je a bude čím dál tím oblíbenější. Radnice mohou pomoci 
zejména tím, že propůjčí k dispozici vhodné pozemky nebo 
nebudou bránit přiměřenému využití ploch, které třeba 
mají složitější vlastnictví. Jsem rád, že doby, kdy radnice 
lidem vzkazovala, že guerilla gardening je „nepřípustná 
privatizace veřejného prostoru“, jsou (snad nenávratně) 
pryč. Naopak, máme radost z každé aktivity zdola. Sníme 
i o tom, že by na Praze 3 vznikla nějaká větší komunitní za-
hrada. Zatím se ale nedaří najít tým dobrovolníků, kteří by 
se do takového projektu vrhli.

Jan Bartko (Piráti), koaliční zastupitel
„Zahradničení“ v různých formách chceme a budeme pod-
porovat. Na ploše budoucího „Pitterova parku“ plánujeme 
komunitní zahradu a dále pracujeme na přípravě zahra-
dy u hřiště Pod Kapličkou. Ne každý má možnost vyjet si 
o víkendu na chatu nebo třeba do zahrádkářské osady Na 
Balkáně a užívat si aspoň trochu ten pocit, když po dlou-
hém dni v kanceláři může „hrábnout do hlíny“. Také se 
chystáme více zaměřit na rabátka v uličních stromořadích, 
kde už dnes spousta z nás zkrášluje „guerillově“ naše okolí. 
A rádi bychom v tomto (ne)organizované veřejnosti po-
mohli. Ulice by přece měly vždy patřit lidem.

Michal Vronský (TOP 09 a STAN), koaliční zastupitel
První zahrádkové osady vznikly na Vítkově už ve 30. le-
tech. V jejich tradici pokračují čtyři zahrádkářské spolky na 
Balkáně, se kterými má Praha 3 smlouvu až do roku 2050. 
Druhou možností je komunitní zahrada. Parta, která ji 

chtěla vybudovat na úpatí Parukářky, se sice rozpadla, ale 
nápad zůstal. Je to „hozená rukavice“, kterou může zved-
nout kdokoliv! Třetí možností je výsadba květin u stromů. 
Nejde jen o květiny, ale také o vztah k místu, kde žijeme. 
Čtvrtou možností jsou vnitrobloky, které je možné získat 
za symbolické nájemné, pokud se lidé z okolí domluví, že 
jejich správu vezmou na sebe.

David Soukup (ANO 2011), opoziční zastupitel
Radnice by především měla nechat své obyvatele budo-
vat komunitní zahrady a poskytnout jim k tomu prostor, 
finance, ale i třeba zahradního architekta, aby to bylo smy-
sluplné. Občany by mohla nechat zahradničit na svých 
pozemcích — např. v parku, kde se stanou jeho součástí. 
Finančně či materiálem podpořit projekty zahrad ve vni-
troblocích soukromých domů. Budování zahrad pomůže 
sbližování lidí, lepší náladě a možná i ke zdravějšímu život-
nímu stylu. Zahrada není jen o květinách. Mám na mysli 
zahrady, kde je možné pěstovat ovoce či zeleninu.

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel 
Radnice Prahy 3 chce podporovat zahradničení místních 
obyvatel. Což o to, je to pěkné téma, ale většinu místních, 
bych řekl, trápí jiné záležitosti. Jak se řeší privatizace, pro-
blémy místních podnikatelů kvůli covidové pandemii nebo 
problémy s bezdomovci? Nezdá se nám, že by se situa-
ce za poslední rok jakkoliv změnila. Problémy nastávají 
v dopravě, snižují se počty parkovacích míst a stále bují 
problémy s bezpečností a narkomany na několika určitých 
místech. Pokud chceme Trojku zvelebovat, řešme minimál-
ně se stejnou energií jako zahrádky tyhle palčivé problémy. 
Možná na ně přiletí i ptáček!

Pravidla pro ohleduplný  
street gardening

1.  Dostatečný prostor — Vyberte si takové rabátko, ve 
kterém je kolem stromu dost prostoru.

2.  Úklid — Posbírejte odpadky a psí bobky; těmi se  
strom neživí.

3.  Způsob osazení rabátka — Květiny můžete zasadit 
buď přímo do rabátka, nebo do kořenáčů či truhlíků 
umístěných do rabátka.

4.  Šetrné kopání — Nikdy nekopejte hluboko, půdu jen 
jemně prokypřete do hloubky pár centimetrů.

5.  Ochrana kmene — Nepřihrnujte zeminu ke kmeni 
stromu. Dejte mu prostor a alespoň 10 cm kolem kmene 
nesypte žádné kamínky, substráty ani mulč. 

6.  Ochrana kořenů — Nedávejte příliš silnou vrstvu 
zeminy. Pět centimetrů bude stačit, jinak by tíha zeminy 
začala poškozovat drobné kořeny, které jsou těsně pod 
povrchem a jimiž strom čerpá většinu živin.

7.  Ochrana rabátka — Pokud se rozhodnete rabátko oplotit, 
použijte přírodní nebo přírodě blízké materiály.

streetgardeningczech.weebly.com
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Praha 3 zahajuje pátrání 
po významných stromech

získá podklady pro účinnější podporu a obyvatelé 
užitečnou mapu, kde budou mít možnost na-
hlédnout k sousedům a inspirovat se. Potřebné 
finanční prostředky se díky tomu snáze dostanou 
například k péči o stromy, které na zapomenutých 
dvorcích rostou. Pokud se navíc jedná o vzácný, 
mimořádně vzrostlý či historicky zajímavý strom, 
může být zařazen do databáze významných stro-
mů a dočkat se ještě větší pozornosti a ochrany. 
Právě po takových stromech teď Praha 3 zahajuje 
pátrání. Z návrhů obyvatel a institucí budou vybrá-
ni nejpozoruhodnější jedinci, kteří rozšíří celopraž-
skou databázi významných stromů. Vyhodnocení 
a zveřejnění výsledků proběhne v říjnu toho roku. 
Bližší informace o projektu najdete v rozhovoru na 
straně 23.  

Nová místa k setkávání vznikají také díky obnově 
dvorků a vnitrobloků. I tady hraje klíčovou roli inici-
ativa obyvatel. Pod okny jim často chátrá nevyužitý 
betonový plácek a záleží jen na nich, zda se roz-
hodnou proměnit ji v hezké společné místo k trá-
vení volného času. Na Praze 3 se do toho už pustili 
sousedé z minimálně šesti vnitrobloků, kde vznikají 
nové terasy, bylinkové záhony, pískoviště, cyklosto-
jany, nádrže na dešťovou vodu a další vychytávky. 
Prvním a leckdy nejtěžším krokem bývá dohod-
nout se s ostatními obyvateli na společné vizi. 
„Rozhodně doporučuji oslovit organizaci Bieno,“ 
radí koordinátor obnovy vnitrobloku Koněvova 
Štěpán Veselský. „Jako nezávislí odborníci zorga-
nizují a odřídí sousedské setkání a pomohou s ko-
munikací s ostatními majiteli a nájemníky.“ 

Stejná organizace nabízí obyvatelům také pomoc 
se získáním grantů nebo přímo s návrhem obnovy 
dvora. Na Praze 3 nyní rozjíždí pilotní projekt ma-
pování vnitrobloků, který má zpřístupnit informace 
o skrytých dvorcích a složit z nich obrázek vnitrob-
loků jako jedno velké městské puzzle. Praha tím 

Hledáme významné stromy  
na Praze 3

Máte ve svém okolí „strom s příběhem“? Pošlete nám návrh 
na jeho zařazení do databáze významných stromů. Zajímá 
nás:

1.  Čím je strom významný — novinový článek, sepsané 
ústní vyprávění či jiný údaj o výjimečnosti daného jedince

2.  Orientační určení druhu

3.  Místo, kde strom roste — ulice, č. p. domu, název 
veřejného prostranství (s upřesněním lokalizace)

4.  Další informace — můžete připojit například fotku, stav 
stromu, odhadované stáří

Návrhy zasílejte na e-mailovou adresu info@planujtrojku.cz 
nebo nás kontaktujte na čísle 222 116 241. Můžete se stavit 
i osobně v infocentru (Milešovská 1, Praha 3) — potřebné 
materiály přineste v obálce nadepsané heslem „Významné 
stromy“.

prazskestromy.cz

Mapujeme vnitrobloky

Pomozte nám vytvořit interaktivní mapu dvorků 
a vnitrobloků.

⟶  Na online mapě vnitrobloky.cz/mapa určete místo 
vašeho vnitrobloku

⟶  Vyplňte údaje o daném místě pomocí elektronického 
formuláře

Mapování bude probíhat od června 2021. Informace se 
stanou součástí oficiálních městských dat a budou sloužit 
k účinnější podpoře těch, kdo chtějí vnitrobloky proměnit 
v příjemné místo k životu. 

Za výzvou Mapujeme vnitrobloky stojí hlavní město Praha 
a spolek Bieno. Partnerem pro rok 2021 je městská část 
Praha 3, ve které probíhá pilotní mapování. 

vnitrobloky.cz
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Současný stav kdysi moderní budovy, která roz-
sahem odpovídá celému bloku, je neuspokojivý. 
Spolumajitel a investor Martin Louda představil 
návrh rekonstrukce, který ale rozpoutal diskuze 
odborníků i veřejnosti. „Nejvíc nás trápí všeo-
becná změna objemu. Dílo je chráněnou pa-
mátkou v podobě, v jaké se dochovalo — tedy 
ve své originální skladbě. Plán investora počí-
tá mimo jiné se zastavěním dvorů i nástavbou 
severního a jižního křídla o dvě podlaží. Řešené 
nástavby nerespektují původní hmotu a neodpo-
vídají původním plánům autorů, nicméně ani va-
riantně řešené dobové hmotové studie by nebyly 
u takto významné architektury pro památko-
vou péči relevantní,“ vysvětluje Pavlína Dolejská 
z Národního památkového ústavu. 

Louda namítá, že „nová vrstva kvalitní architek-
tury je nezbytná, aby se mohl dům stát poly-
funkčním a projekt udržitelným, a má tedy jasné 

využití. Dojde k propojení funkcí uvnitř domu, 
ale také k jeho zprůchodnění a propojení s oko-
lím, aby mohl sloužit obyvatelům Žižkova a pře-
stal býti bariérou, kterou v současnosti tvoří.“ 

Záměrem všech zúčastněných je vrátit pražské-
mu mrakodrapu lesk a slávu, avšak při zacho-
vání hodnot kulturní památky. Že přestavbou 
ztratí svou historickou hodnotu, se obává i radní 
Pavel Křeček, který má na Praze 3 na starosti 
památkovou péči: „Ačkoliv městská část vítá, že 

Dům Radost čeká 
na rekonstrukci
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Záměrem je vrátit 
pražskému mrakodrapu 
lesk a slávu 

Nová podoba památkově chráněné budovy 
bývalého Všeobecného penzijního ústavu má 
lépe odpovídat 21. století. Ta ale zároveň nesmí 
ztratit svou historickou hodnotu. 
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investor plánuje dům rekonstruovat a oživit, ne-
mělo by se tak dít na úkor ohrožení její památ-
kové podstaty. Proto by se měl investor snažit 
co nejvíce zohlednit připomínky památkářů, aby 
památková hodnota této ikony českého funkci-
onalismu zůstala zachována v co největší míře. 
Případná ztráta hodnoty kulturní památky je pro 
nás nepřijatelná.“ 

Původní souhlas s plánovanou revitalizací vzala 
Praha 3 v lednu zpět. Podle Pavla Křečka došlo 
k přehodnocení stanoviska po upozornění ko-
mise pro urbanismus, veřejný prostor a rege-
neraci městské památkové zóny, která záměr 
investora nedoporučila ke schválení. „Návrh je 
pro mne naprosto nepřijatelný. Z navýšení všech 
čtyř nižších hmot vyplývá deformace proporcí. 
Kouzlo budovy bylo a dosud je v kontrastu nízké-
ho a vysokého, hmot a dvorů. A v jeho autentic-
ky dochovaných interiérech. Návrh chápu spíše 
jako vytěžování výjimečné architektury než jako 
ohleduplný vstup, umocnění či doplnění hodnot 
a nabídnutí kultivovaného prostředí se svébyt-
nou smíšenou historickou a současnou atmo-
sférou,“ vysvětluje architekt Petr Vorlík, který 
je členem komise. Podle ní navíc rada městské 
části ani výbor pro územní rozvoj neměly při 
rozhodování všechny podklady. Jde především 
o informaci, že v dané věci dosud Odbor památ-
kové péče MHMP nerozhodl a záležitostí se in-
tenzivně zabývá Národní památkový ústav.

Podle architekta Ivana Boroše z ateliéru Edit!, 
který spolupracuje na projektech kultivace veřej-
ného prostoru Prahy 3, má stavba velký potenci-
ál: „Aby se tyhle krásné objekty zachránily, a to 
i z hlediska památkové péče, musíme jim umož-
nit funkční transformaci. Budovy tohoto typu se 
musí adaptovat, nemůžou zůstat navždy stejné. 
Myšlenka předělání části kanceláří na bydle-
ní mi přijde skvělá.“ Návrh podporuje i Institut 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), 
který už k projektu vydal souhlasné stanovisko. 
„Pravdou je, že IPR to posuzoval z urbanistické-
ho pohledu, nikoliv z pohledu památkové péče. 
Rekonstrukci vidí jako příležitost na větší pro-
stupnost územím,“ říká Křeček. 

Zástupci Domu Radost tvrdí, že o budou-
cí podobě místa stále jednají. „Společně 

s architektonickým ateliérem Qarta architek-
tura a v návaznosti na diskuze, které proběhly, 
pracujeme na úpravě dokumentace pro územní 
rozhodnutí. Poté ji předáme Národnímu památ-
kovému ústavu (NPÚ). S jeho zástupci také ce-
lou věc intenzivně konzultujeme a snažíme se 
hledat kompromisy v návrzích jednotlivých částí 
tak, abychom dovedli návrh do finální podoby. 
V reakci na připomínky k původnímu projektu 
jsme například rozšířili množství intaktně zacho-
vaných prvků a částí budovy, které budeme re-
staurovat,“ upřesňuje plány Louda.

Radnice doufá, že Národní památkový ústav i in-
vestor naleznou brzy shodu a projekt dospěje ke 
zdárnému konci. Pokud to vývoj událostí dovolí, 
budou si moci všichni zájemci současný stav 
domu prohlédnout v rámci festivalu Open House 
Praha, který se koná na začátku srpna.  

Ztráta hodnoty kulturní 
památky je nepřijatelná

Dům Radost 

Funkcionalistická stavba vznikla v roce 1934 
podle návrhu architektů Josefa Havlíčka 
a Karla Honzíka na místě bývalé plynárny. 
V minulosti sloužila jako administrativní bu-
dova Všeobecného penzijního ústavu a sídlo 
odborových svazů. S výškou 52 metrů se stala 
prvním pražským mrakodrapem.
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PCR testy ve 
školách: Praha 3 
chce ukázat, že 
to jde

V průběhu května 
začíná pilotní PCR 
testování ze slin 
v několika školách 
zřízených městskou 
částí Praha 3. 
Je to šetrnější 
a účinnější, tvrdí 
radnice.

Jeden milion korun se Praha 3 rozhodla vyhradit 
na projekt, který má podpořit rychlejší a bezpeč-
nější návrat dětí do škol a školek. Místo státem 
dodaných antigenních testů, které v prvních 
týdnech povinného testování vzbudily pochyb-
nosti o své účinnosti, chce používat spolehlivěj-
ší a méně invazivní tuzemské PCR testy ze slin. 
Jejich výhodou je vyšší citlivost i praktičtější 
odběr vzorku, který může být prováděn jednou 
týdně a méně tím zatěžuje provoz školy. Také 
pro děti je plivání do ampulky příjemnější než 
šťourání štětičkou v nose, v jehož případě navíc 
hrozí, že pokud ho neprovedou správně, dále tím 
snižují spolehlivost výsledku. Ve prospěch PCR 
testů mluví i fakt, že díky metodě tzv. poolingu, 
kdy se skupiny odebraných vzorků vyhodnocují 
dohromady, vyjdou nakonec na cenu podobnou, 
nebo dokonce nižší než testy antigenní, jež jsou 
nyní hrazeny ze zdravotního pojištění. 

Vedení Prahy 3 společně se zástupci dalších 
městských částí považuje stávající způsob tes-
tování dětí za nesprávný. „Apelujeme na vládu, 
aby upustila od absurdního utrácení za ne-
funkční antigenní testy a zabývala se zavedením 
PCR testů,“ vyzývá starosta Trojky Jiří Ptáček. 
Své stanovisko radnice potvrdila investicí do 
pilotního PCR testování dětí v některých svých 

školách, které má dokázat účinnost této meto-
dy. Do výběrového řízení na zajištění testování 
se přihlásily čtyři společnosti, z jejichž nabídky 
je patrné, že výsledná cena testu včetně DPH 
nepřesáhne 160 Kč. Vítěznou firmu musí ještě 
schválit rada městské části. Vyhrazené prostřed-
ky ale postačí pouze na dva měsíce. „Rozpočet 
městské části nedokáže krýt plošné a dlouho-
dobé testování ve školách. Musí na něj proto 
přispět vláda z veřejného pojištění. Slibovat, že 
Praha 3 se zvládne zařídit sama, nezávisle na 
centrálních opatřeních, by byl populismus“ vy-
světluje místostarosta Štěpán Štrébl.

Radnice doufá, že iniciuje dialog se státem 
ohledně zajištění šetrného a spolehlivého testo-
vání ve všech školských zařízeních. Právě v něm 
totiž vidí jednu z cest zpátky k normálnímu 
životu.  
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Praha 3 chce používat 
spolehlivější a méně 
invazivní testy
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Vlastníkům bytových domů zprostředkovává 
Praha 3 účast v programu hlavního města, kte-
ré chce odlehčit veřejným stanovištím tříděné-
ho odpadu v centru. Kromě výsledku v podobě 
čistších ulic hraje svou roli i ekonomika provozu. 
Čím komfortnější totiž třídění je, tím spíš vytřídi-
telné složky odpadu neskončí v černé popelnici 
na směsný komunální odpad, jehož likvidace je 
pro město nákladná. 

To je také jeden z hlavních důvodů, proč provoz 
domovních stanovišť hradí magistrát, a vlast-
níky domů tak v podstatě nestojí ani korunu. 
Potvrzuje to i zástupkyně správce dvou velkých 
bytových domů v Prokopově ulici: „Do programu 
domovních stanovišť tříděného odpadu jsme 
se zapojili již na podzim roku 2019 a za tu dobu 
mohu zpětně říci, že to byl přes určité počáteční 
mouchy pro vlastníky jednotek v našich domech 
jednoznačný přínos. První půlrok si lidé na třídě-
ní trochu zvykali. Při velkém množství bydlících 
bylo zároveň obtížné stanovit optimální po-
čet popelnic a četnost jejich vývozu. Nyní, když 
máme vše správně nastaveno, je již situace vý-
razně lepší a z pohledu správce mohu potvrdit, 
že původně předpokládaná úspora nákladů na 
vývoz komunálních popelnic se ustálila přibližně 
na třiceti procentech.“

Pro domovní stanoviště odpadů zároveň platí, 
že sem nepatří nadměrný odpad po generálním 
úklidu nebo po nákupu nového nábytku. Staré 
harampádí má své místo ve sběrných dvorech 
a ve velkoobjemových kontejnerech, o nichž na-
jdete další informace na straně 36. 

Stejně tak je dobré připomenout, že pokud do 
nádob na tříděný odpad vhazujete obaly sešla-
pané nebo rozřezané, vejde se jich tam mnohem 
víc, a tudíž se neválejí po celém okolí.

Máte-li zájem připojit se k přibližně 300 by-
tovým domům s vlastním tříděním, navštivte 
webové stránky Prahy 3 nebo zašlete dotaz na 
tridime@praha3.cz.  

Tříděním v domech 
ušetříte, zkuste ho 
i vy
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Nadměrný odpad na 
domovní stanoviště 
nepatří

Trojka nabízí místním už 
druhým rokem třídění odpadu 
přímo v jejich domovech. To 
se zaslouží o čistší ulice, ale 
i významné finanční úspory.
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Pocházíte z Prahy, ale vyrůstala jste v Jilemnici. 
Já jsem narozená v Praze rodičům Pražákům. 
Protože nebyli zrovna fanoušci komunistického reži-
mu, dostali na vybranou, zda chtějí jít pracovat do 
Jilemnice, nebo do Ostravy. Vybrali si hory a my-
slím, že udělali dobře. V Jilemnici jsem vyrostla, 
maminka pracovala celý život jako dětská lékařka 
a tatínek byl chirurg. 

Kdy jste byla poprvé na Žižkově?
Jako dítě jsem chodila s babičkou pravidelně na 
Olšanské hřbitovy, kde je pohřbena velká část ro-
diny. Když jsem studovala medicínu, bydlela jsem 
na koleji ve Slavíkově ulici a v žižkovských hospůd-
kách jsme s kamarády strávili spoustu času. Do 
maturity jsem byla skutečná vrcholová sportovky-
ně, v Praze jsem to pak dohnala v tom, že jsem se 
naučila pít a kouřit a trochu se společensky otrkala 
a uvolnila.

Čím vás Žižkov baví?
V současné době je moje nejčastější Tour de Žižkov 
po dětských hřištích, která objevujeme spolu s vnu-
kem. Baví mě Vítkov, kam chodím často běhat. 

Pravidelně nakupuji v OC Flora, ráda chodím do 
řecké taverny Olympos v Kubelíkově a dobré kafe si 
dám takřka na kterékoli zahrádce.

Jak dlouho tu pracujete?
Ordinaci u Rajské zahrady mám od roku 2007, 
předtím jsem byla pár let na Vinohradské a úplně 
původně na poliklinice v Klimentské ulici, než ji vy-
plavila velká voda.

Proč jste si vybrala ordinaci v možná nejprudší 
žižkovské ulici?
Žižkov mám ráda, stejně jako třeba Holešovice. Ale 
pravda je, že jsem si ordinaci pronajala v domě, 
který vlastní moje dobrá kamarádka, což hrálo 

Hana Fifková: 
Jsem bytostný 
optimista a věřím, 
že nevyhyneme
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Vyrůstala v Krkonoších, 
studentský život si ale 
jedna z nejznámějších 
českých sexuoložek 
užila na Žižkově. Dnes 
tu má ordinaci.

Oceňuji loajalitu, 
pocit sounáležitosti 
a soucitnosti 
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velkou roli. Bydlím teď na Vinohradech, tak větši-
nou chodím pěšky přes Riegráč. Ale klienti říkají, že 
v době naší spolupráce jim vzrůstá fyzická kon-
dice — většina z nich se totiž škrábe zezdola od 
Seifertky.

Na co se přesně vaše ordinace zaměřuje?
Řeším běžné sexuální problémy. U mužů především 
poruchy erekce, u žen třeba potíže s dosahováním 
orgasmu, u dvojic většinou rozdíly v potřebě sexu. 
Specifickou (a velkou) skupinu klientů pak tvoří lidé 
s transsexualitou, což je vrozený stav, kdy se člověk 
cítí být duševně příslušníkem opačného pohlaví, 
než ke kterému biologicky patří. Pomáhám jim ab-
solvovat proces změny pohlaví.

Odkud přicházejí vaši klienti? Chodí k vám také 
Žižkováci? 
Samozřejmě, přicházejí lidé ze Žižkova, zbytku 
Prahy i z celé republiky. Jednak proto, že sexuologů 
je málo, jednak i proto, že lidem z venkova poskyt-
ne návštěva u odborníka v Praze větší anonymitu. 
Kvůli transsexualitě za mnou jezdí především klienti 
ze Slovenska, protože tam není mnoho odborníků, 

kteří se této problematice věnují. Jinak ale zahra-
niční klientelu běžně nemám, a to především z dů-
vodu mé chabé angličtiny.

Kdy jste se začala zajímat o problematiku 
sexuality?
Na lékařskou fakultu jsem šla proto, že oba rodiče 
byli lékaři. Během studia jsem se zamilovala do 
psychiatrie a po promoci jsem nastoupila do psy-
chiatrické léčebny v Bohnicích. Po několika letech 
se uvolnilo místo na tamním sexuologickém oddě-
lení, tak jsem to šla zkusit a už jsem tam zůsta-
la. Bohnická sexuologie byla specifická tím, že se 
věnovala léčení sexuálních deviantů, kteří spáchali 
trestný čin a léčba jim byla nařízena soudně. Měla 
jsem možnost se vzdělávat u tak vynikajících kole-
gů, jako jsou Slavoj Brichcín a Petr Weiss. Oba mě 
hodně ovlivnili. Bylo to strašně zajímavé, ale záro-
veň docela těžké. Sexuálně agresivní pacienti měli 
tendenci překračovat hranice v naší komunikaci 
a musela jsem se naučit s tím pracovat. A vzhle-
dem k tomu, že jsem v té době měla malou dcerku, 
nebylo jednoduché správně vést terapii například 
s vrahy malých dětí.

Jak na to rozhodnutí reagovali rodiče?
Když jsem začala pracovat na sexuologii, rodiče to 
nechávalo v klidu. Ale když jsem pár let poté měla 
možnost vést vůbec první novinovou sexuologickou 
poradnu v časopise Blesk, byli trochu v rozpacích. 
Musíte si uvědomit, že šlo o těsně porevoluční roky, 
a jakkoli se to dnes zdá neuvěřitelné, slova jako 
masturbace nebo soulož byla do té doby v médiích 

Myslím si, že rozdělení na 
samičky a samečky se 
nebude měnit
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čtenáře byl, jestli je pravda, že po masturbaci vysy-
chá mícha. Rodiče mi pak říkali, že se jich lidé ptali, 
na co že se to jejich dcera dala.

Jste v kontaktu se sexuálními devianty. Jaký 
k nim máte vztah?
Od roku 1996 pracuji v ambulantní sféře a se sexu-
álními devianty se setkávám takřka vždy v situaci, 
kdy si sami svou dispozici uvědomí a chtějí se léčit 
právě proto, aby se nedopustili žádného trestné-
ho činu. Jedním z mých dlouholetých klientů je 
strašně hodný člověk, kterému příroda do sexuality 
nadělila touhu zabít malé dítě. Nemůže za to, na-
rodil se tak. Nikdy žádnému dítěti neublížil. A právě 
proto, že vím, jak statečně se celé roky se svým 
problémem potýká, si ho nesmírně vážím.

Změnily se počty sexuálních deviantů či 
souvisejících zločinů za posledních 30 let? Jakou 
roli v tom hraje třeba internet?
Skutečné počty sexuálních deviantů neznáme, 
víme o nich právě pouze v situaci, kdy nějaký trest-
ný čin spáchají nebo se přijdou léčit dobrovolně. 
Počty deliktů spáchaných sexuálními devianty se 
nijak významně nemění, máte ale pravdu v tom, že 
internet jim poskytuje významnou možnost ventilo-
vat své potřeby.

Jak se liší nynější problémy lidí od těch před 
30 lety?
Přibylo mužů, kteří nemají chuť na párový sex. 
A přibylo mladých mužů závislých na masturba-
ci u internetové pornografie až do té míry, že pak 
nejsou schopní vůbec párový sexuální život zahájit. 
V oblasti sexuálních deviací přibývá nových názvů, 
ale podstata je také stále stejná. Buď jde o devi-
aci týkající se objektu sexuální touhy, nebo jde 
o odchylku ve způsobu realizace sexu, či kombina-
ci obojího. V oblasti identity se pak zdá, že mnoha 
mladým lidem nestačí škatulka muž nebo žena, 
definují se třeba jako nebinární nebo genderfluid. 
Já jsem ale ze staré školy a myslím si, že ani v bu-
doucnu se na rozdělení světa na samičky a sameč-
ky nebude nic měnit.

Co je základem spokojeného rodinného života?
Kdybyste se mě zeptal před třiceti lety, určitě bych 
odpověděla jinak. Ale na prahu šedesátky oceňu-
ji především loajalitu, pocit sounáležitosti a sou-
citnosti v tom dobrém slova smyslu, spolehlivost 
a schopnost dělat kompromisy.

Prozradíte něco ze soukromí vaší rodiny? 
Dceři je 33 let a mám i vnuka, kterému budou dva 
roky. Když byla dcera malá, strašně jsem se bála 
toho, že jednou odejde z domova. Měla jsem po-
cit, že už nic nebude jako dřív. Když se to nakonec 
stalo, měla jsem radost z její dospělosti a samo-
statnosti. A bonusem byl pocit zvláštní svobody 
— něco jako když skončíte práci, která se vám po-
vedla, a máte možnost se pustit do něčeho jiného. 
S dcerou se pravidelně vídáme, svého vnuka často 
hlídám a oba je miluju. Ale taky využívám svobod-
ně čas pro sebe. Třeba před pěti lety jsem začala 

trénovat na triatlon, naučila jsem se plavat kraul, 
koupila si silniční kolo a oprášila běhací dovednosti 
z mládí. Je to moc fajn.

Právě odchod dětí může ale v řadě vztahů 
znamenat zlom. 
Já si myslím, že dobře fungující páry odchod dětí 
nijak neohrozí. Ale tam, kde byly děti zásadním 
pojítkem vztahu, nebo tam, kde zejména pro ženy 
představovaly celý jejich život, je skutečně potřeba 
hledat nové cesty, nová témata a nové motivace. 
Může to být i příjemně překvapující, ovšem na tom 
hledání musí participovat oba partneři.

Jak bude lidská sexualita vypadat za sto nebo 
třeba tisíc let?
I když se může zdát, že virtuální sex ohrožuje sex 
skutečný nebo že pro některé mladé lidi není sex 
ve vztahu podstatný a jsou schopni žít bez něj, 
jsem bytostný optimista a věřím, že lidi se dál bu-
dou chtít spolu potkávat v posteli a že jednoduše 
nevyhyneme.  

Věřím, že lidi se dál budou 
chtít potkávat v posteli 

Hana Fifková 
Narodila se 27. září 1961 v Praze. Brzy se s ro-
diči odstěhovala do krkonošské Jilemnice, 
kde vyrůstala a studovala střední školu. Do 
rodného města se vrátila při studiu medi-
cíny, kdy se zabydlela na Žižkově. Celý život 
se věnuje problematice sexuologie, psychi-
atrie a terapie. Má soukromou praxi a záro-
veň působí na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy. Je autorkou několika knih, publikuje 
v odborných časopisech a přednáší na kon-
ferencích. V roce 1990 pracovala v první no-
vinové sexuologické poradně v deníku Blesk. 
Dnes se zaměřuje zejména na transgendero-
vou problematiku. Je rozvedená, má dceru.
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Slavíme 140. výročí 
povýšení Žižkova 
na město
Pořiďte si originální žižkovský pas 
z dílny grafi ckého designéra Pavla Fuksy, 
sbírejte razítka na různých místech na Trojce 
a získejte symbolické žižkovské občanství!

⟶ praha3.cz    h 3

Ke koupi 
exkluzivně 
od 15. 5. 

v Infocentru 
Prahy 3 na Jiřáku 

za výročních 
140 Kč.
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Žižkov zahajuje 
výroční oslavy

V květnu uplyne 140 let od povýšení 
Žižkova na město. Praha 3 u té příležitosti 
pořádá sérii akcí, které oslavují historii 
i současnost legendární čtvrti.

Žižkov má za sebou půl druhého století pozoru-
hodné historie, během které na místě původních 
vinic a zemědělských usedlostí vyrostla svérázná 
bohémská čtvrť. O založení Žižkova se v roce 1865 
zasadil činorodý stavitel a první žižkovský starosta 
Karel Hartig. Na město byl Žižkov povýšen dekre-
tem císaře Františka Josefa I. v roce 1881 a právě 
tuto událost si Praha 3 každoročně připomíná 
15. května jako významný milník svých dějin.

K letošnímu kulatému výročí vychází symbolic-
ký cestovní pas Svobodné republiky Žižkov. Ten si 
můžete zakoupit od 15. května v infocentru na ná-
městí Jiřího z Poděbrad a postupně do něj sbírat 
razítka z vybraných lokalit na Žižkově. Na začát-
ku každého měsíce bude v radničních médiích 
vyhlášeno pět dalších míst, kde je možné razítka 
do pasu získat. Za příslušný počet nasbíraných 
razítek bude po skončení hry účastníkům uděleno 
symbolické občanství Svobodné republiky Žižkov 
a navíc obdrží balíček dárkových předmětů s jubi-
lejní grafikou z dílny designéra Pavla Fuksy.

V roce 2021 otevírá Praha 3 také novou naučnou 
stezku, která na dvaceti stanovištích představuje 
místní historii. Panely doplněné obrazovým mate-
riálem s popisky nejsou číslovány, a tak je možné 
více než desetikilometrovou trasu rozdělit na eta-
py, případně absolvovat její část tramvají. Stezka 
vás provede dolním i horním Žižkovem, prozradí 
vám příběh pavlačových domů, zmizelých Olšan, 
Vítkova, nákladového nádraží nebo hřbitovů. 
O místech, kolem kterých denně chodíte, vám 
odhalí nové zajímavosti a souvislosti. Pomocí 
QR kódů si zahraniční návštěvníci naučné stezky 
brzy zobrazí doprovodné texty také v angličtině, 
němčině, ruštině a polštině. 

Historii Žižkova se od 1. května věnuje také 
nový podcast Příběhy z Prahy 3, který přiná-
ší epizody ze žižkovských dějin namluvené 
Martinem Písaříkem. Poslouchat ho můžete 
na adrese soundcloud.com/3praha, kde se 
každé úterý objeví další díl.

U příležitosti letošního výročí je dále připravena 
stálá expozice Žižkov 1881—1922 v Galerii pod rad-
nicí. Ta bude slavnostně otevřena pro veřejnost, 
až to vývoj pandemické situace dovolí. Praha 3 
k tomuto dni chystá dobový happening na 
Havlíčkově náměstí s komentovanou prohlídkou 
radnice a žižkovským kabaretem. Do jubilejního 
roku spadají také zářijová kulatá výročí Jaroslava 
Ježka a Jaroslava Seiferta a podzimní Dny žižkov-
ského kulturního dědictví s projížďkami historic-
kou tramvají, dobově laděnými architektonický-
mi vycházkami a literárním večerem. Mezi další 
kulturní události, které Praha 3 tento rok připra-
vuje, patří festival Žižkovská spojka, který zahrnu-
je sjezd Švejků na Prokopově náměstí, vybudová-
ní hraniční budky mezi Žižkovem a Karlínem, ale 
i koncerty a výstavy. „Věřím, že všechny tyto akce 
budou moci proběhnout a stanou se tak symbo-
lem našeho návratu ke společenskému a kulturní-
mu životu v naší městské části,“ dodává radní pro 
kulturu Pavel Křeček.  
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V jubilejním roce 2021 
otevírá Praha 3 naučnou 
stezku
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Pro Dialog se zaměřuje na práci s dětmi, které 
zažily domácí násilí, týrání, zneužívání, obtížné 
rozvodové situace nebo psychickou nemoc svých 
rodičů. Nabízí bezplatné konzultace, interven-
ce a setkávání s dětmi a jejich rodiči za podpory 
odborníků.

Spolupráce klientů se spolkem začíná většinou 
na doporučení nebo výzvu odborů sociálně-práv-
ní ochrany dětí a opatrovnických soudů. „V sou-
časnosti pomáháme třinácti rodinám z Prahy 3. 
Podle potřeby nebo náročnosti dané situace 
pracují při každé aktivitě se členy rodiny dva až 
tři odborní pracovníci. Toto opatření je nutné jak 
pro zajištění odborné podpory, tak i pro bezpe-
čí rodičů a dětí,“ říká Anna Čaňová z organizace 
Pro Dialog. 

Počet osob, které potřebují odbornou pomoc, 
stoupl v důsledku paniky, strachu, izolace a exi-
stenčních obav souvisejících s pandemií. Lidé 
žijí v osamocení a s pocitem, že se svět zastavil. 
„Odborní pracovníci a pracovnice se věnují klien-
tům jako celku a také individuálně každému je-
dinci. Zvláštní pozornost věnujeme práci s dětmi, 

které nezvyklou situací trpí nejvíce. Snažíme se 
s nimi najít zábavnou formou cesty, jak se vyrov-
nat s pocitem ztráty zázemí nebo rozpadu rodiny,“ 
popisuje Čaňová. 

Přes obtížnost situace, ve které se svět nachází, 
se objevují známky solidarity a snahy komunikač-
ní problémy zvládnout. Přímý kontakt je ztížený, 
lidé se ale díky práci z domova naučili jednat pro-
střednictvím počítače. Pro Dialog tak nyní pracuje 
především formou video hovorů. „Komunikace 
rodičů na dálku má své výhody. Právě díky zázemí 
jejich domova se cítí v klidu, bezpečí a pohodlně. 
Pro někoho je těžké vyříkat si věci tváří v tvář,“ 
uzavírá téma Čaňová. Více informací najdete na 
stránkách prodialogforum.cz. 

Vlna pandemie vystupňovala i problémy 
v rodinách. Krizové situace nejen během 
současného mimořádného stavu pomáhá 
zvládnout nezisková organizace Pro Dialog.

V minulém roce pomohla 
organizace deseti 
rodinám z Prahy 3

Solidaritou  
proti izolaci
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Senior potřeboval 
neodkladnou péči

Na ombudsmanku pro seniory se s žádostí 
o pomoc telefonicky obrátila 81letá paní L. H. 
Byla vystrašená a uplakaná. Svěřila se nám 
s tím, že ji před malou chvílí hospitalizova-
li ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady 
s diagnostikovaným onemocněním covid-19. 
Sanitka ji z domova odvezla s dýchacími potí-
žemi, ale v bytě zůstal její 89letý manžel. Muž 
je upoutaný na invalidní vozík a není schopný 
postarat se sám o sebe. Manželé nemají žád-
né děti, které by péči o pána převzaly. Zcela 
osamělí žijí pouze s kočkou. 

Neprodleně jsme se vydali navštívit manžela 
v bytě a zjistili, že opravdu potřebuje pomoc 
v běžných úkonech denní sebeobsluhy. S jeho 
souhlasem jsme proto kontaktovali odlehčo-
vací službu na Praze 3, která si ho následně 
převzala do péče. Při zásahu jsme nezapo-
mněli ani na přítomnou kočku. Našli jsme jí 
dočasný domov u milovnice těchto mazlíčků 
z odboru sociálních věcí. 

Paní L. H. jsme o průběhu akce telefonicky 
informovali a ona s postupem souhlasila. Po 
dvou týdnech hospitalizace byla propuště-
na domů. Ihned zajistila ukončení manželo-
va pobytu na odlehčovací službě a postarala 
se o jeho převoz domů, aby se o něj mohla 
i nadále starat. Zpět se vrátila i kočka, která je 
věrným společníkem obou manželů. 

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

Ombudsman poskytuje seniorům z Prahy 3 
bezplatné poradentství v oblasti bydlení, 
důchodů, sociálních a zdravotnických slu-
žeb, volnočasových aktivit, zajišťuje právní 
poradenství, doprovod při úředních jedná-
ních a pomoc v tíživých životních situacích. 
V současné době je možný pouze telefonický 
kontakt.

Vítězové soutěže 
seniorů mohou 
inspirovat i vás

Soutěž, která dává prostor výtvarné, literární a kulinářské tvorbě 
seniorů, zaznamenala už v prvním kole hojnou účast. Všechna 
soutěžní díla organizátoři zdokumentovali a zveřejnili na webu, 
vylosované šťastlivce odměnili věcnými cenami. „Ukázky prací 
jsou k prohlédnutí na adrese vstupujte.cz,“ upřesňuje Helena 
Kubů z Klubu Remedium. Platí to i pro výtvory, které se sešly ve 
výtvarné kategorii. Jejich výčet zahrnuje šité postavičky, kože-
nou kabelku nebo třeba ručně háčkované barevné květiny (na 
snímku) paní Jany P.

V literární sekci padl los na báseň Nové bydlení od paní Jany: 
Stavěli novou přehradu / zatopili můj dům, zahradu. / Nebyla 
jsem jediná / kdo od nuly zas začíná. / Jen mě mrzí jedna věc / 
nemám už svůj zvěřinec. / Asi mě trefí šlak / na revanš nabídli 
mi panelák.

Kulinářská kategorie motivovala účastníky k upečení domácích 
houstiček, zdobených perníčků, ale i exotických jídel, k nimž 
patří recept na mžaddru od paní Jaroslavy. Potřebujete hrnek 
čočky a rýže, velký bílý jogurt, salátovou okurku, stroužek čes-
neku, nejméně čtyři cibule, mátu, máslo a olivový olej. Čočku 
vyperete, kdo je zvyklý, ji namočí, odkape a na másle trochu 
obdělá, osolí, podlije vodou a vaří skoro doměkka. Vodu nechá-
te úplně odpařit, pak přidáte vypranou rýži a dvakrát tolik vody 
a vaříte, až je hotová. Mezitím si připravíte laban — na malé 
kostičky nakrájíte salátovou okurku a vložíte ji do bílého jogurtu. 
Ochutíte česnekem utřeným se solí a zasypete mátou, můžete 
i naředit studenou vodou. Pak necháte vychladit. Dál oloupete 
cibuli, čím víc, tím líp, a nakrájíte ji na osminky, ne napříč. Na 
pánev dáte kus másla, zrovna tolik olivového oleje a cibuli doz-
latova osmažíte. Rýži s čočkou promícháte a vysypete na větší 
tác. Celé pokryjete vějířky cibulky. „Pokrm se jí tradičně z hlu-
bokých talířků. Laban se servíruje spolu s jídlem nebo zvlášť 
v misce,“ dodává paní Jaroslava. Uzavírka druhého kola soutěže 
je 10. května. 
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Klub Remedium 
vylosoval vítěze 
první části kreativní 
soutěže, která 
odstartovala 
v dubnu. 

Uzavírka druhého kola  
soutěže je 10. května

S
en

io
r 

—
 P

or
ad

n
a



Praha 3               
pomáhá s očkováním
⟶ Jste osamělí nebo imobilní?

⟶ Nevíte si rady s registrací?

⟶ Nemáte přístup k očkování?

⟶  Máte problém 
s dopravou k očkování?

⟶  Je nutné, abyste byli 
očkováni doma?

⟶ praha3.cz    

Kontaktujte nás na zelené lince 
800 163 163. Rádi vám pomůžeme.
Linka je v provozu pondělí—pátek 8—18 h, sobota 8—14 h.

Praha-3-pomáhá-s-ockovanim_A4-RN.indd   2Praha-3-pomáhá-s-ockovanim_A4-RN.indd   2 22.04.2021   8:55:3522.04.2021   8:55:35
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Co se skrývá za spojením „významné stromy“? 
Za významné stromy jsou považovány ty, které 
jsou spojeny s důležitou událostí, s poselstvím jis-
té historické skutečnosti nebo místa, kde rostou. 
Mohou to být také krajinné dominanty, stromy 
nápadné velikosti nebo dendrologicky pozoruhod-
né exempláře. Významné stromy jsou často nosi-
teli kulturně-historických či biologických hodnot 
a obohacují náš životní prostor. Staré a rozložité 
stromy pak vtiskávají určitým místům jedinečný 
ráz. Takové stromy se stávají cílem vycházek a vý-
letů a mohou být i objektem zájmu při ekologické 
výchově. V Praze jsou významné stromy zařazová-
ny do databáze na webu prazskestromy.cz vždy po 
zralé úvaze a po konzultaci s odborníky.

Jaký význam má jejich registrace?
Dřevina je evidována ve volně přístupné data-
bázi, stává se známější a tím je jí zajištěna jistá 
nedotknutelnost. Pokud známe příběh daného 
stromu, přistupujeme k němu s větší pokorou 
a úctou. Pro správce zeleně je takový strom signá-
lem, že je nutné k jeho ošetření přistupovat s ma-
ximální odborností. Strom je pravidelně sledován 
a v případě potřeby je upraveno jeho okolí, aby 
mohl nerušeně růst. 

Kolik takových stromů v Praze je?
V pražské databázi je aktuálně evidováno 313 vý-
znamných stromů. Některé rostou jako jednotliv-
ci, jiné v alejích. Je tu ale řada dalších, které by 
mohly tento seznam rozšířit. Jejich vyhledávání 
probíhá již několik let. Je to ovšem náročné, pro-
tože poselství některých stromů není všeobecně 

známé a mnohdy jsme odkázáni na téměř detek-
tivní pátrání či dotazování u pamětníků. 

Co pražským stromům škodí?
Často se setkáváme s nešetrnými zásahy do koře-
nových systémů. Přitom pro zdravý a perspektivní 
strom je nepoškozený kořenový systém klíčový. Na 
to je třeba pamatovat i při výsadbách a v navazu-
jící péči, jinak se ve městě nikdy nebudeme těšit 
z krásných dospělých jedinců. Dalším problémem 
je neodborné sečení, při kterém je poškozována 
kůra na bázi kmene. Právě toto místo je pro strom 
zásadní jak z hlediska stability, tak i růstu. Nové 
výsadby jsou tím nevratně poškozovány a neustá-
le nahrazovány novými výpěstky. K jejich záchra-
ně by přitom stačilo zajistit dostatečnou ochranu 
kmene a proškolené pracovníky.

Kde se můžeme s významnými stromy 
seznámit?
Ucelený přehled najdou zájemci na tematickém 
webu prazskestromy.cz, který je průvodcem po 
památných a významných stromech Prahy. V ne-
dávné době byly také vydány volně distribuované 
mapy, kde jsou stromy zakresleny. 

Aleš Rudl: Významné 
stromy obohacují náš 
životní prostor
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Praha 3 se pouští do 
pátrání po významných 
stromech na svém 
území. Zakladatel 
projektu Pražské 
stromy vysvětluje, proč 
je třeba tyto dřeviny 
evidovat a chránit.

Staré a rozložité stromy 
vtiskávají místům 
jedinečný ráz 
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Olšany: vesnice,  
která zmizela  
i s potokem

Dlouhá staletí to bývala hrdá vesnice 
s chalupami, usedlostmi, potokem a rybníky. 
Dnes po Olšanech zbylo na Žižkově pár objektů 
a místních jmen.
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lic Olšanské náměstí, Olšanské hřbitovy a Olšanská 
ulice jsou tři žižkovské dominanty uprostřed 
rušného velkoměsta. Dříve tu ale stála vesnice. 
Zakladatelé ji pojmenovali Olšany podle olší, kte-
rým se dařilo podél obecního potůčku i na březích 
rybníčků rozsetých v místech dnešní Olšanské 
ulice. Vůbec první zmínka pochází z roku 1394, 
kdy byl majitelem vsi klášter svatého Ambrože 
v Hybernské ulici. V 16. století držel Olšany jistý 
Pavel Střelec, který je ale údajně prohrál v kartách. 
Po něm následovala řada dalších vlastníků. 

Když byl roku 1618 z oken české kanceláře 
Pražského hradu vzbouřenými stavy vyhozen 
společně s královskými místodržícími Slavatou 
a Martinicem písař Fabricius, potlučený uprchl 
do Olšan na statek, kde hospodařil staroměst-
ský purkmistr Loštický z Libánu, nepřítel povstání. 

Jakmile se úředníček zotavil, spěchal do Vídně, aby 
podal o rebelii zprávu císařskému dvoru. Za to zís-
kal od panovníka šlechtický titul.

Kdo se chtěl do Olšan kolem roku 1827 vydat 
nejkratší cestou z opevněné Prahy, musel projít 
Novou branou na Vídeňskou silnici. Za hradbami 
se rozkládaly Viničné Hory, německy Weinberge, 
do jejichž katastru už několik let spadala velká část 

V 16. století Pavel Střelec 
údajně prohrál Olšany 
v kartách

Gütlingův zámeček sloužil jako archiv Akademie věd
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dnešního Žižkova a také právě Olšan. Všude se roz-
kládala obdělávaná pole, zahrady, krajině domino-
valy roztroušené usedlosti. Zemědělský ráz začala 
ale s rozvojem Prahy pohlcovat nová zástavba. Na 
Vídeňské silnici rostly nájemní domy, v roce 1865 
například Pražská obecní plynárna, o sedm let poz-
ději první obytný dům Komotovka. 

Když se začala v obtížném a svažitém terénu ob-
jevovat uliční zástavba, dostala Olšanská cesta 
na počest Karla IV. název Karlova. Končila v neza-
stavěném prostoru zvaném Rejdiště. Její pozdější 
pokračování se stalo Táboritskou ulicí. Ta ústila na 
volném prostranství před vchodem do Olšanských 
hřbitovů, které později dostalo podle dřívějšího 
vlastníka Viléma z Radešína název Radešínské či 
Radešínovo náměstí.

Roku 1874 stálo v obci 19 domů, mimo jiné 
Libeňský dvůr, Bezovka, škola v Táboritské ulici, 
hostinec U Zeleného stromu či Olšanský dvůr se 
zámečkem. Zámeček byl jednopatrové stavení se 
zděnou pavlačí, jehož malé světničky byly užívány 
především k bydlení. Když ale roku 1866 vrcholila 
epidemie cholery, sloužil zámek jako špitál. Stavba 
zanikla po roce 1918. 

Nově postavené domy v okolí Táboritské 
a Chelčického ulice změnily vzhled místa. V his-
torickém Gütlingově neboli Olšanském dvoře byly 
strženy všechny stavby související s původní ze-
mědělskou usedlostí, především stáje a stodoly. 
Úpravou Táboritské ulice se to, co ze dvora zbylo, 
dostalo pod její úroveň, což bylo příčinou časté-
ho zatopení při silných deštích. V roce 1930 bylo 
Radešínovo náměstí přejmenováno na Olšanské.

Spojení Olšan s Žižkovem se během dlouhých roků 
na původní zástavbě nijak zvlášť neodrazilo. To 
platilo až do 70. let minulého století, kdy stavební 
práce znamenaly začátek konce malé vísky. Jako 
první byl v roce 1972 zbořen Libeňský dvůr. Bagry 
tehdy současně zasypaly část Olšanského rybní-
ka. Stržena byla také zeď u kostela svatého Rocha 
včetně dvou budov správy Olšanských hřbito-
vů. Následovalo bourání domů na obou stranách 
Táboritské, zmizela celá ulice Nákvasova. Tím se 
stalo Olšanské náměstí pouhou křižovatkou ulic 
Prokopova, Olšanská, Jičínská a Táboritská. 

Jednou z posledních zbořených budov Olšan 
byl v roce 1985 Gütlingův dvůr. Historická budo-
va prošla sice pár let předtím nákladnou rekon-
strukcí pro Akademii věd, překážela ale stavbě 
dnešního hotelu Olšanka. Tak po obci Olšany 
zbyly jen hospodářská budova patřící k bezovské-
mu mlýnu, kostel svatého Rocha, Neumannova 
vila pod Parukářkou a Boží muka neboli morový 
sloup — ve skutečnosti sluneční hodiny, které ne-
chal roku 1680 postavit majitel usedlosti Bezovka 
a Rajsmonka Jiří Reissman z Reisenberga, staro-
městský měšťan a primátor. Zatímco kdysi stávaly 
na křižovatce Olšanské cesty a cesty k Bezovce, 
dnes je najdete v Kinského sadech na Smíchově.  

Jednou z posledních 
zbořených budov Olšan 
byl Gütlingův dvůr

Táboritská ulice kolem roku 1938

Olšanské náměstí kolem roku 1942
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Kulturní život na Žižkově čím dál tím víc připomíná slavný hit americké 
kapely The Fuggs z šedesátých let minulého století: „Monday nothing, 
Tuesday nothing, Wednesday Thursday nothing, Friday nothing, Saturday 
nothing, Sunday one more nothing...“ Aneb ve volném překladu do žiž-
kovské češtiny: „V pondělí prdlajs, v úterý prdlajs, ve středu ve čtvrtek 
prdlajs, v pátek prdlajs, v sobotu prdlajs, v neděli zase prdlajs.“

Za prvního koronového jara minulého roku se pořád ještě občas kdosi 
o cosi pokoušel. Dýdžejové, hudebníci, malíři, divadelníci, básníci — kdy-
koli se potkali, hned něco plánovali. Jenže teď už se koronová agónie 
táhne druhým rokem a její konec je v nedohlednu. Nikdo proto radši 
neorganizuje koncerty, výstavy ani literární čtení, aby je nemusel zase 
pořád dokola rušit. Z kamaráda, před rokem čerstvě nezaměstnaného 
dýdžeje, se mezitím stal vážený a vyhledávaný žižkovský instalatér, kariéru 
v kultuře uložil prozatím k ledu. Hudebníka B., který nás už před půl ro-
kem strašil na potkání, že si hodí mašli, jestli korona potrvá ještě o týden 
dýl, dlouho nikdo neviděl živého. Neoběsil se, to ne. Jen už všechny své 
hudební projekty „věší výhradně na síť“. V poslední esemesce, kterou ně-
komu napsal, nám dal na vědomí, že ho lidé a další trojrozměrné bytosti 
zajímají čím dál tím míň. 

Nakonec na procházce potkávám známého, který měl před koronou 
vždycky přehled o tom, co se kde na Žižkově děje. Potvrzuje mé obavy. 
Nic, co by se dalo označit za kulturu, za živou žižkovskou kulturu, na kte-
rou jsem se ho explicitně zeptal, poslední dobou nezaznamenal. „Viděl 
jsem akorát strašidlo. Několikrát. Jestli se to teda dá označit za kultu-
ru. Ale stalo se to na Žižkově a je jako živý, přísahám.“ Kategorie žižkov-
ské kultury je jak známo skutečně hodně pružná a vejde se do ní lec-
cos. „Přestěhoval jsem se nedávno na dolní Žižkov. Starej barák až pod 
Vítkovem. A hned první noc cítím, jak mě něco tahá za ruku. Ale nebylo 
to strašidelný, spíš takový milý. Jako když tě za ruku chytne malý dítě. 
Občas se to opakuje, ale nic víc. Nejdřív jsem z toho byl mimo. Ale paní 
od vedle to na mně poznala. ‚Už byl u vás, že jo? Jak na vás koukám, už 
jste se určitě seznámili,‘ oslovila mě jednou na chodbě zničehonic. ‚Chytil 
vás za ruku, v noci, že jo? Ale není se čeho bát, on nás tu navštěvuje 
všechny. To je prostě náš Mireček.‘“ 

Chvíli dumám, jestli mám kamarádovi závidět, že mají aspoň v baráku 
strašidlo, když se teď nemůže ani do kina. Kdoví kolik takových strašidel 
na Žižkově může celkem být, říkám si. „Hele, a nebydlí u vás v domě B.?“ 
napadne mě. „Víš, ten hudebník, teda — před koronou tady hrával po 
všech hospodách...“

„Jo, ten bydlí u nás ve vchodě, někde v garsonce nahoře. Sám. Teda sám. 
Sám s Mirečkem, tak jako my všichni!“  
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Strašidlo kultury

Druhé koronové jaro je 
v Republice Žižkov ještě 
fádnější než to první. 
Možná mi nějaká ta 
improvizovaná, nebo snad 
dokonce ilegální kulturní 
akce unikla, říkám si.

Urbanovi hrabe
Paní Urbanová žila se svým mužem až do-
nedávna poklidný život. Přede dvěma lety 
oslavili zlatou svatbu. Bydlí v Biskupcově 
ulici v malém podkrovním bytě. Nedávno 
se však začaly dít podivné věci. Pan 
Urban chodil po bytě, sundával obra-
zy ze zdi, přikládal ucho na stěny a jevil 
známky čím dál tím větší nervozity. Když 
už se mu povedlo usnout, vykřikoval ze 
spaní. Jeho žena si začala dělat staros-
ti: „Mirečku, takhle to dál nejde. Co se 
děje?“ Vybavila si doby, kdy se takto cho-
val v mládí, ve svém undergroundovém 
období musel k výslechům a byl sledován 
StB. „Poslali na mě tajný. Už zase.“ Pan 
Urban se dostával mimo sebe a tančil 
divoké tance jako na koncertech v mládí, 
přestože v sobě neměl ani kapku alkoho-
lu. Jeho žena se rozhodla, že tomu přijde 
na kloub. Nešla spát v deset jako obvyk-
le. A pak, v nočním tichu, zaslechla nad 
sebou kročeje doprovázené občasnými 
výkřiky. Totéž se opakovalo každou noc, 
vždy kolem jedenácté hodiny. Manželé se 
jednou osmělili, v noci vylezli na střechu 
a schovali se za komín. Úderem jedenác-
té se na střeše objevil muž a zapálil si 
cigaretu. Vypadal zoufale a zanedbaně. 
Měl kapuci, byl zarostlý a do obličeje mu 
neviděli. „Už to nevydržím,“ vykřikoval do 
tmy. Paní Urbanová vyšla zpoza komína 
a poznala v muži souseda, starého mlá-
dence Kučeru. „Sousedko, vy jste spása,“ 
vykřikl s úlevou. Vyšlo najevo, že progra-
mátor Kučera si takto krátil povinnou ka-
ranténu, protože život starého mládence 
ve dvougarsoniéře s matkou je prostě ne-
snesitelný. Od té doby chodil do skončení 
karantény po střeše i s panem Urbanem 
a vášnivě diskutovali. Záhy totiž objevi-
li společnou zálibu v surrealismu. Paní 
Urbanová pak vzala sousedovu nesnesi-
telnou situaci do svých rukou a seznámila 
ho s ovdovělou sestřenicí Marií z ulice Na 
Chmelnici. Soudě podle Kučerova upra-
venějšího zevnějšku se jejich vztah vyvíjí 
slibně. 

Obrněnec 
žižkovský

Entomolog dr. Bílek učinil v obtížně pří-
stupném terénu na jihozápadní straně 
Vrchu sv. Kříže unikátní objev: Nosoderma 
diabolicum. „V těchto zeměpisných šíř-
kách něco naprosto nevídaného! Chtěl 
jsem ho učinit součástí kolosální sbír-
ky našeho ústavu, ale ohnul jsem o něj 
špendlík.“ Brouk dosud neměl český ná-
zev, a Bílek proto nelenil: obrněnec žižkov-
ský. „Můžete po něm dupat, přejet ho au-
tem, a on se jen směje. Není náhoda, že 
po západním pobřeží Spojených států se 
objevil právě tady,“ dodal radostný Bílek. 
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díPoznejte kouzelnou 
moc bylinek
Je to tu. Farmářské trhy na Jiřáku jsou opět 
otevřené. Potkat se tam můžete i s Václavem 
Jírou, který prodává byliny všeho druhu.

Rostliny pěstuji jen s manželkou v malém rodinném zahradnic-
tví ve středočeských Semicích. Ve dvou je to pěkná fuška, i když 
nám občas vypomůžou děti. Mám tu práci opravdu rád. Mým 
malým tajemstvím je, že každou z rostlinek znám už od semín-
ka. Nikdy nepřeprodávám už vzrostlé bylinky od někoho jiného. 
Je to odpovědnost a dřina, ale za výsledný produkt se můžu 
na sto procent zaručit. Rozhodl jsem se hned na začátku, asi 
před třemi lety, že nebudu používat žádnou chemii — jen tak 
dosáhnu opravdové kvality. Bylinky prodávám na trzích, nejčas-
těji tady na Jiřího z Poděbrad, ale potkat se můžeme i v Karlíně 
nebo u nás v zahradnictví. Zákazníkům dávám rostliny převážně 
v květináčích, protože jen tak vydrží dlouho čerstvé, ale okrajo-
vě nabízím i řezané nebo sušené. 

Oblíbených bylinek mám několik. Třeba taková bazalka. K moz-
zarelle a do salátů se nejvíc hodí citronová, kterou málokdo zná. 
A potom kostival. Pokud si zlomíte ruku nebo natáhnete sval, 
je velmi užitečný. Nejlepší je připravit si na noc teplý kašovitý 
obklad z jemně rozemletého nebo nastrouhaného čerstvého 
oddenku. Ten smícháte s horkou vodou a pár kapkami ole-
je a vytvoříte lepkavou kaši. Tu už jen namažete na postižené 
místo a zabalíte látkou. Zábal je dobré nechat působit přes noc 
a bolest bude rázem pryč.  
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Vendula Jurášková, 
ředitelka ZŠ

Při návratu dětí do škol je více než kdy jindy 
důležité vytvořit atmosféru a prostředí, které 
zajistí žákům pocit bezpečí, důvěry a poro-
zumění. Významnou roli v budování důvěry 
ke škole hrají i rodiče. ZŠ Jeseniova s nimi 
od uzavření v říjnu 2020 nepřetržitě spo-
lupracuje. Rodiče pravidelně informujeme 
o dění ve škole a ve výuce jsme zohlednili 
jejich názory z předcházejícího školního roku. 
Spolupráci s rodiči jsme posílili také akcemi, 
které měly za cíl odlehčit žákům online vzdě-
lávání a pomoci jim při sociálním odloučení. 
Jedná se například o individuální konzulta-
ce pro žáky 1. stupně, které se zaměřovaly 
na procvičení právě probírané látky, ale také 
na relaxační činnosti. Deváťáky jsme od za-
čátku letošního února podporovali po dobu 
šesti týdnů akcí Přijímačky nanečisto, opět 
formou konzultací. Školní družina realizovala 
online setkávání a soutěžní odpoledne Vítání 
jara na Pecích pro dvojice rodič — dítě.

V nastaveném trendu pokračujeme i po čás-
tečném otevření školy 12. dubna. Samotnému 
otevření školy předcházela řádná příprava. 
Kromě tradičních záležitostí, jako jsou rozvrh, 
dezinfekce a organizace vstupů do budo-
vy, jsme se pečlivě připravovali na testová-
ní. Na první testovací den jsme si pozvali 
i dva profesionální zdravotníky. Zaměstnanci 
školy se do testování zapojují od počátku na 
základě dobrovolnosti. I učitelé jsou jen lidé, 
mají svoji vlastní zkušenost s nemocí covid 
a mají odpovědnost ke členům své rodiny.

V prvním týdnu rozvolňování přišlo do školy 
125 ze 133 žáků 1. stupně. Možnosti pone-
chat si dítě doma využili jen jednotlivci z řad 
rodičů. Důvody, které je k takovému kroku 
vedly, jsou různé — od člena rodiny patří-
cího do ohrožené skupiny až po vyjádření 
nesouhlasu s vládními opatřeními a nastave-
nými pravidly pro účast na prezenční výu-
ce. Škola v těchto individuálních případech 
respektovala rozhodnutí rodičů a předala jim 
informaci o podpoře vzdělávání žáka v týd-
nu, kdy má jeho třída prezenční výuku.  

Pokud si zlomíte ruku nebo 
natáhnete sval, použijte 
kostival
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Lavičky 
Tomáš Sunegha (KDU-ČSL), opoziční zastupitel

Nejeden komunální politik spoléhá na tok času 
a zapomínání. Kdo si dneska vzpomene, co sou-
časní místní satrapové veřejně o svých budoucích 
aktivitách chrlili před volbami nebo jaký byl hlavní 
bod toho kterého volebního programu? 

V Praze 3 si asi někteří pozorní vybaví volební kam-
paň postavenou na budoucí politice, kde nebude 
již více politických podnikatelů, nebo vzpomenou 
londýnský autobus, symbol to konzervatismu, svo-
body a motorové dopravy. „Řekni, kde vlastně ty 
volby jsou?“ je možno zpívat. Máme, co máme. 
Slib jen, slib všem. A teď máme moc, a co platí? 
Spíš — kdo platí? Je nám to fuk. Však oni (míněno 
voliči) zapomenou a nechají se zase zblbnout... 

Zapomněli by ještě víc, kdyby tu nebyly i věci 
hmotné a očividné. Symboly doby. Kdyby tu neby-
ly ztráty na první pohled. Kdyby tu nebyly lavičky 
v dolní části Husitské ulice. Nevím, jakým řízením 
osudu se tam octly a kolik stály korun, kdo roz-
hodl, že budou zrovna tam, nevím, kdo je umís-
til šikmo na šikmé, frekventované ulici. Nedlouho 
po volbách z nich pan starosta veřejně a akčně 
ztrhal obaly a veřejnost mohla po vyčerpávajících 
volbách v místě odpočívat. Pak začaly mizet. Asi 
před rokem na jedné z mála zbývajících někdo ve 
zvláštní poloze po ránu opravdu odpočíval. Pak 
byla rozlámaná… Mnoho jich nezbývá… A pryč jsou 
proto, že byly umístěny nevhodně a na nevhodném 
místě. 

Lavičky jsou pryč a s nimi obecní peníze, co stály. 
Vznikla škoda. Každý den je patrná. Škoda, kterou 
asi nikdo neuhradí. Škoda. 

 

 
Ohrožené děti do prázdných bytů 
Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta

Snažím se dlouho řešit, že Praha 3 má množ-
ství volných bytů. V blízkosti radnice se na-
cházely tři velkometrážní byty, z nichž jeden 

byl volný už 10 let (!!!). Náklady na opravy byly 
odhadovány na miliony, které v minulosti nikdo 
nechtěl dát. Za dlouhá léta, kdy byty ležely la-
dem, by se přitom i nákladná rekonstrukce už 
dávno vrátila. 

S radní Milenou Johnovou se už dlouho bavíme 
o situaci znevýhodněných lidí, kteří žijí v ústa-
vech za Prahou, daleko od svých rodin a pří-
buzných. Asi před rokem mě napadlo, že tohle 
jsou přesně byty, se kterými můžeme pomo-
ci. Řekli jsme si proto o dotaci z Fondu rozvoje 
dostupného bydlení a tyto tři byty jsme za pět 
milionů korun opravili. Radní Johnová nás zá-
roveň propojila s příspěvkovou organizací hlav-
ního města Centrum služeb pro rodinu a dítě 
a dětský domov Charlotty Masarykové, jehož 
ředitelku jsem do bytů vzal. Vznikl tak záměr 
výstavby bytů, které budou sloužit jako zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc a také pro 
dočasnou krizovou pomoc rodičů s dětmi, kteří 
se ocitli v tísnivé situaci např. z důvodu násilí 
partnera.

Koncem března rozhodla rada hlavního měs-
ta, že tyto tři byty budou pronajaty právě pro 
tyto účely. Za spolupráci je třeba poděko-
vat také radnímu pro oblast bydlení Adamovi 
Zábranskému, který vše moderoval na stra-
ně magistrátu. Pravidla fondu totiž stanoví, že 
o nájemnících bytů opravených z tohoto zdroje 
rozhoduje po dobu 10 let právě hlavní město. 
Výnos z nájemného připadá městské části. Pro 
Prahu 3 je tohle dvojí vítězství — dokázali jsme 
léta prázdné byty opravit z dotace a nabídnout 
je ohroženým dětem a rodinám.

 
 

 
Připravujeme pilotní projekt PCR testování ze 
slin pro děti z Prahy 3  
Jiří Ptáček (TOP 09 a STAN), starosta

Přesně před rokem jsme byli první městskou 
částí, která začala testovat ošetřo vatelky domu 
pro seniory PCR meto dou. Kritizovali jsme ne-
činnost státu a partyzánsky jsme se domluvili 
se soukromou laboratoří. Po roce se rozbíhá 
podobná akce. Stát se totiž rozhodl testovat 
školáky a za tímto účelem vybral spolehlivě 
nejhorší produkt na trhu. V Číně nakoupil milio-
ny antigenních tes tovacích sad a všem školám 
je rozvezl jako své jediné řešení. Podle všeho se 
ale jedná o testy s velmi malou citlivostí.

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Jestli je testování jednou z cest, jak vrátit děti 
do škol, testujme. Ale musí se jednat o testy 
funkční. Proto ve vlastní režii spou štíme PCR 
testy ze slin. Projekt bude trvat do konce škol-
ního roku a zahrne přinejmenším čtyři školská 
zařízení. Pokud se podaří cenu stlačit na menší 
než předpokládanou úroveň, budeme počet 
škol či školek rozšiřovat. Současně apelujeme 
na vládu, aby upustila od absurdního utrácení 
za nefunkč ní antigenní testy a vážně se zabý-
vala zavede ním PCR testů. Počet obcí, kte-
ré se odhodlaně vydávají touto cestou, roste. 
Ostatně zástupci magistrátu a řady městských 
částí společně vyzvali ministerstvo k podpoře 
PCR testování již počátkem března. Takto by se 
dala otevřít cesta k tomu, aby se do škol vrátily 
všechny děti bez současné týdenní rotace.

Pokud nemá skončit u pilotního projektu 
a chceme toto řešení rozšířit na všechny ško-
ly, je třeba zajistit financování státem. Pokud 
vláda přestane všechno nakupovat v Číně, vy-
jde to nakonec daňové poplatníky na srovna-
telné peníze, které se navíc utratí v českých 
laboratořích.

 

 
Testování dětí na školách ano, ale záleží  
i na tom jak  
Margita Brychtová (Piráti), koaliční zastupitelka

S dubnovým nástupem některých dětí do škol 
zavedla vláda také povinné testování žáků, a to 
dvakrát týdně pomocí antigenního testu stě-
rem z nosu. Opatření s nikým nekonzultovala, 
nakoupila miliony testů a rozeslala je do světa. 
Bohužel se obratem ukázalo, že jde o testy ne-
vhodné k samotestování, u kterých je tak velké 
riziko, že případnou nákazu neodhalí. A pode-
zřele nízká první čísla to potvrzují.

Je tu samozřejmě možnost, že by města sama 
nakoupila lepší testy a školám je dala. Tím ale 
vznikají dva problémy. Vláda ani pojištění tak-
to pořízené testy neproplatí a jen naši měst-
skou část by vyšly na miliony korun měsíčně. 
Nehledě na to, že by nám zbyly desetitisíce 
vládních testů, pro které bychom neměli vyu-
žití. Šli jsme tak střední cestou a investujeme 
milion (po zbytek školního roku) do spolehli-
vého PCR testování ze slin. Týká se to ale jen 
několika mateřských škol, které mají se stěry 
z nosu pochopitelně větší problémy než školy 
základní.

Zajímá mě váš názor: Měla by se vláda s obce-
mi bavit o krocích, kterými je přímo ovlivňuje? 
Měla by vláda žákům zajistit to nejbezpečnější 
řešení? A když ne, měla by alespoň proplatit 
náklady městům, která si lepší řešení opat-
ří sama? Neváhejte a napište mi na adresu 
brychtova.margita@praha3.cz. Děkuji.

 

 
Novinky z dopravy
Martin Chour (Piráti), koaliční zastupitel

Pěkný den všem, rád bych se podělil o několik 
novinek z dopravní komise, které se na Trojce 
chystají. Jistě víte, že se připravuje rekonstruk-
ce Seifertovy ulice, včetně posunu zastáv-
ky Husinecká dál k VŠE. Chtěli jsme zřízení 
nové zastávky mezi Husineckou a Lipanskou, 
ale s tím Dopravní podnik bohužel nepočítá. 
Posune se tak jen Lipanská směrem ke kostelu, 
aby nenarostla už tak velká vzdálenost mezi 
zastávkami.

A u tramvají ještě zůstanu. Dopravní podnik 
totiž počítá s přidáním nové zastávky ve sta-
nici Želivského, a to ze severní strany mezi 
hřbitovy. Účel je poměrně zjevný — cestující 
nebudou muset řešit, kde přestoupit a kterou 
tramvají se vydat; všechny tramvaje směrem 
Biskupcova budou nově zastavovat v této jed-
né zastávce, čímž se komfort cestujících zase 
o něco zvýší.

A nyní k Jarovské třídě, tedy nové spojce mezi 
Malešickou a Českobrodskou: děláme vše 
pro to, aby svým charakterem byla klasickou 
městskou ulicí, která po výstavbě na NNŽ, jako 
i během ní, výrazně uleví ulicím okolo, které by 
bez ní dostaly zabrat. Povede v ose dosavad-
ních vlakových kolejí a snažíme se, aby se z ní 
nestala jen další tranzitní ulice. Povede tudy 
i tramvaj; její smyčku jsme v plánech odsunuli 
až na úroveň Auto Jarov, aby hlukem nerušila 
místní.

A na závěr autobusová perlička: od podzimu to-
hoto roku by měla být prodloužena linka č. 101, 
která naši čtvrť propojí po té ose, kde je to ak-
tuálně možné jen pěšky. Povede mezi aktuální 
konečnou na zastávce Tolstého ve Vršovicích 
na Husineckou, a to přes Jiřák. V této trase 
zatím žádné autobusy nejsou, takže si linka své 
pasažéry určitě najde. Bon voyage! 

 

 
Kam se můžete obracet s úklidem ulic  
Jan Materna (TOP 09 a STAN), radní 

V březnu jsme na webu poprvé zveřejnili harmono-
gram úklidu chodníků a zeleně. Tyto trochu nudné 
tabulky vám přesně řeknou, kdy a kde probíhá 
úklid. Zkusím vám popsat, jak to celé funguje a na 
koho se obracet, pokud nejste spokojeni. 
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Teoreticky by Praha 3 měla uklízet pouze parky, 
náměstí, některá dětská hřiště a pár vnitrobloků. 
Chodníky nejsou svěřeny do péče radnice a jejich 
údržbu má na starosti Technická správa komu-
nikací (TSK) na náklady magistrátu. Jenže tento 
úklid skoro nikde v Praze nestačí, proto si městské 
části doplácejí ze svého. V případě Prahy 3 inves-
tujeme z obecního rozpočtu do všech úklidových 
prací zhruba 18 milionů korun ročně. Většinu těch-
to prací zajišťují Pražské služby, které jsou i doda-
vatelem zmíněného TSK. Takže úklid je financo-
ván magistrátem i Prahou 3. Kromě toho Praha 3 
provozuje Čistou Trojku. Likvidujeme díky ní černé 
skládky a nejrůznější problémy, které je třeba řešit 
urgentně. 

A teď na koho se můžete obracet. Největším 
dodavatelem úklidových služeb na Praze 3 jsou 
Pražské služby. Městská část jejich práci kontro-
luje a v případě nespokojenosti reklamuje. Na ad-
rese uklid@praha3.cz se můžete spojit s kolegou 
Pavlem Hrochem, který má tuto oblast v gesci. 
Přímo u Pražských služeb se můžete obrátit na 
pana Pařízka na adrese Lukas.Parizek@psas.cz. 
Pokud potřebujete vyřešit urgentní problém, vyu-
žijte web cistatrojka.cz. 

Klidně si můžeme připlatit za znásobení počtu 
metařů v ulicích, ale nesmíme zapomenout na to, 
že peníze na úklid po části občanů musíme vzít ze 
společné kasy všech. A to samozřejmě znamená 
někde je škrtnout. 

 

 
Třicítky a zdražování 
Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitel

Člověk by si řekl, že teď, v době pandemie, bude 
prioritou města pomoc obyvatelům Prahy. 
Živnostníkům, samoživitelkám nebo rodičům 
s dětmi. Namísto toho se na nás valí zprávy 
o zdražování MHD, zavírání pražských nápla-
vek nebo zavádění dalších zón 30, jako u nás na 
Trojce.

K tomu zdražování. Piráti nám několikrát slibo-
vali, že městskou dopravu rozhodně zdražovat 
nebudou, ale naopak ji zlevní. Jak vidíme, byla to 
očividná lež. Jízdenky budou o 25 % dražší, tedy 
za 30 (zlevněná), respektive 40 korun. Upřímně 
tomu moc nerozumím. Celou dobu slýcháme, jak 
je nutné dostat lidi z aut do MHD, ale nato město 
zvedne sazby MHD, čímž automaticky přiměje ně-
které řidiče, aby místo tramvaje vyjeli autem. Co 
se příště zamyslet nad tím, jak zvednout příjmy 
z reklamy namísto tahání peněz z kapes Pražanů? 
Ale chápu, někde se ty stamiliony na přemalování 
tramvají vzít musí.

Do toho nám asi před třemi týdny oznámil náměs-
tek Scheinherr, že je konečně možné zavřít nábřeží 
pro auta. Vedení Prahy nemá dostavený okruh 

ani další objízdné trasy, ale už se těší, až zavře 
Smetanovo nábřeží, což logicky způsobí problémy 
v okolních částech i v Praze 3. Chápu, že to bude 
mediálně vděčné téma, není ale lepší prvně do-
končit nezbytnou práci a až pak se bavit podobný-
mi „třešničkami“ na dortu?

Všimli jste si nových třicítek, které se teď umisťují 
téměř všude? Zónám rozumím, když přicházejí na 
popud policie kvůli bezpečnosti u škol. To ale ne-
jsou tyto případy. Zavádějí se tam, kde stanovisko 
policie neexistuje nebo je i záporné. Ono by snad 
bylo lepší, kdyby městská část nic nedělala. Na co 
sáhne, to je vždy loterie, včetně výsledku…

 

 
Rychlý prachy 
Tomáš Kalivoda (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitel

Tento příspěvek bude o bytové politice. A ne, ne-
bojte, naštěstí nemám žádné informace, že by se 
v našich bytech dělo nebo natáčelo něco inspiro-
vaného tímto názvem... Ale nakonec… vlastně si to 
při znalosti současné bytové politiky umím docela 
představit. Bohužel.

Městská část také potřebuje prachy jak leckterá 
mladá studentka. A tak se rozhodla, že prodá svůj 
majetek. Potud za mě jedině dobře! Takový fakt 
možná naštve Stranu zelených, ta ovšem za ně-
jaké ústupky dokáže zavřít oči. Komerční prodeje 
tedy jen ať pokračují! V soukromých rukou budou 
byty prospěšnější a lépe spravované, než jak to 
(ne)umí úřady.

Praha 3 je ovšem nenasytná, živit celý aparát 
není jen tak! A tak se rozhodla prodat další byty. 
Nejméně jsou na očích byty městské akciovky, tak 
prodává právě ty. Jenže Praha 3 se rozhodla byty 
neprodávat nájemcům. Ani je nenabídne veřejně 
na trhu soukromým vlastníkům. Praha 3 je prodá 
hlavnímu městu Praze.

Co to v praxi znamená a proč to Praha 3 vůbec 
dělá? Tak za prvé je vedení naší části neschopné 
vyjednat dotace od magistrátu podobně jako jiní. 
A tak zatímco ostatní úřady dostávají dotace, my 
jim dokážeme maximálně něco prodat.

Za druhé to znamená, že magistrát, který si vybral 
jen byty, kde končí nájemní smlouvy (mimocho-
dem právě ty nejvýnosnější), bude po uvolnění 
obsazovat nájemce sám. A jestli jste někdo zare-
gistrovali, jakou politiku přidělování bytů magis-
trát realizuje, tak víte, že se máme na co těšit. 
Obzvláště sousedé.

Problém tedy není, že Praha 3 prodává majetek. 
Ale že je jí úplně jedno, k čemu to povede. Hlavně 
si teď rychle naplnit kapsičku.
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Neziskové  
organizace

alfa centrum
Alfa Human Service 
Na Vrcholu 25/2595 
alfahs.cz  
T: 722 913 207 
info@alfabet.cz 
konzultace@alfabet.cz

Poradna pro pečující 
T: 722 913 207 
kristyna.padrtova@alfabet.cz

Pečujete doma o někoho blízkého? Je toho na vás moc, máte 
strach, trpíte úzkostí nebo špatně spíte? Je pro vás problémem 
izolace a potřebujete s někým mluvit? Naše Alfa poradna funguje 
stále a zdarma.

út a st ⟶  Terapeuticko-podpůrná skupina pro pečující 
(online) 

Právě vyšla první ucelená publikace o neformální péči
Co je neformální péče? Kolik pečujících je v České republice 
a jaká je jejich situace? Jak pečujícím pomoci? Odpovědi 
nejen na tyto otázky naleznou odborníci i laici v nově vydaném 
recenzovaném sborníku odborných příspěvků organizace 
Alfa Human Service. Při editaci sborníku Alfa Human Service 
vycházela ze svých zkušeností s podporou pečujících, které se 
věnuje již 20 let. Více informací o možnostech jeho získání na 
alfahs.cz.

dětská skupina alfík, praha 3 — jarov 
alfik@alfabet.cz 
T: 604 732 940

Pro děti od dvou let. Malý kolektiv, adaptace malých dětí, příprava 
na školní docházku v mateřské škole. Zápis nových dětí do 
školního roku 2021/2022 — zájemci o zapsání do dětské skupiny, 
ozvěte se prosím na uvedených kontaktech.

ddm ulita 
Dům dětí a mládeže Praha 3 — Ulita  
Na Balkáně 17a  
T: 222 990 330 
ulita.cz

Téma: Látkové a nelátkové závislosti
3. po ⟶  (NE)závislost — co přesně to znamená?
6. čt ⟶  Návykové látky, které to jsou
7. pá ⟶  Vyrábění na Den matek
13. čt ⟶  Závislost a jídlo — poruchy příjmu potravy
14. pá ⟶  Drogy — kde se vzaly a jaký je mezi nimi 

rozdíl
17. po ⟶ Na čem všem jsme a můžeme být závislí? 
20. čt ⟶ Jak se můžeme zbavit závislosti? 
24. po ⟶ Kouření — co nám bere a proč přestat?
31. po ⟶  Mezinárodní den bez kouření — zapoj se 

také!

farní charita žižkov
Čajkovského 669/36  
T: 731 625 910 
farnost-zizkov.cz

14.—15. ⟶  Sbírka ošacení a domácích potřeb. Místo konání: 
Prokopova 4, Praha 3, v pá 14.00—18.00,  
so 10.00—14.00

fresh senior
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18 
karolina@freshsenior 
freshsenior.cz

3. po ⟶  Utajené architektonické perly pražské — 
komentovaná vycházka Riegrovými sady 
s průvodkyní. Sraz v 15.45 na rohu ulic Chopinovy 
a Krkonošské, u vstupu do parku 16.00 

10. po ⟶  Exkurze s průvodcem v Botanické zahradě v Troji. 
Adresa: Trojská 800, Praha 7. Sraz v 15.45 před 
hlavním vchodem 16.00

17. po ⟶  Exkurze — Staroměstská radnice a orloj. 
Prohlédněte si spolu s odborným výkladem 
reprezentační místnosti radnice, kapli, věž 
a také zázemí orloje, který byl roku 1410 spuštěn 
královským hodinářem Mikuláše z Kadaně. Sraz 
nejpozději v 15.15 před vchodem do Staroměstské 
radnice, Staroměstské náměstí 15.30 

31. po ⟶  Koncert The Cello Boys v Atriu na Žižkově.  
Adresa: Čajkovského 12 na Praze 3. Projekt s názvem 
The Cello Boys hraje v sestavě dvě violoncella a bicí 
již od roku 2016. V případě nutnosti bude pořad 
přesunut na venkovní prostranství před Atriem 
16.00

Všechny květnové akce jsou početně omezené s ohledem na 
uplatnění aktuálních nařízení vlády. Je tedy nutná rezervace na 
karolina@freshsenior.cz nebo telefonu 224 326 180. Zrušení či 
změny programu vyhrazeny.

Fresh Senior nabízí všem zájemcům o naše pořady 
individuální rozesílání e-mailových pozvánek na pravidelné 
akce. Vyzýváme tedy všechny zájemce o pravidelné 
informace k zasílání e-mailových kontaktů na adresu 
info@porteos.cz nebo karolina@freshsenior.cz.

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

Kurzy po dobu omezujících vládních nařízení běží 
korespondenčně nebo online, vždy s předpokládaným návratem 
k prezenční formě v případě rozvolnění opatření. Pro bližší 
informace volejte. Klub je otevřený po—čt 9.00—17.00, 
v pá 9.00—15.00.

Program se může měnit v závislosti na momentálním vývoji.
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Pro seniory jsme připravili jarní výlety, zápis v Klubu
12. května ⟶ zámky Děčín, Benešov nad Ploučnicí (595 Kč)
27. května ⟶ hrad Grabštejn, Kryštofovo údolí (580 Kč)
10. června ⟶ hrad Kost, zámek Mnichovo Hradiště (595 Kč)

občanská poradna remedium
Křišťanova 15 
T: 272 743 666 
obcanskaporadna@remedium.cz 
remedium.cz

Odborné sociální poradenství v oblasti práva — bezplatné, 
nezávislé, důvěrné a nestranné. I nadále poskytujeme osobní 
konzultace pro předem objednané klienty, telefonické a e-mailové 
konzultace.
po ⟶  Konzultace pro předem objednané klienty  

8.30—11.30, telefonické dotazy 12.30—15.30
út ⟶  Konzultace pro předem objednané klienty 

12.30—15.30
čt ⟶  Telefonické dotazy 8.30—11.30 

Konzultace pro předem objednané klienty 
12.30—15.30

Telefonické dotazy zodpovídáme na tel. 272 743 666 
a 735 613 901. Elektronické dotazy zodpovídáme prostřednictvím 
internetového formuláře: dotaz na občanskou poradnu 
(remedium.cz/dotaz.php). Objednat se lze v po—čt v 8.30—15.30 
na tel. 735 613 901 (nedovoláte-li se, zavoláme vám zpět) 
nebo e-mailem: obcanskaporadna@remedium.cz. Případně 
také osobně v provozních časech občanské poradny.

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

Své místo na akce, besedy a semináře si rezervujte na 
nova-trojka.webooker.eu.
2. ne ⟶  Sportovní podvečer pro ženy. Kondiční běh, 

bodystyling, pilates, závěrečná relaxace. Info: 
Markéta tel.: 774 416 744 17.00—20.00 (270 Kč) 

4. út ⟶  Výtvarný večírek s online přípitkem — Vlněné 
sýkorky. Připojte se k online lekci tvoření a povídání. 
Vede Jolana Kurzweilová 18.30—20.30 (200 Kč)

11. út ⟶  Očkování proti covidu-19: otázky a odpovědi. 
Online webinář s praktickými lékaři MUDr. Vítem 
Vokrouhlíkem a MUDr. Petrou Řeháčkovou na téma 
očkování proti covidu-19. Proč ano a kdy ne, jak 
očkování probíhá, typy vakcín a další informace 
18.30—20.30 (100 Kč/rodina)

13. čt ⟶  Otisk dětství. Uchovejte si vzpomínku na chvíle, 
kdy byly vaše děti malé, a otiskněte si jejich ručičky 
nebo nožičky do keramické hlíny 10.00—12.00 nebo 
14.30—16.30 (80 Kč/keramická deska s otiskem, 
40 Kč další)

14. pá ⟶  Odlehčovací pátek pro pěstounské rodiny 
15.30—   1 9.30

14. pá ⟶  Puberťák v domě. Kdy začíná puberta, co od ní 
čekat a jak se s tím vším popasovat. Beseda. Vede 
etopedka Mgr. Jana Češková 16.00—18.00  
(100 Kč/rodina)

17. po ⟶  Výtvarný večírek s online přípitkem — 
Scrapbookové přání s pop up prvkem II. 
Vyzvedněte si 13.—14. 5. kreativní balíček s pozorností 
a připojte se k online lekci tvoření a povídání. Vede 
Jolana Kurzweilová 18.30—20.30 (200 Kč)

21.—22. ⟶  Pyžámkový večírek aneb Užijte si večer, o vaše 
děti se postaráme my. Info: Helena tel.: 774 644 974. 
Hlídání dětí se zábavným programem, s večeří 
a snídaní 18.00—9.30 (500 Kč/dítě, 2 sourozenci 
700 Kč, 3 a více sourozenců 800 Kč)

27. 5. — 27. 6.   
 ⟶  Poklad oběšence aneb Odvrácená strana Žižkova. 

Žižkov byl od poloviny 14. století až do 19. století 
popravištěm. Stávaly zde šibenice Starého Města 
pražského. Vezmi mobil, stáhni apku na čtení 
QR kódů a vyraz po stopách zločinu. Distanční hra 
pro náctileté. (90 Kč/osoba)

30. ne ⟶  Výlet pro děti v evidenci OSPOD 8.30—20.00
30. ne ⟶  Den pro pěstounské rodiny 9.30—15.30

Individuální poradenství, mediace a podpůrné skupiny
Místo si vždy rezervujte u Jolany na tel.: 603 416 724. Poradny 
mohou proběhnout i online. Cena 50 Kč (pokud není uvedeno 
jinak).
7. pá ⟶  Výživová poradna pro děti i rodiče s Mgr. Terezou 

Hofmanovou 15.00—17.00
11. út ⟶  Dvojčata v rodině s Markétou Vokrouhlíkovou. 

Setkání podpůrné skupiny rodin s vícerčaty. Zdarma 
15.00—16.00

13. čt ⟶  Sebepéče pro ženy s Mgr. Michaelou Kocveldou. 
Jak být sama sebou, zvládat více rolí, nevyhořet 
a naučit se pečovat o sebe 10.30—12.00

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

14. pá ⟶  Psychomotorický vývoj s Mgr. Lenkou Arimiyawu 
9.30—11.30

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

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

21. pá ⟶  Péče o dítě v raném věku, výživa, praktické rady 
a návody s Marikou Pithartovou 9.30—11.30

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

krizová linka nové trojky
Pokud se ocitnete v těžko řešitelné situaci či náhlé osobní 
krizi, můžete vždy v pá 18.00—20.00, v so a ne 13.00—20.00 
kontaktovat naši konzultantku, vyškolenou pracovnici krizové 
linky na tel. 734 258 291.

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

klub dobrovolníků nové trojky
Informace a nábor nových dobrovolníků na tel. 774 644 974.

19. st ⟶  Setkání dobrovolníků 19.00 

senioři české republiky
Základní organizace Praha 3 
Olšanská 2666/7 
senioricr.cz

Naši milí členové, výbor Základní organizace vám sděluje 
důležité informace: 
Dne 10. května bude od 14 hodin otevřen Klub seniorů pouze za 
účelem prodeje členských známek. 
Na základě příznivější epidemiologické situace a postupného 
uvolňování vládních nařízení předpokládáme znovuotevření 
klubu seniorů v pondělí 17. května od 14.00, a to za dodržování 
hygienických opatření (roušky, dezinfekce).
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3.—6. ⟶ Palác Akropolis 20.30 Spitfire company a Miřenka 
Čechová — metabaletky, online premiéra (200 Kč)

6., 13., 20., 27.
 ⟶ tep39 18.30—20.00 Online — komunitní jin jóga  

(100 Kč)

8. so ⟶ Kino Aero 20.30 Festival otrlého diváka uvádí:  
Syrová síla (100 Kč)

10. 5. — 6. 6.
 ⟶ Filmový festival Jeden svět (online), program je 

zveřejněný na jedensvet.cz/2021/program

17. po ⟶ Venuše ve Švehlovce 20.00 NINCS —  
taneční videohra

17. 5. — 6. 9.
 ⟶ Divadlo Kalich — Hvězdné léto pod žižkovskou věží, 

program plánovaných představení je zveřejněný na 
divadlokalich.cz/hvezdne-leto/program/

21. pá ⟶ Palác Akropolis 19.30 koncert Jazzanova (700 Kč na 
stání, 900 Kč na sezení)

Kulturní 
tipy

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12
info@atriumzizkov.cz 
T: 778 722 693

Divadlo Kalich
Mahlerovy sady 1
pokladna@kalich.cz
divadlokalich.cz

KC Vozovna
Za Žižkovskou vozovnou 18
T: 222 510 796
info@kcvozovna.cz
kcvozovna.cz

Kino Aero
Biskupcova 31
kinoaero.cz 

Klub Art 4 People 
klub@art4people.cz 
T: 777 717 447 
facebook.com/place4people.cz 

Medium 43
Husitská 43
medium.43@gmail.com
T: 608 473 860

prostor39/tep39
Řehořova 33/39 
T: 731 617 306
prostor39.cz

Venuše ve Švehlovce
Slavíkova 22
venuse.ve.svehlovce@gmail.com

Kontakty 

Program se může měnit v závislosti na momentálním vývoji.

Výběr redakce
Výstava ve výloze: Josefina Bakošová —  
Imago ve Vozovně

 ⟶ do 15. 5. 
 ⟶ Další ze série výstav ve výloze připravi-

lo žižkovské Kulturní centrum Vozovna. 
Projekt s názvem Imago tam představuje 
módní návrhářka a kreativní ředitelka ga-
lerie Harddecore Josefina Bakošová. Její 
modely můžete potkávat i v řadě filmů, 
nosí je například Bára Poláková, Lenka 
Krobotová nebo David Koller. 

Divadlo Venuše ve Švehlovce zveřejňuje online 
představení

 ⟶ Online záznamy i živé přenosy  
bude divadlo postupně přidávat  
na svou facebookovou stránku  
facebook.com/VenuseveSvehlovce/.

 ⟶ Činoherní, taneční nebo hudební produk-
ce bude volně ke zhlédnutí.

 ⟶ Diváci se mohou těšit na premiéry, 
zahraniční účast i menší offline akce. 
Facebookový playlist Venušiných dnů na-
jdete na adrese bit.ly/39L6vS7.
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 ⟶ Dobrý den, na Vinohradech bydlím již více než 30 let a Prahu 3 mám 
velmi rád jako skvělé místo k bydlení. A jako asi všichni obyvatelé do-
stávám Radniční noviny do schránky. Nyní to bylo číslo 4 duben 2021. 
Docela mi vyrazilo dech obsazení rubriky Názor zastupitelů. Na první 
stránce jeden opoziční, jeden koaliční. Tak to má být, dokonce i před-
nost byla dána opozici (1 : 1). Otočím na další stránku, dva koaliční (0 : 2). 
Otočím na další stránku, dva koaliční (0 : 2). Takže výsledek? 5 : 1 pro 
koalici. Nevím, jak u Vás, ale ve fotbale je 5 : 1 debakl. Jako absolutní vý-
směch se jeví to, že v Koaliční smlouvě na období 2018—2022 je napsá-
no: „Změníme fungování Radničních novin, více je otevřeme občanům. 
Noviny se musí stát moderním a efektivním nástrojem komunikace 
s občany a nesmí být pouhým marketingovým nástrojem vládnoucích 
politiků. Zaměříme se i na online verzi Radničních novin, web a sociální 
sítě. Umožníme větší participaci veřejnosti na obsahu Radničních no-
vin.“ Opravdu? 
— Ludvík H.

Milý pane H., dovolte mi objasnit, že rubrika Fórum je každý měsíc vy-
hrazena pro pět příspěvků zastupitelů z řad koalice a čtyři z řad opozice. 
Je zcela na uvážení jednotlivých zastupitelů, jestli možnost publikovat 
svůj názor v Radničních novinách využijí, či ne. 
—  S přátelským pozdravem  

Miroslav Štochl, šéfredaktor

 ⟶ Vážená redakce, v RN 3/2021 je na straně 22 dotaz „Jak se vám líbí RN?“. Zde je 
můj názor: 1. obsah — zoufalý, je mi 69, bydlím zde 60 let a skoro nic z RN mne 
vlastně nezajímá. Kultura — nezájem (proč nejsou recenze nových knih?), škol-
ství — o ničem (což třeba rozhovor s učiteli o současném vyučovaní?), medai-
lonky „osobností“ — neznám je, a tedy mne nezajímají, investice do bytu v ma-
jetku Prahy 3 — jaký je vlastně podíl nájemních bytů na MČ ⟶ stojí to vůbec 
za to?, plky z radnice — povrchní, na úřední desce se člověk dozví více. Jediná 
zajímavá je „kriminálka“ a historie Žižkova. 2. grafika — tragédie, kravské titulky 
a pak titěrné písmo. Stránky s nulovým obsahem (pejsek, anketa, ksichty,...). 
Chce to méně stran, hutnější obsah, méně grafické rvavosti ⟶ více „grafické 
pokory“ (decentnosti...). 
— S pozdravem Michal K.

 ⟶ Dobrý den, Radniční noviny Prahy 3 společně s Mobilním rozhlasem jsou skvě-
lá a moderní média nejen pro mě — skalního žižkovského patriota. Dlouhá léta 
jsem pracoval v jedné velké mezinárodní firmě a před rokem jsem se rozhodl, že 
změním svůj dosavadní život a odejdu do penze, abych měl čas na vše, co jsem 
kvůli náročné práci zanedbával a odsouval „na potom“. Změna to bylo obrovská. 
I přes to, že má očekávání byla „trochu“ jiná (při mém rozhodování pandemie 
ještě nebyla na světě), si změnu, po počátečních rozpacích, plně užívám a jsem 
za ni rád. Užívám si ji i díky Radničním novinám Prahy 3. (…) Distribuci, moderně 
řečeno, neřeším. Zatím jsem schopen a velmi rád si udělám procházku a zajdu 
pro noviny do informačního centra na Jiřáku (jsou zde navíc k dostání zajíma-
vé žižkovkálie, lidé jsou zde milí a velmi ochotní a ten úžasný žižkovský betlém 
o Vánocích!). Stejně to ale většinou nevydržím a noviny si nejdřív přečtu v elek-
tronické verzi. Z mého pohledu děláte Vaši práci velmi, velmi dobře. Ať se vám 
daří a hlavně buďte všichni zdrávi. 
— Karel V.

 ⟶ Vážený pane šéfredaktore, Váš list 
čtu pravidelně. V nové úpravě jsem 
zjistil, že máte ve Vašem listu rub-
riku sport. Někdy ta rubrika není 
vůbec obsazena, někdy jsou tam 
informace pouze z mládežnické-
ho sportu. Chybí tam však průběž-
né informace z fotbalu, konkrétně 
Viktorie Žižkov. Tento celek byl na-
zván vlajkovou lodí Žižkova. Nejde 
jen o druholigové mužstvo, které 
se pokouší dostat do první ligy. 
Tento klub má ještě mnoho jiných, 
především žákovských a doros-
teneckých celků. Klub má tradici 
107 let. Nedovedu si představit, že 
by byl takový tradiční klub např. 
v Anglii takto opomíjen. Žádám Vás 
o pravidelné informace z oblas-
ti tohoto klubu. Zdrojů máte dost. 
Nejpohodlněji lze citovat sever fkvz. 
Každý nemá doma počítač, nebo 
s ním starší generace nedovede 
zacházet. Váš list by tyto informace 
skalním fandům, jako jsem já, měl 
poskytnout.  
— Ing. Angel M.

Vážený pane inženýre, děkujeme za 
váš podnět. Pánům z FKVŽ jsme na-
bídli spolupráci minulý rok na jaře. 
Jejich zájem pominul už po prvním 
textu, který jsme uveřejnili v břez-
nu 2020.
—  Srdečně zdraví  

Miroslav Štochl, šéfredaktor

Na vaše podněty se těšíme na 
adrese redakce@praha3.cz.
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Kontejnery na velkoobjemový odpad
Ulice Termín Od Do

Přemyslovská — Sudoměřská 6. 5. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 8. 5. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 8. 5. 10.00 14.00

Koněvova — V Jezerách 11. 5. 14.00 18.00

Tachovské náměstí 13. 5. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 15. 5. 9.00 13.00

nám. Barikád 15. 5. 10.00 14.00

Na Vrcholu — V Domově 18. 5. 14.00 18.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 20. 5. 15.00 19.00

Jeseniova 143 22. 5. 9.00 13.00

Přemyslovská — Orlická 22. 5. 10.00 14.00

Buková — Pod Lipami 25. 5. 14.00 18.00

Sudoměřská — Křišťanova 27. 5. 15.00 19.00

Křivá 15 29. 5. 9.00 13.00

V Zahrádkách — Květinková 29. 5. 10.00 14.00

Na Vrcholu — V Domově 1. 6. 14.00 18.00

Přemyslovská — Sudoměřská 3. 6. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 5. 6. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 5. 6. 10.00 14.00

Praha 3 pronajme  
nebytové prostory
Jana Želivského 18/1768, NP č. 101 (ateliér) o velikosti 49,10 m2  
v 1. podzemním podlaží

 ⟶ Minimální výše ročního nájemného je 1 600 Kč/m2
 ⟶ Prohlídka se koná 6. května 2021 od 9 do 9.45 hodin 
 ⟶ Konečný termín pro příjem nabídek je 17. května 2021 v 17 hodin

Jana Želivského 18/1768, NP č. 106 (ateliér) o velikosti 49,90 m2  
v 1. podzemním podlaží

 ⟶ Minimální výše ročního nájemného je 1 600 Kč/m2
 ⟶ Prohlídka se koná 6. května 2021 od 9.45 do 10.30 hodin 
 ⟶ Konečný termín pro příjem nabídek je 17. května 2021 v 17 hodin

Jeseniova 39/450, NP č. 103 (ateliér) o velikosti 37,20 m2 v 9. podlaží 
 ⟶ Minimální výše ročního nájemného je 1 600 Kč/m2
 ⟶ Prohlídka se koná 11. května 2021 od 9 do 10 hodin 
 ⟶ Konečný termín pro příjem nabídek je 24. května 2021 v 17 hodin

In
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Komplexní údržba komunikací 2021
Bude zajištěn úklid komunikací a chodníků, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních 
vpustí. Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit uvolnění ulic a chodníků od parkujících vozidel 
a úklid prostor kolem stanovišť odpadových nádob. V týdenním předstihu budou osazeny dopravní 
značky B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti. V zóně placeného stání není majitel 
rezidenční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

Jarní termíny čištění:

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

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

blok č. 2 ⟶ 7. 5. (pátek)
⟶  Horní Stromky, Hradecká, Chrudimská, Kouřimská, nám. 

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

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

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

blok č. 4 ⟶ 6. 5. (čtvrtek)
⟶  Baranova, Křišťanova, Lucemburská (Radhošťská — Jičín-

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

  blok č. 5 ⟶ 4. 5. (úterý)
⟶  Bořivojova (Ondříčkova — Orlická), Jagellonská, Laubova, 

Lucemburská (Milešovská — Radhošťská), Milešovská, 
nám. Jiřího z Poděbrad, Orlická, Přemyslovská (nám. Ji-
řího z Poděbrad — Radhošťská), Slavíkova (Ondříčko-
va —  nám. Jiřího z Poděbrad), Velehradská 

blok č. 6 ⟶ 10. 5. (pondělí)
⟶  Bořivojova (U Rajské zahrady — Kubelíkova), Čajkovského 

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

blok č. 7 ⟶ 11. 5. (úterý)
⟶  Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Husinecká, Jeroný-

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

blok č. 8 ⟶ 14. 5. (pátek)
⟶  Havlíčkovo nám., Chelčického (Prokopova — Lipanská), 

Chlumova (Seifertova — Prokopova), Lipanská (Chelčické-
ho — Havlíčkovo nám.), Lupáčova, Milíčova, Rokycanova 
(Prokopova — Chelčického), Štítného (Cimburkova — Havlíč-
kovo nám.)

blok č. 9 ⟶ 13. 5. (čtvrtek)
⟶  Blahoslavova, Černínova, Českobratrská, Chlumova (Koněvo-

va — Roháčova), Komenského nám. (Roháčova — Sabinova), 
Lukášova (Koněvova — Roháčova), nám. Barikád, Ostromeč-
ská, Prokopovo nám., Roháčova (Prokopova — Koldínova), Ro-
kycanova (Prokopova — Koněvova), Sabinova, Tachovské nám., 
Tovačovského, Žerotínova (Ostromečská — nám. Barikád)

blok č. 10 ⟶ 12. 5. (středa)
⟶  Basilejské nám. část, Biskupcova (Zelenky-Hajského — Jana 

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

blok č. 11 ⟶ 17. 5. (pondělí)
⟶  Hraniční (Na Balkáně — Koněvova), Kunešova, Na Balkáně 

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

blok č. 12 ⟶ 18. 5. (úterý)
⟶  Ambrožova, Basilejské nám. část (východní strana), 

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

blok č. 13 ⟶ 19. 5. (středa)
⟶  K Chmelnici, K Lučinám, K Vrcholu, Křivá I. (spojka 

Luční — Luční), Křivá II., Luční, Na Balkáně (Na Vlast-
ním — Spojovací), Na Lučinách, Na Vrcholu, Nad Lukami, 
Pod Vrcholem, U Kněžské louky, V Domově (Pod Vrcho-
lem — K Lučinám), V Okruží

blok č. 14 ⟶ 20. 5. (čtvrtek)
⟶  Květinková (V Zahrádkách — Na Jarově), Mezi Domky 

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

blok č. 15 ⟶ 16. 5. (neděle)
⟶  Husitská (Koněvova — Trocnovská) — pravá strana ve směru 

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

blok č. 16 ⟶ 23. 5. (neděle)
⟶  Husitská (Koněvova — Trocnovská) — pravá strana ve směru 

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

blok č. 17 ⟶ 21. 5. (pátek)
⟶  Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova — Kubelíkova), Čajkov-

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

blok č. 18 ⟶ 24. 5. (pondělí)
⟶  Jeseniova (bez úseku Rokycanova — Prokopova), NN1782, 

Pod Parukářkou, V Kapslovně
blok č. 19 ⟶ 25. 5. (úterý)
⟶  Buková, Habrová, Květinková (Na Jarově — Pod Lipami), 

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

⟶ praha3.cz    
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Komplexní údržba komunikací 2021
Bude zajištěn úklid komunikací a chodníků, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních 
vpustí. Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit uvolnění ulic a chodníků od parkujících vozidel 
a úklid prostor kolem stanovišť odpadových nádob. V týdenním předstihu budou osazeny dopravní 
značky B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti. V zóně placeného stání není majitel 
rezidenční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

Jarní termíny čištění:

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

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

blok č. 2 ⟶ 7. 5. (pátek)
⟶  Horní Stromky, Hradecká, Chrudimská, Kouřimská, nám. 

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

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

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

blok č. 4 ⟶ 6. 5. (čtvrtek)
⟶  Baranova, Křišťanova, Lucemburská (Radhošťská — Jičín-

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

  blok č. 5 ⟶ 4. 5. (úterý)
⟶  Bořivojova (Ondříčkova — Orlická), Jagellonská, Laubova, 

Lucemburská (Milešovská — Radhošťská), Milešovská, 
nám. Jiřího z Poděbrad, Orlická, Přemyslovská (nám. Ji-
řího z Poděbrad — Radhošťská), Slavíkova (Ondříčko-
va —  nám. Jiřího z Poděbrad), Velehradská 

blok č. 6 ⟶ 10. 5. (pondělí)
⟶  Bořivojova (U Rajské zahrady — Kubelíkova), Čajkovského 

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

blok č. 7 ⟶ 11. 5. (úterý)
⟶  Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Husinecká, Jeroný-

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

blok č. 8 ⟶ 14. 5. (pátek)
⟶  Havlíčkovo nám., Chelčického (Prokopova — Lipanská), 

Chlumova (Seifertova — Prokopova), Lipanská (Chelčické-
ho — Havlíčkovo nám.), Lupáčova, Milíčova, Rokycanova 
(Prokopova — Chelčického), Štítného (Cimburkova — Havlíč-
kovo nám.)

blok č. 9 ⟶ 13. 5. (čtvrtek)
⟶  Blahoslavova, Černínova, Českobratrská, Chlumova (Koněvo-

va — Roháčova), Komenského nám. (Roháčova — Sabinova), 
Lukášova (Koněvova — Roháčova), nám. Barikád, Ostromeč-
ská, Prokopovo nám., Roháčova (Prokopova — Koldínova), Ro-
kycanova (Prokopova — Koněvova), Sabinova, Tachovské nám., 
Tovačovského, Žerotínova (Ostromečská — nám. Barikád)

blok č. 10 ⟶ 12. 5. (středa)
⟶  Basilejské nám. část, Biskupcova (Zelenky-Hajského — Jana 

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

blok č. 11 ⟶ 17. 5. (pondělí)
⟶  Hraniční (Na Balkáně — Koněvova), Kunešova, Na Balkáně 

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

blok č. 12 ⟶ 18. 5. (úterý)
⟶  Ambrožova, Basilejské nám. část (východní strana), 

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

blok č. 13 ⟶ 19. 5. (středa)
⟶  K Chmelnici, K Lučinám, K Vrcholu, Křivá I. (spojka 

Luční — Luční), Křivá II., Luční, Na Balkáně (Na Vlast-
ním — Spojovací), Na Lučinách, Na Vrcholu, Nad Lukami, 
Pod Vrcholem, U Kněžské louky, V Domově (Pod Vrcho-
lem — K Lučinám), V Okruží

blok č. 14 ⟶ 20. 5. (čtvrtek)
⟶  Květinková (V Zahrádkách — Na Jarově), Mezi Domky 

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

blok č. 15 ⟶ 16. 5. (neděle)
⟶  Husitská (Koněvova — Trocnovská) — pravá strana ve směru 

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

blok č. 16 ⟶ 23. 5. (neděle)
⟶  Husitská (Koněvova — Trocnovská) — pravá strana ve směru 

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

blok č. 17 ⟶ 21. 5. (pátek)
⟶  Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova — Kubelíkova), Čajkov-

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

blok č. 18 ⟶ 24. 5. (pondělí)
⟶  Jeseniova (bez úseku Rokycanova — Prokopova), NN1782, 

Pod Parukářkou, V Kapslovně
blok č. 19 ⟶ 25. 5. (úterý)
⟶  Buková, Habrová, Květinková (Na Jarově — Pod Lipami), 

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

⟶ praha3.cz    
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Služby

 ⟶ Firma „Dámy s luxem“ nabízí čištění koberců a sedaček 
profi strojem Kärcher Puzzi, jedná se o nejúčinnější metodu 
čištění. Tel. 732 212 022.

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

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

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

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

 ⟶ KOTLE — KARMY — WAVKY — SPORÁKY. Kvalitní rychlý 
servis. PLYNEL Jiří Kudela, tel.: 776 120 919.

 ⟶ Vyklízení i jenom 1 věci, opravy v bytech, sklepích.  
Tel.: 734 695 775.

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

 ⟶ Trápí vás počítač? Počítejte s námi! Provádíme čištění, 
zrychlení, instalace, opravy, konzultace, obnovu dat i výkup 
zařízení. Volejte 731 732 737. Těšíme se na vás. Váš itcan.cz

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

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

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

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

Poptávka 

 ⟶ Gynekologická ambulance na Praze 3, Koněvova 205 
hledá kvalifikovanou zdravotní sestru. Nabízíme odborný 
růst, zaměření na reprodukční medicínu a prenatální 
péči, nadstandardní platové podmínky, plný nebo 
částečný pracovní úvazek, příjemné pracovní prostředí. 
Požadujeme flexibilitu, komunikační schopnosti. 
Zájemkyně prosím pište na pasekova@genitrix.cz nebo 
volejte 603 217 643. 

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

 ⟶ Vykoupíme známky, obrazy, sošky, mince, staré dokumenty. 
Tel.: 734 695 775.

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

 ⟶ Koupím bižuterní brože, náramky, náušnice aj., hodinky. 
Tel.: 603 410 736.

Seznámení
 ⟶ Spolehlivého kamaráda nebo kamarádku pro volnočasové 

aktivity hledá vícestranná seniorka. Telefon 732 627 223  
(18—20 h).

Praha 3 sbírá vzpomínky 
na starý Žižkov
Hledáme pamětníky, kteří by se s námi podělili 
o příběhy z historie Žižkova v novém online 
pořadu Příběhy z Prahy 3. Pokud chcete 
přispět svým vyprávěním, kontaktujte nás 
prosím na čísle 608 818 253 nebo adrese 
trojan.pavel@praha3.cz. Děkujeme!

⟶ praha3.cz    
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+420 777 874 899 info@oknacreative.cz

www.oknacreative.cz

ŠPALETOVÁ A KASTLOVÁ OKNA

+420 777 874 899 info@oknacreative.cz

www.oknacreative.cz
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Vy  ďte 
to komfortně 

přímo ve svém domě!

Chcete ušetřit za směsný odpad? 

Na adrese tridime@praha3.cz 
si zažádejte o vlastní bezplatné 
nádoby na plast, papír a sklo!

⟶  praha3.cz
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Zlatý lajk 2021

Instagram městské části Praha 3 
@mcpraha3 se v soutěži 
Zlatý lajk 2021 umístil ve své 
kategorii na druhém místě.

 

⟶  „Praha 3 odvádí 
na Instagramu skvělou 
práci.“

Kvalikom.cz

⟶ praha3.cz    
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