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„Musíme se bavit 
my i lidi“

Rozhovor s frontmanem kapely 
Mňága a Žďorp Petrem Fialou str. 19

VÍTKOV OZDOBÍ 

PLASTIKY 

MLADÝCH 

UMĚLCŮ

str. 5

Osmnáctý ročník 
Vinohradského 

vinobraní 
12. a 13. září

str. 24

Přijďte k referendu 
o Parukářce
Obyvatelé třetí městské části budou v hlasování rozhodo-
vat o hranicích oblíbeného parku, v nichž by nadále nemě-
la být přípustná komerční zástavba. Místní referen dum 
o budoucím využití lokality, které organizuje Praha 3, se 
uskuteční 10. a 11. října spolu s komunálními volbami.

Definovat hranice lokality a stano-
vit způsoby jejího dalšího využití 
– to je hlavní cíl místního referen-
da, ve kterém budou obyvatelé Pra-
hy 3 rozhodovat o budoucnosti par-
ku Parukářka. Hlasování by podle 
představitelů žižkovské radnice 
mělo definitivně rozptýlit dlouho-
dobé obavy místních obyvatel ze zá-
stavby tohoto území. 

„V zájmu městské části není otevírat 
tuto oblast bytové zástavbě, zvláště když 
tu máme velká rozvojová území, kde se 
taková zástavba může bez potíží realizo-
vat. Otázka zachování celistvosti parku 

je ale natolik důležitá, že o tom chceme 
dát obyvatelům Prahy 3 možnost hla-
sovat v referendu,“ uvedl zástupce 
starostky pro územní rozvoj Ond-
řej Rut, podle kterého byla jedním 
z impulsů k vyhlášení referenda peti-
ce občanských sdružení za zachová-
ní Parukářky pro rekreaci a oddych. 

Hojně navštěvovaný park se roz-
prostírá v samém centru třetí měst-
ské části na území o rozloze 153 
470 m2, přičemž městská část má 
ve své správě celkem 102 405 m2 
této plochy. O zbylých více než 51 
tisíc m2 se dělí soukromí vlastníci. 

Vyhlášení místního referenda je tak 
podle představitelů Prahy 3 jedno-
značným krokem k definitivnímu 
vyřešení situace kolem oblíbeného 
parku. Hlasování přitom radnice na-
plánovala tak, aby se krylo s komu-
nálními volbami, které proběhnou 
10. a 11. října.

Pokud účast v referendu přesáh-
ne 35 %, budou jeho výsledky závaz-
né i pro budoucí politickou repre-
zentaci, která vzejde z podzimních 
voleb.

 Ì Pokračování na str. 8

Miroslava Oubrechtová
zástupkyně starostky za ČSSD

Základní škola 
Havlíčkovo náměstí 
se přestěhovala
Do ulice Cimburkova 18 od září 
povedou kroky žáků a učitelů, kte-
ré původně směřovaly na Havlíčko-
vo náměstí. Škola se po rekonstruk-
ci budovy přestěhovala do nových 
prostor.

Více na str. 3

Stadion Viktorky už 
patří celý Praze 3
Třetí městské části se podařilo do-
končit záměr scelení movitého i ne-
movitého majetku v  areálu fotba-
lového klubu Viktoria Žižkov, který 
odhlasovali zastupitelé Prahy  3 
v roce 2002. V první fázi dlouholeté-
ho projektu odkoupila žižkovská rad-
nice jižní, západní a severní tribuny, 
následně pak také vyhřívaný trávník 
a nyní rovněž administrativní budovu, 
poslední tribunu a osvětlení. Radnice 
zároveň ukončila smlouvu o výpůjč-
ce pozemků pod stadionem, která jí 
v  minulosti znemožňovala s  těmito 
pozemky nakládat. Smlouva o výpůj-
čce uzavřená v  roce 2000 zbavovala 
městskou část jakékoli možnosti s tě-
mito pozemky nakládat.

Více na str. 7

Obyvatelé Prahy 3 budou moci v referendu rozhodnout o tom, 
jestli má Parukářka i nadále zůstat bez komerční zástavby Spokojený 

život pro 
všechny
S končícím létem město znovu ožívá.  
Děti se vrací z prázdnin a spolu s ro-
diči se chystají zpět do škol, prvňáč-
ci budou mít svou premiéru a stejně 
tak i nejmladší děti poprvé vstoupí do 
mateřských škol. A jejich prarodiče se 
vrací z  letního pobytu ze svých chat 
a chalup zpět do pražských bytů.

V  září se také rozjíždí spous-
ta nového i v naší městské části pro 
děti stejně jako pro jejich babičky 
a dědečky.

I já myslím na to, co vše je nového. 
Pro maminky, které plánují návrat do 
zaměstnání a pro všechny rodiče tří-
letých a starších dětí s bydlištěm na 
Praze 3, jež si požádali o umístění své 
ratolesti do mateřské školy, se poda-
řilo zajistit dostatek míst. Žáky základ-
ních škol leckde čekají nejen nové in-
teriéry, vybavení a zrekonstruované 
prostory, ale přímo celá nová škola. 

Pamatuji také na naše seniory. 
Není tajemstvím, že demografická 
skladba obyvatel se dosti mění či spí-
še laicky řečeno stárne. Zatímco dětí 
do 15 let na území Prahy 3 máme 
zhruba 8 tisíc, osob ve věku nad 65 let 
zde žije 12 tisíc. Naše městská část 
navíc patří vedle Prahy 8 a Prahy  2 
k místům, kde žije seniorů nejvíce. 

Je proto na místě věnovat jim zájem 
a starostlivost, aby se zde cítili dobře. 
Doposud pro ně v naší městské části 
nikdo nepřipravil připomínku jejich me-
zinárodního dne spojenou s důstojnou 
oslavou. Chci to změnit a našim senio-
rům dát najevo, že si jich vážím a oce-
ňuji jejich přínos a zkušenosti. Vím, že 
často nemají svůj život jednoduchý. 
Myslím, že si zaslouží zpříjemnit tuto 
životní etapu. Chystám pro ně proto 
oslavu rozprostřenou do dvou tema-
tických dnů, první s podtextem „něco 
pro tělo“, druhý –„něco pro duši“.

Chtěla bych, aby se v našem ob-
vodě žilo dobře všem bez ohledu na 
věk. Přeji šťastné zářijové vykročení 
a krásný podzim.
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Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ je pro občany Prahy 3 k nahléd-
nutí na Odboru občansko správním, od-
dělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo 
nám. 9 nebo na: www.praha3.cz.

Rada MČ Praha 3
16. 7. 2014

Tradiční 
připomínka 
konce 2. 
světové války 
na Pražačce 
se v Praze 3 
bez přítomnosti 
skautů neobejde

Praha 3 se stala členem Skautské 
nadace Jaroslava Foglara
Jmenováním nových členů správní rady nadace, kterými se stali starostka 
Vladislava Hujová a historik Jaroslav Čvančara, vyvrcholila jednání žižkov-
ské radnice a představitelů Junáka o vzájemné bližší spolupráci. Tu má dále 
usnadnit přenesení sídla nadace na území Prahy 3.

Městská část Praha 3 
byla na konci června 
zvolena členem nadač-
ní rady Skautské nada-

ce Jaroslava Foglara (SNJF). Nadač-
ní rada zároveň navrhla jmenovat 
starostku Prahy 3 Vladislavu Hu-
jovou a historika Jaroslava Čvanča-
ru, který byl v 60. letech členem 
legendárního oddílu Pražská Dvoj-
ka vedeného Jaroslavem Foglarem 
a je považován za velkého znalce 
a šiřitele odkazu tohoto slavného 
skauta, novými členy správní rady 
SNJF. To následně správní rada 
schválila.

„Jsem ráda, že městská část dostala 
tímto způsobem možnost dále rozvíjet 
odkaz Jaroslava Foglara a skautské-
ho hnutí. Prohloubení spolupráce by 
navíc mělo umožnit i přenesení sídla 
nadace na území Prahy 3, kde Jaro-
slav Foglar v závěru života žil a tvořil, 
což by pomohlo v součinnosti s měst-
skou částí organizovat různé projekty,“ 
uvedla starostka třetí městské čás-
ti Vladislava Hujová, která zároveň 
připomněla, že Praha 3 skautské 
hnutí dlouhodobě finančně i mate-
riálně podporuje a s místními skau-
ty spolupracuje například také při 
zajišťování pravidelných pietních 
akcí a státních svátků u Národního 
památníku na Vítkově. 

Dosavadní podporu a spoluprá-
ci oceňují také představitelé Junáka, 
kteří jsou přesvědčeni o tom, že její 

další prohloubení bude mít pozitiv-
ní vliv na fungování organizace. 

„Věříme, že společné působení Juná-
ka a městské části Praha 3 v rámci 
Skautské nadace Jaroslava Foglara 
bude mít synergický efekt a umožní 
lépe a dalšími způsoby rozvíjet činnos-
ti, které prostřednictvím hry, osobního 
příkladu a party dobrých kamarádů 
vedou mladé lidi k aktivnímu přístu-
pu k životu a zodpovědnosti za sebe 
a své okolí,“ napsali předseda správ-
ní rady nadace Pavel Tratina a sta-
rosta Junáka Josef Výprachtický. n

-mpa-

Potraviny se stěhují kvůli knihovně 
a kulturnímu centru
Nové prostory, které nechala rad-
nice zrekonstruovat pro potřeby 
prodejny potravin, se obyvatelům 
Jarova otevřou 8. září na adrese 
Koněvova 184. V objektu Za Žiž-
kovskou vozovnou 18, uvolněném 
po dosavadní prodejně, vyroste 
knihovna a kulturní centrum. 

Oživit a kultivovat oblast Jaro-
va, to je hlavní smysl vícefunkční-
ho centra, jehož vybudování plá-
nuje třetí městská část v obecním 
domě Za Žižkovskou vozovnou 18. 
Tam sice ještě nedávno fungovala 

prodejna potravin, představitelé 
radnice se ale už před časem do-
hodli s provozovatelem na jejím 
přestěhování.

„Nájemci obchodu nám vyšli vstříc 
se stěhováním, a proto dostali rekon-
struované prostory o pár bloků výše po 
Koněvově ulici na dva roky do nájmu. 
Až tato doba uplyne, bude se soutě-
žit, kdo v prostoru bude,“ uvedl zá-
stupce starostky pro hospodaření 
s byty a nebytovými prostory Matěj 
Stropnický.

Novou prodejnu tak obyva-
telé Jarova najdou od 8. září jen 
o několik desítek metrů výše na 
Koněvově ulici v přízemí rohového 
domu číslo 184. Nebytový prostor 
o celkové rozloze 230 m2, který je 
v majetku městské části, nechala 
radnice zrekonstruovat a zkolau-
dovat pro potřeby prodejny potra-
vin a na základě platné smlouvy jej 
bude výše zmiňovanému provozo-
vateli pronajímat za roční nájemné 
2000 Kč za m2.n

Rychlé šípy na Žižkově
Okolností, které spojují legendu 
českého skautingu a významného 
literárního tvůrce Jaroslava Fogla-
ra se Žižkovem, je celá řada. V roce 
1980 se totiž Jestřáb, jak se Fogla-
rovi mezi skauty přezdívalo, přestě-
hoval z Vinohrad, kde žil od svých 
sedmi let, právě na Žižkov. Zde pak 
strávil zbytek života a jako vůbec 
první významná osobnost připojil 
na místní radnici svůj podpis do tzv. 
Knihy cti. Podle některých znal-
ců Foglarova díla se ale Žižkov do 

jeho tvorby promítl ještě mnohem 
dříve, a to prostřednictvím někte-
rých místních zákoutí, zvláště kolem 
Lipanské ulice, která se měla stát 
předobrazem slavných Stínadel, 
kam vyráželi hrdinové jeho příběhů. 
O tom, že slavné Rychlé šípy na Žiž-
kov skutečně patří, je přesvědčena 
i místní radnice, která spolupracu-
je s uměleckoprůmyslovou školou 
na Žižkově náměstí na vzniku tzv. 
Žižkovského betléma, jehož součástí 
bude také slavná pětka i s jejich 
psem Bublinou.

Rada schválila pronájmy bytů 
v domech s pečovatelskou 
službou 
Radní městské části schválili uzavře-
ní 16 smluv o nájmu bytu v Domech 
s  pečovatelskou službou v Krásově 
a v Roháčově ulici. Novým nájemníkům 
– jednotlivcům či manželským párům 
– budou přiděleny byty 1+0 nebo 2+0 
standardní kvality na dobu neurčitou.

Ulice Prahy 3 budou čistší
Radní Prahy 3 odsouhlasili smlouvu 
o  výpůjčce vysavače exkrementů ob-
čanskému sdružení Buči. Materiál-
ní vybavení bude poskytnuto členům 
sdružení za účelem zvýšení efektivity 
úklidových prací při zajišťování čistoty 
veřejných prostranství ve správním ob-
vodu městské části Praha 3.

Smlouva o spolupráci pomůže 
zkultivovat veřejný prostor
Rada MČ schválila smlouvu o spo-
lupráci s vlastníky pozemku č. 1020 
v k. ú. Žižkov, který je klínovým ná-
rožím mezi ulicemi Chelčického a Tá-
boritskou. Pozemek poblíž tramva-
jové zastávky Lipanská směrem do 
centra by měly proměnit stavební 
úpravy, které zamezí vstupu osob, 
představujících bezpečnostní rizika, 
v neposlední řadě také přispěje ke 
kultivaci prostoru na mimořádně fre-
kventovaném místě. Podle smlouvy 
MČ zajistí náklady spojené s přípra-
vou a projektem rekonstrukce po-
zemku a vlastníci potom vlastním 
nákladem zajistí provedení staveb-
ních a dalších úprav.

Rada schválila záměr 
prodeje domů
Radní Prahy 3 schválili záměr prodeje 
bytových domů v rámci privatizace by-
tového fondu městské části. Záměrem 
je uskutečnit prodej jednotek v domě 
čp. 2258, Hollarovo nám 1, v domě čp. 
2260, Hollarovo nám. 5 a  v domech 
čp. 353, čp. 352, čp. 351 na Hollarově 
nám. 7, 9 a 13 dle zákona č. 89/2012 
Sb. a dle Souboru pravidel prodeje jed-
notek v domech ve vlastnictví hl. m. 
Prahy, svěřených MČ Praha 3, schvá-
leného usnesením ZMČ č. 451 ze dne 
18. 3. 2014.  

Radní schválili plán 
investičních akcí
Rada městské části schválila plán in-
vestičních akcí městské části Praha 
3 na období 2015–2025. Plán byl vy-
pracován na základě požadavku Ma-
gistrátu hlavního města Prahy a slouží 
k uplatnění nároku na investiční dotaci 
z rozpočtu hlavního města na rok 2015 
a každoročně se aktualizuje. Radní 
schválili celkovou sumu na investice 
v období 2015–2025 ve výši 909,4 mi-
lionu Kč.

Rada MČ Praha 3
6. 8. 2014

Rada MČ Praha 3
14. 8. 2014

Farmářské trhy na Jiřáku 
Radnice Prahy 3 se před prázdnina-
mi dohodla s občanským sdružením 
Archetyp na pokračování provozo-
vání  farmářských trhů na náměstí 
Jiřího z Poděbrad na další smluvní 
období. Protože původní smlouvě 
končila platnost k poslednímu červ-
nu letošního roku, bylo nutno uzavřít 
novou smlouvu o zajištění provo-
zování farmářského trhu, která má 
platnost od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2016.

Trhy budou probíhat pravidelně ka-
ždou středu, čtvrtek, pátek a sobo-
tu a prodejním sortimentem budou 
jako doposud převážně zemědělské 
produkty a potraviny čerstvé domá-
cí produkce farmářů – prvovýrobců, 
pěstitelů, chovatelů či zpracovatelů 
vyprodukované především na území 

České republiky. Doplňkovým sorti-
mentem budou originální české ru-
kodělné výrobky a pro rozmanitost 
nabídky bude možné výše uvedený 
prodejní sortiment doplnit i produk-
ty farmářského typu či doplňkovým 
sortimentem původem ze zahrani-
čí. Městská část se smluvně zavázala 
zajistit pro pořádání trhů na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad 22 prodejních 
stánků. 

„Novou smlouvou se podařilo zabezpe-
čit pokračování oblíbených farmářských 
trhů tak, jak jsou občané zvyklí a věřím 
tomu, že velmi dobrá spolupráce s pro-
vozovatelem bude nadále pokračovat. 
Pro návštěvníky jsou připraveny čtyři se-
zónní slavnosti. Začátkem září 5. a 6. 9. 
provoní náměstí Jiřího z Poděbrad bylin-
ky, čaje a koření. O 14 dní později, tedy 
19. a 20. 9. budou na náměstí prodá-
vat své výrobky včelaři a výrobci medo-
vých mýdel na Podzimních dnech českého 
medu. Ve dnech 10. a 11. října budou na 
návštěvníky farmářských trhů čekat Jab-
lečné slavnosti a 30. října proběhne Svá-
tek dýní a duchů,“ říká starostka Vladi-
slava Hujová. n -red-

Zástupce starostky Matěj Stropnický 
ukazuje nové prostory prodejny

-mpa-
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Praha 3 zrušila již 62 heren, 
zbývající zmizí do konce roku
Přes šest desítek heren již definitiv-
ně zmizelo z ulic třetí městské části. 
Rychlost, s jakou zmizí zbývajících 
46 provozoven s videoloterijními ter-
minály (VLT), které má v kompeten-
ci ministerstvo financí, záleží na jeho 
úřednících. Buď ministerstvo stihne 
tyto herny zrušit ještě před koncem 
letošního roku tak, jak to radnice Pra-
hy 3 požaduje, nebo tyto provozovny 
ze zákona skončí k 31. prosinci 2014.

„Když jsem v roce 2010 nastupovala do 
funkce starostky, bylo v Praze 3 téměř 1 600 
výherních automatů na 120 adresách. Ke 
konci roku 2012 jsme zrušili povolení všem 
výherním hracím automatům, které spa-
daly do naší kompetence, od června 2013 
je možné provozovat hazard pouze v sedmi 
kasinech. Všechny zbylé provozovny, ve kte-
rých jsou videoloterijní terminály, podléha-
jí zrušení ministerstvem financí,“ říká sta-
rostka Prahy 3 Vladislava Hujová.

Loterijní terminály začalo minis-
terstvo rušit ve správním řízení poté, 
co loni v dubnu Ústavní soud umož-
nil ukončit jejich provoz ještě před 
koncem roku 2014. V tuto chvíli zbývá 

posledních 46 adres heren, které mini-
sterstvo financí ještě nestačilo zrušit ve 
správním řízení.

„V červenci jsem zaslala dopis minis-
tru financí, ve kterém jsem ho požádala, 
aby nás informoval, kterým hernám bylo 
k 15. červenci 2014 zrušeno povolení pro-
vozu. Jeho náměstek mi v odpovědi sdě-
lil, že právní moci nabylo šest rozhodnutí 
o zrušení povolení a proti patnácti rozhod-
nutím o zrušení povolení byl provozovateli 
podán rozklad,“ říká starostka Prahy 3 
Vladislava Hujová. 

Povolení sedmi kasin, které zůsta-
nou v Praze 3 v provozu i po 31. pro-
sinci 2014, vyvolal magistrátní způsob 
přerozdělování peněz z odvodů z ha-
zardu. Výše vyplácených finančních 
prostředků na podporu sportu a zá-
jmové činnosti totiž závisí na počtu vý-
herních automatů. 

Od roku 2012 tak Praha 3 získala 
již 48,8 milionu korun, ze kterých 15,5 
milionu dala na činnost dětí a mláde-
že ve sportovních a tělovýchovných 
jednotách a za 10,8 milionu nakoupila 
nemovitý majetek stadionu žižkovské 
Viktorie. n

Správa majetkového portfolia má nového ředitele
Jmenováním nového vedení spo-
lečnosti byl definitivně završen pro-
ces, během kterého se sloučily čty-
ři městské akciovky do jedné. Díky 
těmto krokům uspořila Praha 3 od 
loňského roku miliony korun.

Správa majetkového portfolia Pra-
ha 3 a. s. (SMP), která spravuje ma-
jetek městské části, udělala poslední 
krok své konsolidace. Ta odstarto-
vala loni v létě fúzí čtyř městských 
společností právě do SMP a vyvr-
cholila v srpnu jmenováním jejího 
nového ředitele. Stal se jím Ing. Ka-
rel Sommer, který v čele společnosti 
nahradil dosavadního ředitele Jana 
Maternu, dočasně pověřeného její 
správou loni v říjnu.

Výběrové řízení na místo řádného 
ředitele vypsalo představenstvo spo-
lečnosti letos v květnu. Konkurzu 
se zúčastnilo přes dvacet zájemců, 
z nichž byl na základě osobních po-
hovorů vybrán jediný kandidát. Ing. 
Sommer se řízení SMP ujal 15. srp-
na za stejných platových podmínek 
jako dosavadní ředitelé.

„Ing. Karel Sommer má vysokoškol-
ské vzdělání stavebního směru a téměř 

třicetiletou praxi ve stavebních společ-
nostech a ve společnosti zabývající se vý-
robou tepla. Zastával řídící funkce na 
různé úrovni až po ty nejvyšší. Na výbě-
ru ředitele SMP se představenstvo shod-
lo jednomyslně,“ uvedl k osobě nové-
ho ředitele předseda představenstva 
SMP Bohuslav Nigrin.

Jmenováním nového ředitele 
společnosti byla podle představite-
lů žižkovské radnice úspěšně zavr-
šena fúze čtyř městských akciovek, 
které se staraly o správu městských 

bytů, nebytových prostor a garáží. 
Sjednocenou akciovou společnost 
čeká v nejbližší budoucnosti po-
stupná úprava vnitřní organizace. 
Cílem všech těchto kroků je podle 
Bohuslava Nigrina úspora nákladů 
na straně městské části, což se pro-
jevuje i v hospodářských výsledcích 
společnosti. 

To potvrzuje také dosavadní ře-
ditel SMP Jan Materna, podle kte-
rého došlo za první pololetí le-
tošního roku ke snížení nákladů 
společnosti oproti roku 2013 o cel-
kem 6,5 mil. Kč (tj. 20 %), při čemž 
již v roce 2013 došlo k úspoře pro-
ti roku 2012 o 10 mil. Kč. Za těmito 
úsporami stojí především ukončení 
některých smluv na dodávky exter-
ních služeb, snížení počtu míst ve 
statutárních orgánech společností 
a vnitřní úspory nákladů.

„Díky těmto úsporám je společnost 
přes snižující se mandátní odměnu, kte-
rou jí platí městská část za správu jejího 
majetku, neustále v zisku. V roce 2013 to 
bylo zhruba 9,5 milionu a za první polo-
letí roku 2014 4,5 milionu korun,“ kon-
statoval Jan Materna. n

-mpa- -sak-

Na výběru 
ředitele SMP se 
představenstvo 
shodlo 
jednomyslně

Bohuslav Nigrin, 
předseda představenstva 
SMP

ZŠ Cimburkova: nová adresa 
a jméno školy z Havlíčkova náměstí
Žáci a učitelé ze školy na Havlíčkově náměstí přivítají nový školní rok již na 
nové adrese Cimburkova 18. Škola se během léta přestěhovala a na děti i pe-
dagogy tady čekají zbrusu nové učebny a další vybavení.

Svému původnímu účelu opět 
slouží budova v Cimburko-
vě ulici. Budova postavená 
jako škola, prošla od listo-

padu 2013 do května 2014 celkovou 
rekonstrukcí a do nově opravených 
prostor, včetně tříd, učeben i hřiště 
se mohla přestěhovat základní ško-
la z Havlíčkova náměstí, jejíž budo-
vu opravy teprve čekají.

Novotou září škola v Cimburko-
vě ulici na první pohled. Opravena 
byla jak okna v uliční fasádě, tak 
i okna do dvora. Zateplila se dvorní 
fasáda a fasáda vedoucí do ulice má 
po opravě nový nátěr. Samozřej-
mostí jsou nové rozvody elektro-
instalace, vody a kanalizace. Také 
interiér školy doznal změn – zre-
konstruovány byly toalety ve všech 
patrech, nová je výmalba i podlahy. 

V prvním patře mohou žáci vy-
užívat tělocvičnu s vlastním sociál-
ním zázemím a také hned naproti 
umístěnou školní družinu. „Ve dvoře 
máme k dispozici hřiště a vedle klasic-
kých tříd jsou zde specializované učeb-
ny, například pro hudební a výtvarnou 
výchovu, počítačové učebny i učebny 
pro výuku jazyků,“ popisuje ředitelka 
školy Irena Meisnerová. 

Stejně jako ve škole na Havlíč-
kově náměstí i zde ve škole v Cim-
burkově ulici najde místo nízko-
prahový klub občanského sdružení 
R-Mosty, ve kterém mohou děti 
a mládež trávit volný čas, bavit se, 
využívat počítače, internet, hrát 
stolní fotbal, poslouchat hudbu, 
účastnit se kroužků a dalších ak-
tivit. Děti i rodiče ve škole najdou 
vše, na co byli z předešlého půso-
biště zvyklí. 

Pokračovat zde bude i Žižkov-
ská školička, kterou se Praha 3 jako 
jedna z prvních připojila k projek-
tu dětských skupin. Dětská skupina 
je určena pro děti od tří do pěti let 
a jejím úkolem je poskytnout dětem 
dostatek času na osvojení si návyků 
a dovedností nutných pro úspěšný 
nástup do školy. „Všem pedagogům, 
žákům i rodičům přeji šťastný a úspěš-
ný start nejen do nového školního roku, 
ale i do další cesty za vzděláním,“ do-
dává na závěr zástupkyně starostky 
Miroslava Oubrechtová. n

-mot-

Zastupitelé 
a rada budou 
řešit komunitní 
plán

Do závěrečné fáze zpracování do-
spěl nový Komunitní plán rozvoje 
sociálních a návazných služeb na 
území městské části Praha 3. 

Pracovní verze tohoto dokumen-
tu na období 2015–2019 byla v prů-
běhu minulých měsíců dostupná 
také široké veřejnosti Prahy 3 k při-
pomínkování. Po skončení připo-
mínkovacího řízení, které bude 
následovat, bude tento materiál 
předložen ke schválení radě městské 
části a posléze také Zastupitelstvu 
městské části Praha 3. 

Komunitní plán je významným 
dokumentem pro rozvoj sociální 
oblasti a zejména sociálních služeb 
v následujících letech. 

Na přípravě návrhu se podílelo na 
pět desítek uživatelů, poskytovatelů 
a zadavatelů sociálních a návazných 
služeb, kteří se společně účastnili 
práce v řídící skupině a pracovních 
skupinách komunitního plánová-
ní rozvoje sociálních a návazných 
služeb. Základní oblasti a priority  
komunitního plánu schválila Rada 
městské části Praha 3. n

-red-

30 mil.
stála 
rekonstrukce 
objektu pro 
potřeby základní 
školy

Učitelky dokončují 
přípravu počítačové 
učebny s interaktivní 
tabulí v ZŠ 
Cimburkova

Pohled na 
zrekonstruované 
průčelí školy 
z Cimburkovy ulice
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Na Pražské cyklozvonění můžete 
vyjet i z Prahy 3
Z řady míst po celé Praze i blíz-
kém okolí vyrazí v sobotu 13. září 
cyklistické pelotony, které budou 
směřovat k vodní nádrži nad Pro-
kopským údolím do Centrálního 
parku Prahy 13. Jeden z pelotonů 
bude vyrážet také od Bajkazylu 
na Tachovském náměstí.

Cyklozvonění bude zahájeno pro-
jížďkou na kolech, při které se sje-
dou pelotony ze 14 míst v Praze 
i z okolních obcí. V Praze 3 bude 
sraz cyklistů v 8.30 hodin před Baj-
kazylem na Tachovském náměstí 
a peloton se dá do pohybu v 8.50 
hodin. Cyklisté projedou tunelem 
pod Vítkovem na cyklostezku A2 
u Vltavy za Rohanským nábřežím, 
kde se spojí s dalšími účastníky cy-
klojízdy. Trasy v délce 15 až 30 km 
povedou po bezpečných cestách, 
vhodných i pro rodiny s dětmi.

V 11 hodin na cykloprojížďku 
naváže program pro děti a dospě-
lé. K vidění tu budou například 
exhibice odvážných skoků na ko-
lech či škola bike trialu, testova-
cí dráhy elektrokol, aquazorbing, 
škola dopravních pravidel a první 
pomoci nebo balanční cvičení.

Vedle pěkného zážitku ze spo-
lečné jízdy bude odměnou pro 
účastníky akce také žluté tričko 
a cyklistický zvonek, které tradič-
ně dostávají všichni cyklisté v pe-
lotonu před vyjetím. Účastníci 
cyklojízdy je mohou získat od or-
ganizátorů na místech srazů.

Akce proběhne pod záštitou 
Tomáše Hudečka, primátora hlav-
ního města Prahy a Aleše Mareč-
ka, zástupce starosty Prahy 13 pro 
oblast dopravy a životního pro-
středí. n

-mot-

Žadatelé o zavedení služby tísňové péče se stále mohou 
obracet na sociální odbor
Služba tísňové péče umožňuje 
seniorům a lidem se zdravotním 
omezením přivolat si pomoc kdy-
koli ji potřebují, a tak mohou zů-
stat bezpečně žít ve svém domá-
cím prostředí. Zájemci o připojení 
k systému tísňové péče se stále 
mohou obracet na sociální odbor 
úřadu městské části.

V bytě uživatele je nainstalována 
terminální stanice, která prostřed-
nictvím telefonní linky zajišťuje 
spojení s centrálním dispečinkem. 
Pokud se senior či zdravotně po-
stižený ocitne v nouzi, např. při 
náhlé nevolnosti nebo pádu, má 
možnost se díky tlačítku, kte-
ré nosí na krku nebo na ruce, 

okamžitě spojit s nonstop dispe-
činkem tísňové péče. 

„Přístroje tísňové péče jsme z dů-
vodu snazší dostupnosti pro všech-
ny potřebné pořídili ve větším množ-
ství. Součástí jsou i zvýhodněné 
telefonní služby,“ upřesňuje zástup-
kyně starostky třetí městské čás-
ti pro sociální oblast Miroslava 

Oubrechtová. Zájemci, kteří by 
měli zájem o zavedení služby tís-
ňové péče se samozřejmě stále mo-
hou obracet na: Oddělení sociální 
práce Úřadu městské části Praha 3, 
Seifertova 51, Zdeňka Hošková, 
tel.: 222 116 451, e-mail: zdenkah@
praha3.cz. n

-mot-

Lidé různých národností se 
potkají na Parukářce
Nejen pokrmy podle tradičních receptů od různých národností, ale i mno-
ho dalšího bude k „ochutnání“ na již třetím ročníku akce pro celou rodinu 
„Poznejme se, sousedé.“ Festival plný gastronomických a kulturních zážit-
ků se odehraje v neděli 7. září od 13.30 hodin na Parukářce. 

Jídlo spojuje – a to nejen ro-
dinu kolem stolu, ale u  spo-
lečného jídla můžete lépe 
poznat i cizince, kteří tu 
s námi žijí. Nenechte si tak 

ujít příležitost seznámit se s tím, 
jak se vaří a jí ve Vietnamu, Rusku, 
Gruzii, Bělorusku nebo na Ukraji-
ně. Poseďte se sousedy různých ná-
rodností, které vedle sebe na Žižko-
vě žijí, a užijte si pěkné odpoledne. 

„Kromě gastronomických zážitků, 
které vyvrcholí kulinářskou show, kdy se 
na Parukářce bude po velmi úspěšných 
loňských zkušenostech vařit „živě“, tady 
na návštěvníky čeká i bohatý kulturní 
program,“ upřesňuje zástupkyně sta-
rostky pro sociální oblast Mirosla-
va Oubrechtová.  Vedle hudebních 
a tanečních vystoupení je připrave-
na také zábava pro děti, na které čeká 
žonglérské vystoupení, soutěže, 
malování na obličej nebo balónko-
vá dílna. V průběhu odpoledne bu-
dou na Parukářce prezentovat svou 

činnost také neziskové organizace, 
které pracují s migranty – Centrum 
pro integraci cizinců, Sdružení pro 
integraci a migraci, Integrační cen-
trum Praha nebo Sdružení pro pří-
ležitosti mladých migrantů META. 

Akce je pořádána v rámci pro-
jektu městské části Praha 3 „Pra-
ha 3 – Integrace cizinců 2014“, 
který je zaměřený na integraci ci-
zinců a spolufinancovaný Mini-
sterstvem vnitra ČR a hlavním 

městem Prahou prostřednictvím 
grantového řízení „Programy pod-
pory aktivit integrace cizinců na 
území hlavního města Prahy pro 
rok 2014“. n

-mot-

Základní školy dostaly přes léto 
nová okna
Během prázdninových měsíců ruch na školách 
a školkách neutichá, naopak se během dvou-
měsíčního volna musí stihnout náročné opra-
vy. Na základní škole na náměstí Jiřího z Po-
děbrad se vyměnila okna, vedle fasádních 
vedoucích do ulice má škola nová také všech-
na ateliérová střešní okna. Investice si vyžáda-
la 7,8 milionu korun. Nová okna za 20,2 mi-
lionu korun má také ZŠ a MŠ náměstí Jiřího 
z Lobkovic. 

Kuchyně základní školy Lupáčova získala 
v hodnotě jednoho milionu korun nové zařízení 
„lapol“, které zachytává tuky a oleje z odpad-
ních vod. Pořízení nové součásti kuchyňského 
systému bylo nutné z důvodu navýšení počtu 
dětí ve škole, a tedy i navýšení množství vydá-
vaných jídel ve školní jídelně. n

Na základních školách pomáhá 
v integraci dětí cizinců řada projektů
V  rámci projektu městské části Praha 3 „Pra-
ha 3 – Integrace cizinců 2014“ zaměřeného na 
integraci cizinců a spolufinancovaného Mini-
sterstvem vnitra ČR bude od září 2014 znovu 
probíhat na základních školách doučování češ-
tiny pro děti cizinců. Do projektu se jako  v mi-
nulém roce zapojí ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Ja-
roslava Seiferta a ZŠ nám. Jiřího z  Lobkovic. 
V integraci dětí cizinců bude také ve svém pod-
projektu „So far – so near – Jsme si tak blíz-
ko, a přesto se neznáme“ pokračovat ZŠ Lu-
páčova. Do projektu se zapojilo v  tomto roce 
také Centrum předškolních dětí DDM Ulita, je-
hož pracovníci absolvovali v květnu kurz „Češ-
tina pro cizince – metody práce s heterogenní 
skupinou“ a od září své zkušenosti budou moci 
využívat v praxi při zajištění kurzu hravé češtiny, 
který bude probíhat 2× týdně a bude navazovat 
na program Centra předškolních dětí. V rámci 
projektu bude také v Centru předškolních dětí 
DDM Ulita zaměstnán pedagog, který bude 
dětem cizincům poskytovat asistenci a  bude 
usnadňovat jejich začlenění do kolektivu. n

Základní škola Lupáčova na návštěvě 
v Istanbulu
Projektu Comenius se ve dnech 26.–31. květ-
na  zúčastnili žáci a učitelé ZŠ Lupáčova. Jed-
nalo se již o čtvrté setkání – po setkání  v Pra-
ze, na Kanárských ostrovech a ve Walesu. 
Zúčastněnými zeměmi tentokrát byly Francie, 
Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko, 
Španělsko, Švédsko, Wales, Česká republika 
a pořádající země Turecko. Školu zastupova-
ly vítězky prezentací na téma: „Naše škola, ZŠ 
Lupáčova“– Kateřina Pšeničková z 8. A, „Čes-
ká republika“ – Veronika Kučerová z 8. A, „Pra-
ha, hlavní město ČR“ – Michaela Kučerová z 8. 
A, „Koníčky a zájmy žáků naší školy“ – Lenka 
Aichingerová z 9. B. Další setkání v rámci pro-
jektu Comenius se uskuteční od 13. do 17. říj-
na ve Francii na téma „Letní prázdniny“. n

Po prázdninách na děti čeká opravené 
hřiště, tělocvičny i kuchyně
Oprava kanalizace za 1,3 milionu korun se 
uskutečnila na Základní a mateřské škole Ja-
roslava Seiferta ve Vlkově ulici. Výměna oken 
u obou tělocvičen, včetně opravy ochranných 
sítí i elektrického otvírání oken za 2,6 milionu 
korun, proběhla na Základní a mateřské škole 
Chmelnice. K výměně povrchů víceúčelového 
hřiště, kam byly zapracovány i barevné herní 
prvky pro děti z mateřské školy, včetně staveb-
ní přípravy pro instalaci nafukovací haly, došlo 
na základní škole Perunova. Investice si vyžá-
dala 3,5 milionu korun. 

Byla dokončena třetí etapa rekonstrukce 
mateřské školy Vozová, když byla zateplena 
střecha a vyměněna okna u posledního pavi-
lonu a zastřešeno bylo také malé atrium, cel-
kové náklady činily 4 miliony korun. 1,5 milionu 
korun si vyžádala rekonstrukce technologické-
ho zařízení kuchyně v mateřské škole Jeseni-
ova 204. n

Stánky 
neziskových 
organizací 
na loňském 
ročníku 
navštívila také 
zástupkyně 
starostky 
Miroslava 
Oubrechtová

Místa v mateřských školkách? 
Praha 3 našla řešení
Rozšířením kapacit v mateř-
ských školkách v třetí měst-
ské části se podařilo uspokojit 
všechny zájemce z řad rodičů 
o umístění tříletých a starších 
dětí.

Letošní zápisy do mateřských 
škol zřizovaných třetí městskou 
částí, ukázaly, že se do nich hlásí 
více tříletých a starších dětí než je 
počet uvolněných míst po dětech, 
které ze školky v září nastoupí do 
první třídy. 

„Hledala se možná řešení, jak roz-
šířit kapacity našich školek a na zá-
kladě průzkumu se pak jako nejvhod-
nější řešení ukázalo navýšení počtu 
míst v mateřské škole na náměstí Ji-
řího z Lobkovic a v mateřské škole 
Pražačka,“ popisuje zástupkyně 
starostky pro oblast školství Mi-
roslava Oubrechtová.

Po uspokojení zájmu rodi-
čů tříletých a starších dětí se již 
v měsíci červnu začali oslovovat 
další zájemci, a to z řad rodičů 
předškolních dětí, které dovrší 
tři roky věku v měsíci září toho-
to roku. 

Během  roku se budou nabí-
zet průběžně uvolňovaná místa  
i dalším dětem, neboť do mateř-
ských škol jsou děti přijímány po 
celý školní rok. 

Hlásit se proto mohou také 
noví zájemci o umístění dětí do 
mateřské školy.

A další místa ve školkách 
v třetí městské části se pro děti 
chystají. 

Po novém roce se otevře nová 
mateřská škola v  areálu základ-
ní školy V Zahrádkách v jarovské 
části Prahy 3. n

-red-



5

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ZÁŘÍ 2014

Galerie pod širým nebem láká 
na „jiný“ Vítkov
Z jedenácti návrhů studentů VŠUP a AVU vybrala odborná hodnoticí komise čtyři umělecká díla, 
která budou realizována a instalována na vrchu Vítkov. Venkovní výstava bude k vidění od konce 
září po dobu 12 měsíců.

zpravodajství

Výměna vodovodu zpozdila rekonstrukci 
před ZŠ Lupáčova
Z projektu, který má zklidnit dopra-
vu v oblasti Olšanského náměstí, 
se letos vinou nečekaných kom-
plikací podařilo zrealizovat zhru-
ba dvě třetiny. Zbylé práce budou 
dokončeny v příštím roce tak, aby 
nedošlo k narušení chodu základní 
školy a ohrožení bezpečnosti dětí.

Zásadní proměnu prodělala během 
prázdnin křižovatka ulic Táboritská 
– Ondříčkova. Zrušením zvláštního 
odbočovacího pruhu do Ondříčkovy 
vznikl další veřejný prostor s nový-
mi chodníky, který bude na podzim 
osazen dvěma stromy a trvalkovými 
záhony. Obnovy se dočkala také svě-
telná signalizace a během uplynulých 
měsíců byly také dokončeny práce na 
dělicích ostrůvcích. Nečekaný skluz 

oproti tomu nabrala plánovaná pře-
stavba blízkého prostoru před ZŠ Lu-
páčova, která měla přinést zklidnění 
této frekventované oblasti. 

„V červnu, těsně před zahájením sta-
vebních prací, jsme se dozvěděli o zámě-
ru Pražské vodohospodářské společnosti 
na výměnu vodovodu před školou, kterou 
tato společnost chystala na příští rok. Vo-
dovod je zde na samotné hranici životnos-
ti. Bylo třeba zabránit, aby se nová stavba 
krátce po zhotovení rozkopala a domluvili 
jsme se proto s vodohospodáři, že část pro-
jektu, která se kryje s naší stavbou, zreali-
zují ve zrychleném termínu ještě letos,“ vy-
světlil zástupce starostky pro dopravu 
Ondřej Rut s tím, že zhruba měsíční 
zpoždění prací, které tak vzniklo, už 
bohužel nebude možné dohnat do 
1.  září, kdy začíná školní rok. 

Rodiče dětí, které docházejí do 
místní školy, se ale podle představi-
telů radnice komplikací bát nemu-
sejí. Veškeré práce v oblasti totiž bu-
dou ukončeny na konci prázdnin tak, 
aby byla zajištěna dopravní obsluha 
a bezpečnost před prostorem ško-
ly. Pohyb v oblasti navíc od prvního 
školního dne usnadní nově dokonče-
né kiss and ride parkoviště vyhrazené 
pouze pro potřeby rodičů dopravují-
cích děti do zdejší školy, zkrácený pře-
chod s novou světelnou signalizací či 
nový chodník před školou. Zbývající 
část prací zahrnující rekonstrukci vo-
zovky a křižovatky Lupáčovy s Chel-
čického ulicí, včetně rozšíření chodní-
ků a zřízení obousměrné cyklotrasy, 
by pak měla být dokončena v průbě-
hu příštích letních prázdnin. n

Malí fotbalisté bojovali se zápalem
Stadion žižkovské Viktorky v květ-
nu a červnu obsadily týmy mateř-
ských a základních škol z Prahy 3, 
aby tu změřily síly v turnaji o Pohár 
Františka Josefa I. Ze sportovního 
klání, které pro ně uspořádala Pra-
ha 3, nakonec odcházeli spokojeni 
vítězové i poražení.

Obdivuhodné výkony a nevšed-
ní nasazení přinesl průběh prvního 
ročníku fotbalového turnaje o Pohár 
Františka Josefa I., který se uskuteč-
nil 13. května a 19. června na stadio-
nu Viktorie Žižkov. V turnaji, který 
se kvůli nepřízni počasí odehrál ve 
dvou termínech, se proti sobě posta-
vily nejprve týmy mateřských a ná-
sledně pak také prvních stupňů zá-
kladních škol z Prahy 3. 

„Dětem se příprava na turnaj i tur-
naj samotný velmi líbil a zápal, se 

kterým do boje šly, nás překvapil. Cel-
ková atmosféra byla velmi příjemná, 
a když jsme do mateřské školy donesli 
vítězný pohár, bylo nadšení opravdu ve-
liké,“ popsala Ladislava Lébrová, ře-
ditelka MŠ Jeseniova 4, jejíž tým ve 
finálovém utkání porazil družstvo 
MŠ ve Vlkově ulici 3:1.

Spokojeni ale byli nejen ti, kteří 
si z fotbalového klání přinesli něja-
kou tu trofej.  „Každá akce, která vede 
děti od počítačů ke sportu je vítaná. 
A pokud přitáhne nějaké děti k dlouho-
dobějšímu sportování v klubu, který je 
ještě k tomu na území naší městské části, 
tak jen dobře,“ uvedl Miroslav Šou-
kal, ředitel ZŠ náměstí Jiřího z Po-
děbrad, která v turnaji pro základ-
ní školy obsadila čtvrté místo za ZŠ 
Chmelnice, Jiřího z Lobkovic a ví-
těznou ZŠ Jeseniova. n

-mpa--mpa-

1. místo

3. místo

2. místo (dělené)

2. místo (dělené)

Celkem čtyři umělecká díla – Oltář pro 
vrch Vítkov, Noc, Trychtýře, (A)symbiont 
– byla vybrána, aby ozdobila vrch Vít-
kov. Studentskou sochařskou soutěž 

vyhráli Pavlína Hlavsová, Matouš Lipus, Petra 
Křivová a Barbora Krninská, kteří obdrželi od-
měnu 10 tisíc korun, a zároveň se jim naskytla 
šance, že jedno z děl bude v budoucnu odkou-
peno třetí městskou částí a stane se trvalou sou-
částí Vítkova. Umělecká díla budou osazena na 
štíhlé betonové piloty s ocelovými trny. Celkový 
záměr instalace výtvarných děl je řešený v soula-
du s projektem revitalizace vrchu Vítkova. 

„Záměrem je oživit Vítkov a zároveň obnovit 
umísťování uměleckých děl do veřejného prostoru. 
Některá zaujmou estetickým provedením, některá 
nápadem, jiná tím nebo oním popudí. Proto je pro-
jekt plánován tak, abychom po roce od osazení vy-
hodnotili, které dílo na místě ponecháme a které po-
děkujeme zpátky autorům. V dalších ročnících chci 
postupovat stejně, čímž postupně vznikne trvalá 
venkovní výstava, snad s určitou kvalitou,“ uvedl 
zástupce starostky Matěj Stropnický.

1. místo Oltář pro vrch Vítkov 
(autorka Pavlína Hlavsová)
Na první místo doporučila odborná komise 
návrh Pavlíny Hlavsové, který evokuje oltář 
v krajině a zároveň může být pochopen jako 
nepatetický komentář k symbolické hodno-
tě hory Vítkov. Svoji scénografickou kvalitou 
může sloužit i relaxačním účelům, zejména 
k pozorování krajiny či jako piknikový „veřej-
ný altán“. „Jak jinak navrátit život místu, které si 
prošlo tak zásadním historickým vývojem a přírod-
ními změnami terénu? Zamyslela jsem se nad po-
svátným prostorem z obecnějšího hlediska a našla 
spojitost s prostředím sakrálním, kde právě v pří-
padě jejich devastace a zchátrání jsou díky novým 
funkčním objektům pro rituální svátosti opět posta-
veny do původní životaschopné role,“ vysvětlila 
svůj záměr autorka Pavlína Hlavsová.

2. místo Noc 
(autor Matouš Lipus)

Návrh Noc je podle odborné komise „zdařilá 
kombinace abstraktního konceptuálního uva-
žování s tušenou až humornou animální mor-
fologií“. Dvojstranný reliéf je zajímavý svou 
grafickou polohou a zpracováním v dyna-
mickém detailu, který bude vtahovat diváka 

a lákat k bližšímu prozkoumání artefaktu, což 
ho přinutí k vlastní interpretaci díla. A jak ho 
charakterizuje autor Matouš Lipus? „Vnímání 
noci a její personifikace může být spojováno s před-
stavou záhadného, nebezpečí, neznáma. Stejně tak 
pro nás může znamenat synonymum času určeného 

pro klidný spánek. V něm prakticky trávíme třetinu 
našeho života. Konkrétním umístěním do situace na 
Vítkově se jedná o fragment noci, který nemizí ani 
za bílého dne.“

2. místo Trychtýře 
(autorka Petra Křivová)
Pocit putování objektů po terénu a průhledy 
skrze dílo na okolní krajinu nabídnou Trychtý-
ře, které byly inspirované stejnojmennou bás-
ní od Christiana Morgensterna, jehož tvorbu 
rád využíval ve svých textech československý 
underground. Neformální památník němec-
kého básníka svou vizuální formou nabídne 
v zarostlém prostředí novou poezii místa včet-
ně literárního kontextu. „Trychtýře se liší průhle-
dem – u jednoho půlměsícový a u druhého kulatý. 
Použití symbolů slunce a měsíce tvoří reminiscenci 
k samotné povaze těchto objektů, které svým tvarem 
vybízí k pohybu, k obíhání. Polidštění trychtýřů ja-
kožto neživých předmětů v básni se odráží v lidském 
měřítku této sochy,“ přiblížila svůj projekt Petra 
Křivová.

3. místo (A)symbiont 
(autorka Barbora Krninská)
Sochou (A)symbiont zakončila svoje studia na 
AVU Barbora Krninská, která název vysvětluje 
jako „organismus žijící v symbióze (rovnováze) 
s jiným, nebo jinými organismy“ včetně subjek-
tivního kritického pohledu. Hybridní ztvárně-
ní člověka s židlí, kde lidská postava je v podří-
zené poloze vůči židli, bude situováno směrem 
z vrcholové aleje a hlavního nástupu a vjezdu 
na Vítkov od Ohrady. Symboliku degradace 
státu minulým režimem, která není jedinou in-
terpretací díla, vysvětluje autorka takto: „Židle 
zde může být brána jako zástupce moci, což se k mís-
tu Vítkov váže, vzhledem k tomu, že se zde v několika 
dekádách za sebou podepsaly různé mocnosti. Právě 
tímto pojetím by mohl mít (A)symbiont zajímavou 
vazbu s Národním památníkem, neboť by byl umís-
těn přímo proti němu, daleko na druhém konci ma-
sivní až brutální a v kontextu s místem necitlivě pro-
vedené silnice Pražačka.“ n -ham-
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důležité informace

Mobilní sběr 
nebezpečného 
odpadu
Mobilní sběr nebezpečných odpadů na 
území hl. m. Prahy je služba určená pro 
občany Prahy (osoby s  trvalým poby-
tem na území města). 

Z  tohoto důvodu vyžaduje obsluha 
svozového vozidla předložení občan-
ského průkazu při odevzdání odpadů. 
Obsluha si z občanského průkazu za-
píše jméno a bydliště osoby, která od-
pad odevzdala, aby bylo zajištěno, že 
tato služba nebude zneužita jinou oso-
bou. Žádné další údaje nejsou z průka-
zu totožnosti opisovány. 

Služba mobilního sběru nebez-
pečných odpadů je určena občanům 
všech městských částí, bez ohledu na 
to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Ob-
sluha svozového vozidla je tedy po-
vinna od občana odpad převzít i v pří-
padě, že má trvalý pobyt na území jiné 
MČ, než na které se momentálně svo-
zové vozidlo nachází.

Informace najdete také na strán-
kách www.envis.praha-mesto.cz. n

Radnice zve na vítání občánků
Přijetím zákona o základních regis-
trech nemá již Úřad MČ Praha 3 mož-
nost využívat informací pro oslovení 
rodičů nově narozených dětí pro jejich 
přivítání mezi občany MČ Praha 3. 

V databázi bylo možné najít datum 
narození dítěte a adresu trvalého by-
dliště. Vzhledem k tomu, že slavnost 
„vítání dětí“ má v  třetí městské čás-
ti dlouholetou tradici a byla rodiči dětí 
vždy velmi pozitivně hodnocena, rad-
nice by ji ráda zachovala. 

Pokud máte zájem zúčastnit se 
tohoto obřadu a  narodily se vám 
děti v  rozmezí od února 2014 do 
července 2014, ozvěte se, prosím, 
laskavě a  uveďte: jméno a příjme-
ní dítěte, datum narození, adresu 
trvalého bydliště a  příjmení rodičů; 
telefonicky: 222  116  349 – Marta 
Valentová, poštou: Odbor kultury 
k rukám M. Valentové, Lipanská 14, 
130 00, Praha 3, e-mailem: mar-
tav@praha3.cz. n

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, ni-
koliv pro živnostníky a firmy! Nevhazuj-
te stavební suť, nebezpečné odpady a odpad 
ze zeleně. Úklid stanovišť zajistní firma AVE CZ 
odpadové hospodářství s. r. o., tel.: 296 339 
909 nebo 926 339 912, další informace na tel.: 
222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387. n

Hrrr na ně, zavelel Jan Žižka z Trocnova a společně se starostkou třetí měst-
ské části Vladislavou Hujovou tak zahájil v  pořadí už druhý ročník středo-
věkých slavností na vrchu Vítkově. Ten se v sobotu 12. července proměnil 
ve středověký tábor plný dobových zábav a kratochvílí, kam si našli cestu 
tisíce návštěvníků ze všech koutů metropole. Akci Husité na Vítkově pořá-
dá městská část Praha 3 u příležitosti výročí bitvy, které se na tomto místě 
odehrála 14. července 1420. Rekonstrukce historických událostí se letos 
zúčastnilo na sto válečníků vybavených dobovou bojovou technikou, včetně 
střelných zbraní a jezdectva. 

Vyhlášení grantových témat 
pro rok 2015

Městská část Praha 3 každoročně vyhlašuje grantová témata na projekty or-
ganizací a spolků pro oblast kultury, výchovy a vzdělávání, sociálně zdravotní 
a životního prostředí. Nově jsou zavedeny dvouleté granty, určené na zajištění 
provozu organizací.

Uzávěrka podání žádostí o podporu 
z Grantového a podpůrného fondu je 31. 10. 2014!

Úplné znění Zásad Grantového a podpůrného fondu včetně informací o mož-
nostech podávání žádostí jsou k dispozici na webu městské části v sekci Dů-
ležité informace.

Bezplatné 
kurzy češtiny 
pro cizince
V Praze 3 probíhají od června bezplat-
né kontinuální kurzy češtiny pro cizince 
především ze třetích zemí (mimo EU). 
Nový běh kurzů začne 8. 9. 2014 a je 
možné se do nich registrovat na tel.: 
222 116 456 nebo na e-mailu ivanap@
praha3.cz. 

Nadále budou také probíhat v pro-
storách organizace Centrum pro inte-
graci cizinců na Karlínském náměstí 7 
v Praze 8 nízkoprahové kurzy češtiny, 
kde není třeba registrace, stačí pouze 
přijít na vybranou lekci. n

Kurzy juda 
pro veřejnost 
na Žižkově
TJ   Sokol Žižkov II, Na Balkáně 812, 
JUDO – 3. nejlepší oddíl juda mláde-
že v ČR 

Chlapci, děvčata od 5 let, info 
P. Varvařovská, tel.: 607 411 411 nebo 
na e-mailu: pv.judo.zizkov@gmail.com, 
www.judo-zizkov.cz. 

Škola Vladimíra Loranze 8. DAN, jiu-
jitsu – sebeobrana, po–st 19.00–20.30 
h, pro muže a ženy info V. Mornštejn, 
6. DAN, tel:. 604 725 657, www.budo-
-kazik.cz, judo.sebeobrana@seznam.
cz. n

Žižkovští strážníci zachránili muže 
z hořícího domu

Ve středu 23. července v noci bylo 
na linku 156 oznámeno, že se 
z opuštěné budovy v Jeseniově uli-
ci valí kouř. Na místo byla okamžitě 
vyslána hlídka strážníků.

Když strážníci dorazili před býva-
lé zdravotní středisko, zjistili, že se 
z přízemí valí hustý dým. „Místo ob-
jíždíme kvůli bezdomovcům často a po-
čítali jsme s tím, že zde nějaké osoby bu-
dou,“ popisuje jeden ze členů hlídky 
Filip Šťastný.  „Vstoupili jsme do budo-
vy a hledali ohnisko požáru, které jsme 
našli v zadní části objektu. Hořely tady 
tradiční bezdomovecké věci – staré mat-
race, polštáře a deky,“ pokračuje stráž-
ník Šťastný.

Po chvíli pátrání zaslechli kašlání. 
„Vydali jsme se za zvukem a našli muže, 
který kašlal a byl zcela dezorientovaný,“ 
uvádí druhý zasahující strážník Petr 
Doubrava. Hlídka muže, který se 
nadýchal zplodin, okamžitě vyvedla 
z objektu ven. „Muže jsme nechali vy-
dýchat na bezpečném místě a vydali jsme 
se do domu znovu,“ pokračuje strážník 
Doubrava.

V jedné z dalších místností sku-
tečně nalezli ještě jednu osobu. I to-
hoto muže strážníci vyvedli z hořící 
budovy ven. „Pak už se to rozhořelo tak, 
že jsme již do budovy nemohli vstoupit,“ 
dodává Filip Šťastný.  Na místo pak 
přijely další složky záchranného in-
tegrovaného systému. Oba muži byli 
ošetřeni záchrannou službou a požár 
se hasičům podařilo dostat pod kon-
trolu. „Poté, co hasiči zlikvidovali hlav-
ní ohnisko požáru, jsme šli znovu prohle-
dat budovu, ale naštěstí jsme už nikoho 
nenašli,“ uzavírá Petr Doubrava.

Bezchybný výkon služby a nasa-
zení strážníků ocenila starostka Vla-
dislava Hujová a předala jim pamět-
ní minci Prahy 3. n -mot-

místo datum čas

Na Vrcholu/V Domově
 3. září 14.00–18.00

27. září 10.00–14.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11
 3. září 15.00–19.00

27. září  9.00–13.00

nám. Barikád u školy
 5. září 14.00–18.00

25. září 14.00–18.00

Kostnické nám./Blahníkova
 5. září 15.00–19.00

25. září 15.00–19.00

Buková/Pod Lipami
 4. září 14.00–18.00

23. září 14.00–18.00

Jeseniova 143
 4. září 15.00–19.00

23. září 15.00–19.0

Orlická/Přemyslovská
 6. září 10.00–14.00

24. září 14.00–18.00

Sudoměřská/Křištanova
 6. září  9.00–13.00

24. září 15.00–19.00

Křivá 15
13. září 10.00–14.00

18. září 14.00–18.00

Přemyslovská/Sudoměřská
13. září  9.00–13.00

18. září 15.00–19.00

U Rajské zahrady/Vlkova
11. září 15.00–19.00

17. září 14.00–18.00

V Zahrádkách/Květinková
11. září 14.00–18.00

17. září 15.00–19.00

Ambrožova/Malešická
 9. září 14.00–18.00

20. září 10.00–14.00

Koněvova/V Jezerách
 9. září 15.00–19.00

20. září  9.00–13.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
10. září 15.00–19.00

19. září 14.00–18.00

Tachovské nám. u tunelu 10. září 14.00- 18.00

Czech POINT v Praze 3
Projekt Czech POINT poskytu-
je možnost získat ověřené výstupy 
z těchto registrů: katastr nemovitos-
tí, obchodní rejstřík, živnostenský 
rejstřík, rejstřík trestů, výpis z bo-
dového hodnocení řidiče, výpis ově-
řeného výstupu ze seznamu kva-
lifikovaných dodavatelů, registr 

účastníků provozu autovraků ISOH, 
insolvenční rejstřík, autorizovaná 
konverze dokumentů. 

Výstupy vydává Odbor matriční, 
oddělení ověřování listin a podpisů 
a informace UMČ Praha 3, Lipan-
ská 9, tel.: 222 116 205–6 a Seiferto-
va 51, tel.: 222 116 560, 222 116 434. n

Oslavy životních jubileí v Klubu důchodců
Základní organizace Svazu důchodců  Praha 3 
blahopřeje všem jubilantům, kteří se v druhé po-
lovině roku 2014 dožívají významného životního 
jubilea.

Přátelské posezení, na které obdrží osobní po-
zvání dopisem, se bude konat ve čtvrtek 9. říj-
na od 14.00 hod. v nových prostorách Klubu 
důchodců v Praze  3, Olšanská 7 (zelená budo-
va vedle pošty). Bezbariérový vchod je ze zadní 
části objektu. n
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zpravodajství

Den seniorů se bude slavit v Praze 3 sportem i kulturou
Již od roku 1998 si svět 1. říj-
na připomíná Mezinárodní den 
seniorů. Právě toho dne byl to-
tiž Organizací spojených náro-
dů a jejím tehdejším generál-
ním tajemníkem Kofi Annanem 
vyhlášen rok 1999 Mezinárod-
ním rokem seniorů. U příležitos-
ti tohoto svátku je řada akcí pro 
starší generaci připravena také 
v Praze 3.

„Zatímco Mezinárodní den dětí 
nebo Svátek matek patří mezi dny, 
které se běžně slaví a uznávají, na 
jednu velkou skupinu lidí se často 
zapomíná. A to jsou právě senioři,“ 
připomíná zástupkyně starost-
ky pro sociální oblast Miroslava 
Oubrechtová, která oslavy Dne 
seniorů ve třetí městské části 
iniciovala.

Pro zástupce starší gene-
race je připraven program již 
v předvečer jejich svátku v úte-
rý 30. září. Od deváté ráno jsou 
zváni do Sportovního areálu 
Pražačka, kde si budou moct vy-
zkoušet a zasoutěžit např. v  kla-
sické francouzské hře s koulemi 
pétanque, v běžeckých disciplí-
nách s Nordic Walking či v tur-
naji v kuželkách, ale leccos se 
dozví také o zdraví a zdravém 
životním stylu – připraveny 
jsou ukázky fitness pro senio-
ry, jógy a v neposlední řadě zde 
bude i možnost nechat si změřit 

tuk, tlak a zkontrolovat celkový 
zdravotní stav. 

Kromě hlavního sportov-
ního programu je pro všechny 

návštěvníky připraven také do-
provodný program, během které-
ho si budou moci vychutnat např. 
vystoupení dětí z Nové Trojky

Vedle fyzické kondice je ale 
pro životní spokojenost důležitá 
i stránka duševní. O tu se bude 
pečovat hned druhý den 1. října, 
kdy je pro seniory připraven bo-
hatý celodenní kulturní program. 
Zahajuje se v 10 hodin v Atriu 
v Čajkovského ulici, kde se mi-
lovníci klasické hudby mohou 
těšit na koncert trombonového 
kvarteta proložený verši Alfréda 
Strejčka. 

Program bude pokračovat od 
13.00 promítáním v kině Aero 
a zakončí jej vystoupení Golden 
Big Bandu Prague kapelníka Pet-
ra Soviče a jeho hostů Karla Štěd-
rého a Pavlíny Filipovské, kte-
ří společně ve dvouhodinovém 
koncertu nabídnou nezapomenu-
telné swingové melodie z 60. let 
v podání velkého orchestru. Kon-
cert začíná v Kongresovém sále 
hotelu Olšanka v 16.00 hodin.

„Společnost a média často kariku-
jí starší občany jako neaktivní penzi-
sty bez širších zájmů, se zdravotními 
problémy, jejichž jediným společní-
kem je televize. Je ala řada seniorů, 
kteří svůj život prožívají aktivně, 
jsou v tomto životním období spoko-
jeni a dělají mnoho užitečného pro 
ostatní. A těm, kteří se naopak cítí 
osamělí a smutní, má takhle akce po-
moci dostat se mezi lidi a získat nové 
zážitky a zkušenosti,“ vysvětluje 
smysl akce zástupkyně starostky 
Oubrechtová. n

Městská část Praha 3 vlastní již celý 
stadion žižkovské Viktorie 
Současnému vedení žižkovské radnice se podařilo dokončit záměr, který si před dvanácti lety od-
hlasovali zastupitelé Prahy 3. Městská část tak bude vlastnit veškerý movitý i nemovitý majetek 
v areálu žižkovské Viktorky.

P roblém, který se řeší již 12 
let, se až nyní daří ukončit 
a Praha 3 tak získá celý sta-
dion v Seifertově ulici za sou-

hrnnou cenu okolo 70 milionů korun,“ 
vysvětluje starostka Prahy 3 Vladi-
slava Hujová. 

Již v roce 2002–3 odkoupila rad-
nice od fotbalového klubu Viktoria 
Žižkov jižní, západní a severní tribu-
nu za 23 milionů korun, v roce 2012 
byl za 25,3 milionu korun odkoupen 
vyhřívaný trávník, včetně příslušné 
technologie a kotelny. Scelení celé-
ho majetku se podařilo zrealizovat 
až nyní, kdy radnice odkupuje od 
akciové společnosti Viktoria Žižkov 
a. s. administrativní budovu, posled-
ní tribunu a osvětlení za 21,6 milio-
nu korun.

Zároveň se podařilo radnici 
ukončit smlouvu o výpůjčce mezi 
městskou částí Praha 3 a společností 
Viktoria Žižkov a. s., kdy pozemky 
pod stadionem byly v rámci nevypo-
věditelné výpůjčky na 80 let k dispo-
zici této akciové společnosti. Smlou-
va o výpůjčce uzavřená v roce 2000 
zbavovala městskou část jakékoli 

možnosti s těmito pozemky naklá-
dat. Do budoucna tak vedení radni-
ce může konečně samo rozhodovat, 
jak se svým majetkem naloží. 

„Jakmile budeme mít majetek při-
psaný na katastru nemovitostí, musíme 

aktualizovat nájemní smlouvu na sta-
dion,“ říká zástupkyně starostky pro 
finance Jaroslava Suková. 

Radnice také získala 93,5 milionu 
korun za prodej svého podílu v ak-
ciové společnosti Viktoria Žižkov 

a. s. Tuto částku zaplatili a na účet 
městské části v červnu převedli dva 
zbývající akcionáři Viktoria Žižkov 
a. s. – firma CTR Viktoria Center 
a profesionální fotbalový klub FK 
Viktoria Žižkov. Výše částky byla 

odvozena od tržní hodnoty pozem-
ků, které městská část vložila v roce 
2009 do akciové společnosti Vik-
toria Žižkov a. s., navýšené o úrok 
4,3 % ročně. 

Na žižkovském stadionu s para-
metry mezinárodních hřišť již nyní 
kromě FK Viktoria Žižkov hrají své 
zápasy mládežnické reprezentace, 
ženský reprezentační tým a městská 
část zde letos v červnu uspořádala 
úspěšný 1. ročník fotbalového turna-
je pro nejmenší fotbalisty O pohár 
Františka Josefa I.

Akciová společnost Viktoria Žiž-
kov a. s., v níž po prodeji svého 
podílu již městská část není akcio-
nářem, vlastní pozemky východně 
od fotbalového stadionu. Na těch-
to pozemcích vedených v územním 
plánu jako pozemky SV – smíšené 
území – všeobecně smíšené by měl 
vyrůst obytný komplex s obchodní-
mi i kancelářskými prostory včetně 
parkovacích míst.  Investor, který již 
na radnici představil studii, zpraco-
vává nyní projekt pro územní roz-
hodnutí. n

-sak-

Městská část na 
podzim pro seniory 
připravila
10. 9. Výlet – Hluboká, Plástovice, Písek 

– odjezd 7.00 Olšanská (zast. tram.)
11. 9. Přednáška „Naše zahrada – minizahrádky 

a miniatury“, 14.00, Olšanská 7
23. 9. Taneční odpoledne pro seniory 

– Žižkovanka, 14.00, sál Olšanka
24. 9. Výlet – Rakovnicko 

– odjezd v 8.00, Olšanská (zast. tram.)
25. 9. Přednáška „Lázeňská péče“, 

14.00, Olšanská 7
30. 9. Výlet - Mnichovo Hradiště, Stará Boleslav 

– odjezd 8.00, Olšanská ul.
konec září – Kurzy PC pro seniory 

– 12hodinový měsíční kurz
30. 9. Den seniorů – den pro zdraví – Pražačka 
 1. 10. Den seniorů – promítání filmu, koncert 

v Olšance a Atriu
 8. 10. Výlet – Třeboň – odjezd 7.30, Olšanská ul. 
15. 10. Přednáška „Vhodná rehabilitace v senior-

ském věku“, 14.00, Olšanská 7
16. 10. Výlet pro seniory – výlov rybníka – změna 

termínu možná ve vazbě na vhodný lovený 
rybník, odjezd 7.00, Olšanská (zast. tram.)

23. 10. Přednáška „Zdravotní pojištění – práva 
a povinnosti občana“, 14.00, Olšanská 7

Výlety (i přednášky) jsou pořádány zdarma, na vý-
lety si účastníci zajistí pouze stravu a přihlášky se 
přijímají do vyčerpání kapacity. Sraz u tram. zast. 
Olšanská. Bližší informace a rezervace poskytuje 
Irena Koberová, tel.: 222 116 438.

Příkladem aktivních seniorek jsou herečky žižkovského divadelního 
souboru Proměna 

-mot-

ilustrační foto
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téma měsíce

„Je podle vás k záchraně Parukářky potřebné referendum?“

ANO NEJednoznačně ANO a jsem 
moc ráda, že se na červnovém 
zastupitelstvu podařilo schvá-
lit konání místního referenda, 
což je u nás zatím jediný obec-
ně uzákoněný nástroj přímé de-
mokracie.

K zadání úkolu na přípravu 
vyhlášení referenda o stanove-
ní hranic parku Praukářka mě 
inspirovala občanská iniciativa 
obyvatel Central parku Praha, 
kteří jsou již několik let atako-
váni snahou zastupitelů přede-
vším z řad ODS a některých již 
bývalých členů TOP 09 změnit 
sousedící sportovní pozemky 
na komerčně výhodnější. Ob-
dobně bylo ohroženo působe-
ní skautských oddílů v lokali-
tě Parukářky, kdy především 
díky magistrátním zastupite-

lům TOP 09 nedošlo ke změ-
ně územního plánu a v letošním 
roce jsme skautům prodlouži-
li nájemní smlouvu až do roku 
2040. Městská část Praha 3, 
která se hrdě hlásí k odkazu 
svého čestného občana Jaro-
slava Foglara, se také v letoš-
ním roce stala členem nadační 
rady Skautské nadace Jarosla-
va Foglara.

Věřím, že se referenda 
zúčastní dostatečný počet 

osob, protože se bude konat 
ve stejném termínu jako ko-
munální volby v říjnu 2014. Po-
kud místní referendum proběh-
ne podle všech pravidel, jsou 
jeho výsledky pro obec závazné 
a právně vynutitelné, takže i bu-
doucí Zastupitelstva městské 
části Praha 3 musí respekto-
vat jeho výsledky a stanovisko 
vzešlé z referenda vždy uplat-
ňovat na zastupitelstvu hlavní-
ho města Prahy, které rozhodu-
je o změnách územního plánu. 
Občané Prahy 3 tak mohou pří-
mo projevit svoji vůli, aby Paru-
kářka, několikahektarový pří-
rodní park v centru Prahy 3, byl 
zachován i pro budoucí gene-
race a nebylo jednoduše mož-
né změnit Parukářku na po-
zemky pro komerční využití.

Není. Jednoduše proto, 
že parku Parukářka nic 
nehrozí a celé referen-
dum je jen virtuální rea-
litou, která má zakrýt skuteč-
né problémy, jako například 
povolení hazardu na území 
Prahy 3. Území tohoto par-
ku na Žižkově je totiž vede-
no jako veřejná zeleň, jeho 
ochrana je dostatečně ošet-
řena v územním plánu a exi-
stuje i platné usnesení za-
stupitelstva Prahy 3, které 
deklaruje záměr Parukářku 
uchovat jako veřejný park. 
Mezi politickými stranami ne-
znám nikoho, kdo by chtěl 
tuto ochranu Parukářky měnit 
a za ODS musím naprosto 
rezolutně prohlásit, že by ta-
kovému nápadu bránila všemi 

možnými prostředky. Referen-
dum je tak nesmyslným plác-
nutím do vody, které bude 
stát daňové poplatníky více 
než milion korun, nic nevy-
řeší a má pouze navodit do-
jem, že je o budoucnost par-
ku Parukářka veden nějaký 
spor. Osobně proti myšlen-
ce uspořádat místní referen-
dum nemám žádné výhra-
dy, ale zatímco v okolních 
městských částech budou 
moci voliči rozhodovat o sku-

tečných problémech, jako je 
nulová tolerance k hazardu 
v ulicích, v Praze 3 se chys-
tá současná koalice uspo-
řádat nesmyslné hlasová-
ní o ničem, které má naopak 
zakrýt, že hazardu nechává 
jejich vedení otevřenou ná-
ruč dokořán. Jsem přesvěd-
čen, že žižkovská radnice se 
tímto falešným předvolebním 
tahem pouze snaží odvést 
pozornost od faktu, že chrá-
ní vybrané majitele hráčských 
doupat před vůlí většiny ob-
čanů, kteří si hazard v ulicích 
nepřejí. Občanští demokraté 
proto budou prosazovat, aby 
se místní referendum týkalo 
skutečných problémů měst-
ské části, nebo aby bylo zru-
šeno.

Ondřej Pecha
zastupitel za ODS

Vladislava Hujová
starostka

Přijďte k referendu o Parukářce
 Ì Pokračování ze str. 1

Výsledky místního referenda tedy určí, jaká 
možná využití z těch, které připouští platný 
územní plán, má městská část do budoucna 
v daných lokalitách prosazovat v jednáních 
s hlavním městem, které je pořizovatelem 
územního plánu. „Zájem na zachování těch ploch 
pro sport a rekreaci je tak čitelný a jasný, že hlav-
ní město by nemělo mít důvod názor městské čás-
ti a jejích obyvatel negovat a přebíjet,“ podotkl 
zástupce starostky Ondřej Rut s tím, že pod-
le jeho zkušeností magistrát při rozhodová-
ní o  územním plánu názory městských částí 
z větší části respektuje.

Dvě otázky pro Parukářku
Místní referendum, tak jak jej v polovině letoš-
ního června schválilo na návrh rady zastupi-
telstvo městské části, budou tvořit dvě otázky, 
přičemž příslušné lokality, jichž se budou tý-
kat, jsou v otázkách referenda určeny pomocí 
parcelních čísel pozemků. 

V první referendové otázce je lokalita par-
ku Parukářka (na mapě označená jako ob-
last 1) definována podle současného územní-
ho plánu v kategorii ZP a SO 3,7 jako oblast 
s omezenou zastavitelností (blíže viz box Co 
říká územní plán) a veřejnost bude mít jejím 
prostřednictvím možnost dát městské části zá-
vazný pokyn, zda má nebo nemá být tato lo-
kalita využívána pouze jako plochy pro zeleň, 
oddych, sport apod.

V druhé referendové otázce jde o část po-
zemku, který je v současném územním plánu 
veden v kategorii SV-G jako stavební a tvoří 
severní svah Parukářky až na temeno kopce 
(na mapě označený jako oblast 2), a veřej-
nost jejím prostřednictvím dostane možnost 
udělit městské části závazný pokyn, zda má 
či nemá v rámci svých kompetencí usilovat 
o zachování stávající zeleně na tomto pozem-
ku. Takto postavená otázka přitom korespon-
duje s podnětem na změnu územního plánu, 
který na konci roku 2013 podal Institut plá-
nování a rozvoje hl. m. Prahy a jehož cílem 
je přičlenit část pozemku, který tvoří severní 
svah parku a je tvořen vzrostlou zelení (po-
dobně jako navazující části Parukářky), ke 
zbytku parku. 

Jak a kde se bude hlasovat?
Pro potřeby konání místního referenda, kte-
ré proběhne souběžně s komunálními volba-
mi 10. a 11. října, budou v rámci jednotlivých 
volebních míst na území městské části Praha 3 
otevřeny hlasovací místnosti. Občané tak bu-
dou hlasovat v referendu ve zvláštní místnos-
ti, ale vždy ve stejné budově. „Účast v komu-
nálních volbách a hlasování v místním referendu 
musí být odděleno, abychom zaručili, že sčítání hla-
sů, průběh voleb i referenda bude regulérní a ne-
napadnutelný,“ vysvětlila vedoucí občansko 
správního odboru žižkovské radnice Eva Ci-
helková s tím, že bližší informace k hlasování 
najdou případní zájemci na webových strán-
kách městské části. n

-red-

Co říká územní plán
ZP 
takto jsou v současném územním plánu vyme-
zeny pozemky určené především pro stavbu 
parků, zahrad, vinic a drobné vodní plochy, 
dále pak například pro dětská hřiště, cyklistické 
stezky, zahradní restaurace, nekrytá sportovní 
zařízení a zařízení pro provoz a údržbu sta-
veb souvisejících s takto vymezeným funkčním 
využitím.

SO 3,7 
tato zkratka označuje pozemky určené pro 

zeleň, areály volného času, koupaliště a otevře-
né bazény, dále třeba také pro dětská hřiště, 
klubová zařízení, skautské základny, mimoškol-
ní zařízení pro děti a mládež apod.

SV-G 
touto zkratkou jsou v územním plánu označe-
ny pozemky sloužící pro umístění staveb pro 
bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné 
vybavení a služby všeho druhu (přičemž písme-
no G zpřesňuje toto vymezení jako rozvolněnou 
i kompaktní výstavbu městského typu).



9

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ZÁŘÍ 2014

publicistika

Prostor pro vyjádření OPOZIČNÍHO zastupitele Prostor pro vyjádření KOALIČNÍHO zastupitele

Místo výsledků skandály
Se skandály na žižkovské radnici se posled-
ní dobou roztrhnul pytel. Ponechme stranou 
bulvární zprávy, všímající si reprezentačních 
výdajů starostky, či prominuté pokuty za par-
kování, které stály politickou kariéru zástup-
ce starosty Hellera. Časopis Týden zveřejnil 
podezření, že radnice Prahy 3 v rámci svého 
hektického a chaotického skupování majetku 
od soukromého FK Viktoria Žižkov koupi-
la značně předražený VIP klub, který si zde 
funkcionáři klubu nechali postavit. Jeho stav-
ba prý podle tisku vyšla na šest milionů korun 
a radnice za něj po sedmi letech překvapivě 
dala milionů jedenáct.

Ponechme teď stranou otázku, k čemu 
vlastně obec VIP salónek potřebuje. Postup 
vedení radnice je jen důkazem skutečnosti, 
na kterou jsme z opozičních lavic opakovaně 
upozorňovali – že bezkoncepční chaotické 
transakce radnice s fotbalovým klubem obě-
ma stranám spíše ublíží, než pomohou. Nelze 
se proto divit, že ODS hlasovala proti tomuto 
nákupu na zasedání zastupitelstva, kde zastu-
pitelé nedostali k celé akvizici ani všechny po-
třebné podklady.

Na žižkovské radnici zdaleka věci nefun-
gují tak, jak mají. Zatímco radnice nakupuje 
VIP salonky, plánované investice do městské 
infrastruktury se zpožďují, nebo rovnou sto-
jí. Stojí plánované rekonstrukce škol a ško-
lek, odkládají se investice do městského 
bytového fondu a je stále zřejmější, že rad-
nice není schopna plnit ani to, co si sama 
předsevzala. 

Již na začátku roku jsme upozorňovali, 
že vloni vládnoucí koalice TOP 09, ČSSD 
a ŽnS nestihla ani pětinu investic, které si na 
rok 2013 naplánovala. Jinými slovy odved-
la jen 20 % práce, které v tomto roce slíbila 
občanům.

O moc lepší to podle průběžných výsled-
ků nebude ani letos. Z letošních investic do 
obecního rozvoje bylo v pololetí hotovo pouze 
20 %, a tak bude s ohledem na volby jenom zá-
zrak, pokud se do konce roku stihne polovic. 

To jsou čísla, která reálně dokládají, že 
správa veřejných věcí za této koalice nefun-
guje tak, jak má. Jedinou dobrou zprávou le-
tošního léta asi je, že radnice ustoupila od ne-
smyslných restrikcí farmářů z tržiště na Jiřáku 
a povolila jim od podzimu zábor veřejného 
prostranství pro jejich akce, které se těší vel-
ké přízni obyvatel. Když v minulém období 
ODS tržiště zaváděla, říkali jsme, že nejlepší 
je poskytnout farmářům prostor a držet ruce 
politiků co nejdál, aby tržiště žilo svým živo-
tem podle nastavených pravidel. Pod tlakem 
veřejného mínění na to konečně přišlo i sou-
časné vedení na Havlíčkově náměstí. n

Martina Šandová
zastupitelka za ODS

Dopisy a ohlasy
čtenářů

Napište nám!
Vážení čtenáři, rádi uvítáme vaše náměty, připomínky 
a postřehy týkající se života v Praze 3.
Dopisy můžete zasílat na adresu redakce: Radniční noviny, 
Havlíčkovo náměstí 11, Praha 3, 130 85, e-mail: RN@praha3.cz 
nebo facebook: facebook.com/praha3.cz.

Problémy s nefunkční trafikou
Vážená redakce, bydlíme s manželem 
na sídlišti Chmelnice a každý den mu-
síme chodit kolem hrůzy jménem „trafi-
ka“. Objekt je umístěn na chodníku před 
zastávkou tramvaje č. 1, 9, 11, kde se 
denně pohybuje mnoho lidí. Tato trafi-
ka byla postavena provizorně po zrušení 
kamenného obchodu na tiskoviny. Přes-
tože jsme byli celá léta zvyklí na luxus-
nější prodej novin a ostatních výrobků, 
byli jsme rádi, že tam trafika vůbec stojí.

Je to už třetí rok, možná víc, co se 
tam přestaly tyto tiskoviny, jízdenky 
a tabákové výrobky prodávat. Trafika 
byla nadobro zrušena. Od té doby chá-
trá a chátrá. U trafiky se tvoří smetiš-
tě apod. Dělá ostudu celému okolí, kde 
je zdravotní středisko, mateřská školka, 
prodejna automobilů Lada, pojišťovna 
Kooperativa a ostatní prodejny.

Tato chátrající ostuda by se měla od-
stranit. Přikládám dvě fotografie, které 
byly zhotoveny víc než před rokem. Je 
na nich vidět, v jakém stavu se bývalá 
trafika nachází. Byli bychom moc rádi, 
kdyby radnice přispěla k vyřešení této 
situace. 

Šrámkovi 

Dějiny by se překrucovat neměly
Nesouhlasím s panem Oto Horákem, 
aby se Koněvova ulice přejmenovala, 
a to ne z ekonomických důvodů, ale mo-
rálních. Maršál Koněv a jeho lidé na-
sazovali životy pro náš národ a to by 
se nemělo zapomínat. Kdo je Jaroslav 
Šabata, Věnek Šilhán, Milan Šimečka. 
Kdo je zná? Jsou to jen prázdná jména. 

Ani mladí lidé nevědí, co důležitého pro 
národ vykonali. Dějiny by se překruco-
vat neměly ani v době, kdy je protiruská 
nálada. 

Jana Neumanová

Jak tvořit názvy ulic
Vážená redakce, dostalo se mně do ruky 
vaše červencové vydání, ve kterém píše 
váš čtenář pan Oto Horák „Přejmenujme 
ulici Koněvova“. Totiž jak píše „potěšilo 
mě, že v návrzích jsou uvedeny skutečné 
(sic!) osobnosti“! Maršál Koněv byl ve 
své době „skutečná osobnost“. Taková 
jako jiné osoby „své doby“, to je Hitler, 
Frank, Stalin, M. Gorkij atd. Záleží na 
době, ve které se tyto osobnosti objevi-
ly, či zašly. Já bych radši, kdyby se ulice 
jmenovala Lipová, když v ní rostou lípy či 
U potoka, když tam byl potok. Takováto 
pojmenování by nezáležela na době, jmé-
na by mohla zůstat, a to by ušetřilo ma-
gistrátu hodně peněz, místo nuceného 
přejmenování (dobou), které plete cizince 

a také stojí hodně peněz – tedy občany 
čtvrtě.

E. Svoboda

Díky matričnímu úřadu
Vážená redakce, tímto otevřeným dopi-
sem bych chtěla poděkovat zaměstnan-
kyním matričního úřadu Prahy 3. Žiji 
v  Praze již 14 let, polovinu z toho na 
Žižkově. Během tohoto času jsem na-
vštívila různé úřady Prahy 3, všude 
jsem se setkala s příjemnými a trpěli-
vými úřednicemi. V roce 2013 jsem po-
prvé šla na matriční úřad, abych po-
žádala o české občanství, a byla jsem 
mile překvapená, jak se mě na mat-
rice ujaly. Byly příjemné, vstřícné, 
pomáhaly mi s vyplňováním papírů, 
radily a povídaly si se mnou. V roce 
2014 jsem občanství dostala a tyto milé 
dámy mi pogratulovaly a měly upřím-
nou radost. Tím, že potkávám tady 
v Čechách tak hodné lidi, si myslím, 
že jsem opravdu šťastný člověk. Děkuji 

Vám moc paní Soukupová, paní Troja-
nová a paní Laštovková, zůstaňte i na-
dále takové, jaké jste.

S vděčností občanka 
Larisa Ševčuková 

Zamyslete se ještě nad Jiřákem
Chtěla bych se ještě vrátit k přestavbě ná-
městí Jiřího z Poděbrad a k besedě s ob-
čany na toto téma, na níž jsme si mu-
seli vyslechnout dlouhé povídání o okolí 
staveb architekta Plečnika jinde ve svě-
tě, což pravděpodobně většinu přišedších 
občanů až tak moc nezajímalo.

Musím říci, že když jsem poprvé vidě-
la schválený návrh, mé zahradnické srd-
ce nemohlo uvěřit svým očím. Absolutně 
nechápu vysvětlování, že je to náměstí 
a ne park (?) a že má sloužit k sdružo-
vání občanů a jako místo pro slavnostní 
příležitosti. Na besedě tohle nikdo nedo-
vedl upřesnit a vysvětlit lidem, jak je to 
myšleno, ač na to dotazy padly.

Jako zahradní architekt si neumím 
představit, že bych se míchala do prá-
ce stavebních architektů. Zajímalo by 
mne, zda k řešení byl přizván zahradní 
architekt, což by mělo být logické a sa-
mozřejmé. Dle návrhu zmizí krásné še-
říky a jiné keře i květinové záhony, které 
každý park (i náměstí) rozzáří! Náměstí 
Míru, Karlovo náměstí aj. jsou také ná-
městími a současně krásnými parky, kte-
rých je v Praze tolik zapotřebí, na rozdíl 

od betonu a dláždění, kterých je dost 
a dost.

I kašna by se jistě dala do nového 
plánu dobře zakomponovat – musel by 
ale prostor řešit zahradník! Moc prosím, 
zamyslete se nad naším „Jiřákem“ ještě 
znovu a znovu!

Ing. Dagmar Váchová

O cibulky tulipánů byl zájem
Ve dnech 9. 6. a 11. 6. 2014 probíhala 
v prostorách Základní organizace Svazu 
důchodců v Praze 3, Olšanská následu-
jící akce pod záštitou městské části Pra-
ha 3: radnice se rozhodla darovat svým 
občanům po odkvětu cibule tulipánů, 
které byly původně vysázeny jako květi-
nová výzdoba na různých prostranstvích 
a v parcích městské části.

Praktickou a organizační část před-
mětné akce zajistily členky výboru Zá-
kladní organizace Svazu důchodců, jme-
novitě paní Eva Janíčková, paní Eva 
Šulcová a paní Jitka Burgrová. Daro-
vané cibule tulipánů očistily, nasáčko-
valy a rozdávaly příchozím zájemcům 
po celé dva dny. Bylo rozdáno cca 8 tisíc 
cibulek.

Velký zájem občanů svědčí o úspěš-
nosti celé darovací akce ze strany měst-
ské části. Za obyvatele Prahy 3, kteří si 
mohou cibulemi tulipánů zvelebit své 
zahrádky nebo balkony, děkuje radnici 
Svaz důchodců Prahy 3.

František Prášek

foto: Šrámkovi

Rekonstrukce vs. privatizace
Když v červnu 2012 nastoupila současná ko-
alice Ž(n)S/TOP 09/ČSSD, dostal jsem na 
starost privatizaci bytů a Bohuslav Nigrin 
z ČSSD investice včetně rekonstrukcí pane-
lových domů před jejich privatizací. Řekli 
jsme si, že nechceme opravovat paneláky jako 
v Lupáčově ulici za 750 milionů v dobách 
ODS. Že je však nezbytné před prodeji pro-
vést výměnu oken, zateplit fasády a případně 
opravit střechy. 

To rozhodnutí padlo i proto, že panelové 
domy mají mnoho nájemníků a po prodeji ne-
bude pro vlastníky těchto bytů vůbec jedno-
duché přijímat společná rozhodnutí – a zvláš-
tě, půjde-li o peníze. U sídliště Roháčova, 
Ostromečská, Jeseniova, Blahoslavova i na 
Olšanském náměstí by takové prodlení u re-
konstrukce znamenalo pro Prahu 3 hrozbu, že 
tu budou tyto objekty v současném stavu ještě 
mnoho let. Ostatně obec těmto nájemníkům 
investici do domů za léta vybraného nájemné-
ho podle mne také svým způsobem dluží. 

V říjnu 2012 byl přijat harmonogram pri-
vatizace, který právě proto zařadil panelové 
domy až do druhé poloviny zbývající eta-
py prodejů, počínaje červnem 2015. Od té 
doby je znám i panu Nigrinovi. Měl s ním 
uvést do souladu i přípravu harmonogramu 
rekonstrukcí. 

Až do poloviny srpna 2014 nastalo sice ně-
kde dílčí čtvrtletní zpoždění, ale celkový pro-
ces privatizace probíhá tak, jak byl napláno-
ván: skutečný stav si s plánem může každý na 
webových stránkách Prahy 3 srovnat.

Jenomže v polovině srpna přišel Nigrin 
s návrhem plánu investic na léta 2015–25, kte-
rý tvoří podklad rozpočtu na příští rok, kde 
se najednou objevily některé rekonstrukce pa-
nelových domů navržené na rok 2017, ačko-
liv mají být privatizovány již příští rok. Pan 
Nigrin začal prostě s přípravou rekonstruk-
cí, s projekty a soutěžením dodavatelů poz-
dě a ještě postupuje pomalu. Zástupci Žižkov 
(nejen) sobě takový plán odmítli a po úpra-
vách nakonec panelové domy z plánu vypad-
ly úplně. Dočasně. 

Nerozhodli jsme tedy již o zásadním: 
uzpůsobit harmonogram privatizace zpoždě-
nému harmonogramu rekonstrukcí a zpozdit 
i prodeje (návrh ČSSD), nebo naopak osekat 
rekonstrukce, pokusit se zkrátit lhůty oprav 
a některé domy případně prodat, jak jsou 
(zvažujeme jako postup za Ž(n)S)? 

To bude již na novém vedení, které vzejde 
z říjnových voleb. Budu rád, když mi zvláš-
tě vy, kterých se to přímo týká, napíšete na 
stropnicky.matej@praha3.cz, co byste upřed-
nostnili na našem místě. My za Žižkov (ne-
jen) sobě se tím budeme řídit. n

Matěj Stropnický
zástupce starostky za Ž(n)S
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volby

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva městské části Praha 3 a Zastupitelstva hl. města Prahy podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

1. Volby do Zastupitelstva městské části Praha 3 a Zastupitelstva hl. města Prahy se uskuteční:
v pátek dne 10. 10. 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

a v sobotu dne 11. 10. 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní ob-
čanství České republiky, popřípadě státní 
občanství státu, jehož občané jsou opráv-
něni volit na území České republiky.

3. Totožnost a státní občanství prokáže volič 
občanským průkazem nebo cestovním pa-
sem České republiky, jde-li o cizince, prů-
kazem o povolení k pobytu. Po záznamu 
ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové 
volební komise úřední obálku. Na žádost 
voliče mu okrsková volební komise dodá 
za chybějící nebo jinak označený hlasova-
cí lístek jiný.

4. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení 
není přípustné.

5. Voliči předstupují před okrskovou volební 
komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dosta-
vili do volební místnosti.

6. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze se-
znamu a který prokáže své právo hlasovat 
ve volebním okrsku, okrsková volební ko-
mise dopíše do výpisu ze seznamu doda-
tečně a umožní mu hlasování.

7. Neprokáže-li volič svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky, popřípadě 
státní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území České republiky, 
nebude mu hlasování umožněno.

8. V prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků nesmí být nikdo přítomen zá-
roveň s voličem, a to ani člen okrskové 
volební komise. Volič, který nemůže sám 
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si 
může vzít s sebou do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků jiného voli-
če, nikoli však člena okrskové volební ko-
mise, aby za něj hlasovací lístek upravil a 
vložil do úřední obálky.

9.  Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních, důvodů obecní úřad a v 
den voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 

a to pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém případě okrs-
ková volební komise vyšle k voliči 2 své 
členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při 
hlasování postupují členové okrskové vo-
lební komise tak, aby byla zachována taj-
nost hlasování.

10. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem konání voleb hlasovací lístky

11. V den voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
OZNÁMENÍ

o době a místě konání místního referenda podle §31 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.
1.Místní referendum se uskuteční:

v pátek dne 10. 10. 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu dne 11. 10. 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Otázky položené k rozhodnutí v místním referendu:

1. „Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 3 podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby lokalita Parukářka, určená částmi pozemků č. parc. 1780/35, 1780/41, 1780/73, 
1780/1, 4211/2, 4223/1, 1780/17, 4202, 4226, 4224/15, 1782/2, 1782/3, 4218, 4224/11, 4219, 4223/11, 4229/7, 4229/8, 4223/22, 4223/25, 4229/1, 4229/2, 4229/9, 4229/10, 4223/21, 1780/31, 

4223/2, 1746/1, 1780/32, 4229/11, 4229/12, 4223/24, 4223/26, 4223/27, 4223/28, 4223/29, 4223/30, vše v k. ú. Žižkov, vymezenými v platném územním plánu jako plochy ZP nebo 
SO3,7, byla využívána pouze jako parky, zahrady, sady, zeleň, pobytové louky, dětská hřiště, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, cyklistické stezky, pěší komunikace, drobné 

vodní plochy, zahradní restaurace, dětské tábory a skautské základny?“
2. "Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 3 podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby  pozemek parc. č. 1780/28 v k. ú. Žižkov byl využit jako zeleň?"

3. Právo hlasovat v místním referendu má 
každá osoba, která má právo volit do za-
stupitelstva obce – oprávněná osoba.

4. Oprávněné osobě bude umožněno hlasová-
ní poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky, popřípadě stát-
ní občanství státu, jehož občané jsou opráv-
něni volit na území České republiky.

5. Totožnost a státní občanství prokáže 
oprávněná osoba občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky, 
jde-li o cizince, průkazem o povolení k po-
bytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu 
obdrží od okrskové komise úřední obálku 
a hlasovací lístek.

6. Každá oprávněná osoba hlasuje osobně. 
Zastoupení není přípustné.

7. Oprávněné osoby předstupují před okrs-
kovou komisi a hlasují v pořadí, v jakém 
se dostavili do hlasovací místnosti.

8. Oprávněná osoba, která není zapsána ve 
výpisu ze seznamu a která prokáže své 
právo hlasovat v hlasovacím okrsku, okrs-
ková komise dopíše do výpisu ze seznamu 
dodatečně a umožní jí hlasování.

9. Neprokáže-li oprávněná osoba svou totož-
nost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož ob-
čané jsou oprávněni volit na území České 
republiky, nebude jí hlasování umožněno.

10. V prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků nesmí být nikdo přítomen zá-
roveň s oprávněnou osobou, a to ani člen 
okrskové komise. Oprávněná osoba, kte-
rá nemůže sama upravit hlasovací lístek 
pro tělesnou vadu nebo proto, že nemů-
že číst nebo psát, si může vzít s sebou do 
prostoru určeného pro úpravu hlasova-
cích lístků jinou oprávněnou osobu, niko-
li však člena okrskové komise, aby za něj 
hlasovací lístek upravil a vložil do úřední 
obálky.

11.  Oprávněná osoba může požádat ze zá-
važných, zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad a v den hlasování okrskovou 

komisi o to, aby mohla hlasovat mimo hla-
sovací místnost, a to pouze v územním ob-
vodu hlasovacího okrsku, pro který byla 
okrsková komise zřízena. V takovém pří-
padě okrsková komise vyšle k oprávněné 
osobě 2 své členy s přenosnou hlasovací 
schránkou, úřední obálkou a hlasovací-
mi lístky. Při hlasování postupují členové 
okrskové komise tak, aby byla zachována 
tajnost hlasování.

12. V den konání místního referenda obdrží 
oprávněná osoba hlasovací lístky v hlaso-
vací místnosti.

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části Praha 3

Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3001 je volební místnost ZŠ 
Jaroslava Seiferta, Vlkova 800/31,  Pra-
ha 3-Žižkov, pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3001 je hlaso-
vací místnost ZŠ Jaroslava Seiferta, 
Vlkova 800/31, Praha 3-Žižkov, pro 
oprávněnou osobu s adresou místa 
trvalého pobytu: 
Bořivojova 1507/91, 1192/93, 741/95, 
761/97, 754/98, 818/99, 623/100, 
999/101, 758/102, 998/103, 816/104, 
1007/105, 536/106, 797/107, 694/108, 
693/110, 771/112, 729/114, 883/116, 
806/118, 795/120, 692/122, 
Husinecká 566/1
Italská 438/36, 1938/38
Ježkova 1034/1, 963/2, 1044/3, 847/4, 
1043/5, 848/6, 1009/7, 921/8, 944/9, 
1054/10, 762/11, 955/12, 761/13, 757/14, 
741/16
Krásova 754/11, 699/21, 801/23, 447/33
Kubelíkova 963/1
náměstí Winstona Churchila 1840/1, 
1800/2, 1839/3, 1938/4
Příběnická 32/2
Řehořova 876/1, 823/2
Seifertova 1840/2, 32/3, 1840/4, 571/5, 
1840/6, 876/7, 1840/8, 823/9, 2871/10, 

573/11, 574/13, 465/15, 455/17, 1021/19, 
988/21, 989/23, 982/25, 994/27, 995/29, 
996/31, 564/33, 563/35, 565/37, 566/39, 
562/43, 561/45, 555/47, 560/49, 559/51, 
447/53
Siwiecova 1839/1, 2428/2
U Rajské zahrady 2857/1, 954/2, 
1912/3, 956/4, 965/6, 797/8, 692/10, 
779/12, 809/14, 639/16, 1019/18, 
1055/20, 2428/22, 1839/24, 1839/26
Vlkova 1019/1, 639/2, 368/3, 614/4, 
526/5, 439/6, 539/7, 2881/8a, 532/8, 
479/9, 456/10, 409/11, 458/12, 2880/13a, 
444/13, 454/14, 452/15, 507/16, 468/17, 
442/18, 365/19, 441/20, 366/21, 587/22, 
821/23, 631/24, 602/25, 699/26, 799/27, 
801/29
Vozová 438/1, 467/3, 953/5, 1034/7
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3002 je volební místnost ZŠ 
Lupáčova, Lupáčova 1200/1, Praha 
3-Žižkov,  pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3002 je hlaso-
vací místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1,  Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Husinecká 557/2, 567/3, 557/4, 808/5, 
829/6, 548/7, 830/8, 569/9, 903/10, 

1024/11a, 950/11, 905/12, 541/13, 
948/14, 1849/15, 789/16, 546/17, 547/18, 
1020/19, 624/20, 852/21, 715/22, 793/23, 
792/25, 721/27, 661/29, 664/31, 663/33, 
478/35
Kostnické náměstí 108/1, 719/2, 635/3, 
593/6, 592/7, 498/8, 634/9, 478/10, 
477/11, 2827/12
Krásova 680/32, 568/34, 542/35, 624/36, 
552/37, 547/39
Orebitská 726/5, 647/7, 601/8, 2876/9a, 
616/9, 636/10, 676/11, 483/12, 633/13, 
194/14, 102/15, 101/16, 477/18
Příběnická 938/22
Řehořova 887/3, 908/4, 974/5, 961/6, 
973/7, 919/8, 967/9, 992/10, 959/11, 
997/12, 960/13, 987/14, 938/15, 986/16, 
1025/18, 943/19, 1002/20, 969/21, 
1001/22, 930/23, 1008/24, 931/25, 
962/26, 932/27, 964/28, 933/29, 985/30, 
934/31, 1004/32, 935/33, 1003/34, 
936/35, 1018/36, 937/37, 1023/38, 33/39, 
1022/40, 2877/41, 968/42, 927/43, 27/44, 
926/45, 1035/46, 1070/48, 1041/50, 
1040/52, 1039/54
Seifertova 2848/15a, 557/41
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3003 je volební místnost ZŠ 
Lupáčova, Lupáčova 1200/1, Pra-
ha 3-Žižkov, pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:

Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3003 je hlaso-
vací místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Husitská 106/1, 107/3, 354/5, 1050/7, 
888/11, 853/13, 677/15, 59/16, 91/17, 
58/18, 78/19, 57/20, 85/21, 42/22, 
83/23, 899/24a, 70/24, 75/25, 1249/26, 
76/27, 1251/28, 68/29, 1253/30, 88/31, 
2868/32a, 753/32, 69/33, 33/34, 72/35, 
502/36, 73/37, 941/38, 74/39, 940/40, 
89/41, 775/42, 404/43, 790/44, 192/45, 
791/46, 191/47, 820/48, 160/49, 48/50, 
143/51, 40/52, 217/53, 705/54, 219/55, 
325/56, 324/58, 232/59, 187/60, 214/62, 
344/63, 103/64, 80/65, 109/66, 122/68, 
110/70, 709/72, 114/74, 119/76, 138/78, 
157/80, 118/84, 115/86, 123/88, 117/90, 
127/92
Jeronýmova 635/1, 577/2, 750/3, 576/4, 
326/5, 94/6, 325/7, 324/8, 88/9, 69/10, 
86/11
Orebitská 775/1, 940/2, 727/3, 630/4, 
66/6
Pernerova 2819/2a, 2870/2b, 36/2
Pod Vítkovem 143/1, 217/2, 554/4
Prvního pluku 81/2a
Příběnická 942/1, 981/4, 991/6, 977/8, 
978/10, 979/12, 1033/14, 972/16, 971/18, 
939/20
Řehořova 942/17

Trocnovská 1/2, 356/2, 81/2a
U božích bojovníků 89/1, 404/2, 606/3
U Památníku 1600/2, 1900
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3004 je volební místnost ZŠ 
Lupáčova, Lupáčova 1200/1, Praha 
3-Žižkov, pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3004 je hlaso-
vací místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Blahníkova 575/1, 610/3, 550/4, 638/5, 
657/6, 637/7, 658/8, 632/9, 659/10, 
594/11, 735/12, 593/13, 736/14, 646/16
Cimburkova 6/3, 284/4, 376/5, 583/6, 
381/7, 916/8, 380/9, 402/10, 588/11, 
625/12, 251/13, 234/14, 283/15, 369/16, 
282/17, 600/18, 252/19, 275/20, 258/21, 
231/22, 280/23, 270/24, 321/25, 403/26, 
730/27, 414/28, 850/29, 2843/31a, 
407/31, 332/33, 387/35, 474/37
Dalimilova 577/1, 760/2, 578/3, 254/4, 
579/5, 457/6, 486/7, 338/8, 103/9, 
359/10, 925/11, 2750/12, 261/14, 481/15, 
258/16, 482/17, 728/19, 280/21
Chlumova 307/3, 195/4, 236/5, 313/6, 
334/7, 257/8, 204/9, 256/10, 515/11, 
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451/12, 329/13, 196/15, 221/17, 202/18, 
183/19, 713/20, 206/21, 199/22
Kostnické náměstí 760/4, 776/5
Milíčova 413/1, 412/3, 425/4, 415/5, 
470/6, 433/7, 434/8, 435/9, 516/10, 
629/12, 67/13, 533/14, 488/15, 752/16, 
386/17, 648/18, 374/19, 406/20, 462/21, 
453/22, 377/23, 173/24, 471/25, 440/27, 
472/29
Prokopova 474/17
Prokopovo náměstí 206/7, 472/10, 
414/11
Seifertova 575/57
Sladkovského 413/4
Štítného 776/1, 646/2, 819/3, 655/4, 
520/5, 105/6, 591/7, 139/8, 251/9, 
140/10, 625/11, 588/12, 363/13, 402/14, 
581/15, 408/16, 361/17, 388/18, 778/19, 
556/20, 558/22, 629/23, 435/24, 723/25, 
516/26, 281/27, 585/28, 285/29, 710/30, 
515/31, 711/32, 243/33, 1233/34, 202/35, 
204/36, 463/37, 451/38, 207/40, 300/42,
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3005 je volební místnost ZŠ 
Jaroslava Seiferta, Vlkova 800/31, Pra-
ha 3-Žižkov, pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3005 je hlaso-
vací místnost ZŠ Jaroslava Seiferta, 
Vlkova 800/31, Praha 3-Žižkov, pro 
oprávněnou osobu s adresou místa 
trvalého pobytu:
Blahníkova 499/2
Cimburkova 595/1, 353/2
Chlumova 612/1, 598/2
Krásova 443/16, 800/18, 1011/20, 
1010/22, 957/24, 802/25, 914/26, 803/27, 
1042/28, 804/29, 570/30
Lipanská 826/5
Milíčova 302/2
Přibyslavská 800/1, 811/2, 1223/3, 
813/4, 1012/5, 922/6, 1080/7, 907/8, 
1527/9, 788/10, 22/12
Seifertova 1042/14, 1527/16, 22/18, 
787/20, 494/22, 513/24, 617/26, 522/28, 
523/30, 525/32, 490/34, 496/36, 497/38, 
596/40, 549/42, 545/44, 836/46, 840/48, 
826/50, 570/55, 499/59, 589/61, 495/63, 
615/65, 595/67, 353/69, 352/71, 351/73, 
720/75, 303/77, 681/79, 682/81, 683/83, 
327/85, 350/87, 612/89, 598/91, 599/93, 
264/95
Sladkovského náměstí 525/1, 312/2, 
323/3, 302/5, 309/6, 490/7, 900/8
Víta Nejedlého 538/19, 679/21, 691/22, 
487/23, 619/24, 690/25, 618/26, 513/27, 
617/28
Vlkova 443/28, 763/30, 800/31, 1017/32, 
811/33, 627/34, 430/35, 628/36, 822/37, 
894/38, 679/39, 807/40, 619/41, 538/42, 
810/43, 691/44, 524/45, 841/46, 525/47, 
900/48
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3006 je volební místnost ZŠ 
Jaroslava Seiferta, Vlkova 800/31, Pra-
ha 3-Žižkov, pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3006 je hlaso-
vací místnost ZŠ Jaroslava Seiferta, 
Vlkova 800/31, Praha 3-Žižkov, pro 
oprávněnou osobu s adresou místa 
trvalého pobytu:
Bořivojova 831/75, 832/77, 785/79, 
928/80, 685/81, 506/82, 783/83, 718/84, 
745/85, 689/86, 695/87, 688/88, 1027/89, 
687/90, 765/92, 755/94, 704/96
Krásova 1477/1, 1834/2, 701/3, 1841/4, 
706/5, 1013/6, 1508/7, 695/8, 1027/9, 
704/10, 798/12, 747/13, 764/14, 737/15, 
749/17, 732/19
Kubelíkova 1583/2, 976/3, 2730/4, 35/5, 
1656/6, 1217/7, 1655/8, 25/9, 1598/10, 
1170/11, 1606/12, 697/13, 698/15, 
1477/17, 1494/18, 1834/19, 1780/21, 
1779/23, 1778/25, 1548/27
Víta Nejedlého 1548/1, 1547/3, 1028/4, 
868/5, 1006/6, 869/7, 860/8, 831/9, 
859/10, 506/11, 510/13, 928/14, 509/15, 
731/16, 445/17, 666/18, 665/20
Vlkova 2725/34, 2717/40
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3007 je volební místnost ZŠ 
Jaroslava Seiferta, Vlkova 800/31, Pra-
ha 3-Žižkov, pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3007 je hlaso-
vací místnost ZŠ Jaroslava Seiferta, 
Vlkova 800/31, Praha 3-Žižkov, pro 
oprávněnou osobu s adresou místa 
trvalého pobytu:
Bořivojova 390/59, 492/60, 491/61, 
489/62, 947/63, 521/64, 774/65, 770/66, 

1577/67, 769/68, 1068/69, 768/70, 
834/71, 767/72, 748/73, 744/74, 743/76, 
742/78
Čajkovského 1224/19, 1265/21, 
1716/22, 1689/23, 1672/24, 1671/25, 
1710/26, 1688/27, 1709/28, 1684/29, 
1708/30, 1753/31, 390/33, 492/35, 
669/36, 900/37, 490/38
Fibichova 1089/6
Chvalova 1119/1, 1123/2, 1105/3, 
1222/4, 1158/5, 1180/6, 1091/7, 1202/8, 
1121/9, 1696/10, 1097/11, 1577/12, 
1068/13
Kubelíkova 1089/22, 1125/24, 1111/26, 
1093/28, 1189/29, 1108/30, 1119/31, 
1209/32, 1123/33, 1219/34, 1181/35, 
1215/36, 1221/37, 1248/38, 1208/39, 
1247/40, 1265/41, 1224/42
Víta Nejedlého 1189/2, 748/12
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3008 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího 
z Poděbrad 1685/8, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referenda v 
hlasovacím okrsku č. 3008 je hlasovací 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, Pra-
ha 3-Vinohrady, pro oprávněnou osobu 
s adresou místa trvalého pobytu:
Blodkova 1254/2, 1266/3, 1476/4, 
1264/5, 1372/6, 1263/7, 1280/8, 1255/9, 
Fibichova 1584/17
Křížkovského 2732/1, 1499/2, 1582/3, 
2420/4, 1491/5, 2420/6, 1492/7, 2420/8, 
2727/9, 1288/10, 1421/11, 1429/12, 
1292/13, 1430/14, 1422/15, 1585/16, 
1500/17, 1584/18
Kubelíkova 1490/14, 1250/16
Ondříčkova 1254/11
Pospíšilova 1282/1, 1528/2, 1281/3, 
1524/4
Slavíkova 1047/10, 47/12, 1198/14, 
1204/16, 1190/18, 1379/20, 1499/22, 
1581/24, 2731/26, 2729/28, 1583/30
Ševčíkova 1294/1, 1286/2, 2420/3, 
1288/4, 1493/5, 1421/6, 2728/7, 1478/8, 
1490/9, 1250/10
Škroupovo náměstí 2710/1, 2709/2, 
1286/3, 1283/4, 1282/5, 1528/6, 1475/7, 
1280/8, 1255/9, 1276/10, 1580/11
Zvonařova 1379/1, 1190/2, 1296/3, 
1199/4, 1295/5, 1580/6, 
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3009 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího 
z Poděbrad 1685/8, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referenda v 
hlasovacím okrsku č. 3009 je hlasovací 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, Pra-
ha 3-Vinohrady, pro oprávněnou osobu 
s adresou místa trvalého pobytu:
Blodkova 1304/1
Bořivojova 503/25, 918/27, 824/29, 
825/31, 828/33, 878/35, 1112/37
Čajkovského 1289/1, 1287/2, 1415/3, 
1697/4, 1416/5, 1697/6, 1306/7, 1640/8, 
1424/9, 1639/10, 1904/11, 12/12a, 
2422/12, 1423/13, 2423/14, 2421/15, 
1005/16, 1474/17
Fibichova 2818/2a, 13/2, 1307/3, 
1526/4, 1425/5, 1530/7, 1695/9, 1586/11, 
1426/13, 1427/15, 1500/19, 1500/21
Kubelíkova 1500/20
Mahlerovy Sady 2699/1
Ondříčkova 1029/1, 1177/3, 1203/5, 
1213/7, 1304/9, 1246/13, 1244/15, 
1234/17, 1277/19, 1289/21, 1287/23, 
1270/25, 609/27, 503/29, 383/31, 384/33, 
385/35, 391/37, 2699
Pospíšilova 1426/5, 1586/6
Slavíkova 1029/8
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3010 je volební místnost 
ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3010 je hlaso-
vací místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Bořivojova 622/34, 1058/36, 1075/38, 
1094/39, 1081/40, 1104/41, 1073/42, 
1102/43, 1238/44, 1136/45, 1059/46, 
1178/47, 866/48, 1186/49, 885/50, 
1187/51, 886/52, 1216/53, 871/54, 
1048/55, 551/56, 1049/57, 773/58
Čajkovského 1155/18, 1258/20, 
1049/32, 773/34

Kubelíkova 1258/43, 1155/44, 1183/45, 
1168/46, 1051/47, 1150/48, 1104/49, 
1094/50, 622/51, 766/52, 1031/53, 
772/54, 827/55, 777/56, 604/57, 796/58, 
603/59, 733/60, 696/61, 725/62, 717/64, 
703/66
Lipanská 866/1, 1059/2, 835/3, 873/4
Ondříčkova 580/39
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3011 je volební místnost 
ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3011 je hlaso-
vací místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Havlíčkovo náměstí 182/1, 189/2, 111/3, 
112/4, 245/5, 328/6, 670/7, 375/8, 700/9, 
300/10, 746/11, 2859/12
Husitská 79/67, 150/82, 125/94
Chelčického 984/7
Chlumova 260/23, 148/24, 223/25, 
222/26, 125/27, 839/28, 1207/30, 605/32
Jeseniova 245/1, 246/3
Koněvova 288/1, 128/2a, 126/2b, 605/2, 
289/3, 155/4, 607/5, 165/6, 608/7, 152/8, 
620/9, 129/10, 621/11, 159/12, 1730/13, 
1730/15, 130/16, 153/18
Lipanská 429/7, 405/9, 781/10, 389/11, 
310/12, 308/14, 190/16
Lupáčova 923/15, 224/17, 341/19, 
190/21, 314/22, 375/24
Milíčova 175/26
Prokopova 218/1, 198/2, 702/3, 216/4, 
328/5, 2859/7, 197/9, 2856/10, 156/11, 
164/12, 149/13, 572/14, 148/15, 100/16, 
147/18, 150/19, 118/20
Prokopovo náměstí 100/1, 540/2, 193/3, 
260/4, 315/5, 572/6, 220/8, 175/9
Roháčova 222/1, 315/2, 172/3, 255/4, 
980/5, 154/6, 177/7, 170/8, 134/9, 
162/10, 146/11, 176/12, 133/13, 145/14, 
132/15, 144/16, 131/17, 141/18, 333/19, 
135/20, 652/21, 740/22
Rokycanova 984/6, 459/7, 983/8, 169/9, 
923/10, 224/11, 2748/13a, 314/13, 
318/15, 225/17, 279/18, 218/19, 246/21, 
242/23, 241/25, 240/27, 707/29, 652/30, 
794/31, 136/33, 740/35, 333/37, 485/39, 
153/41
Sabinova 189/1, 111/2, 287/3, 239/4, 
373/5, 240/6, 707/7, 278/8
Seifertova 429/97
Tachovské náměstí 79/1, 90/2, 649/3, 
290/4, 290/5, 288/6
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3012 je volební místnost 
ZŠ Žerotínova, Žerotínova 1100/36, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda v 
hlasovacím okrsku č. 3012 je hlasovací 
místnost ZŠ Žerotínova, Žerotínova 
1100/36, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Domažlická 1484/14, 1053/15, 1245/16, 
1195/18, 784/20
Hájkova 1377/17, 1138/18, 1284/19, 
1607/20, 2747/22
Jana Želivského 1686/41
Kališnická 304/2, 970/4, 970/6, 379/8, 
379/10
Koněvova 929/17, 929/19, 29/21, 
651/22, 151/24, 52/25, 316/26, 31/27, 
28/29, 235/31, 212/33, 426/35, 335/39, 
1016/41, 2858/43a, 158/43, 104/45, 
857/47, 53/51, 856/53, 1107/54, 738/55, 
1127/56, 863/57, 1109/58, 895/59, 
1764/60, 910/61, 1883/62, 879/63, 
9/64, 2755/65a, 1140/65, 2830/67a, 
8/67, 958/69, 1113/70, 902/71, 1074/72, 
892/73, 1069/74, 945/75, 1060/76, 
946/77, 1066/78, 1380/79, 1062/80, 
1245/81, 1053/82, 1116/83, 1484/84, 
1194/85, 1162/86, 1206/87, 1131/88, 
1214/89, 1149/90, 1377/91, 1160/92, 
1607/93, 1929/95, 1138/96, 1378/97, 
1229/98, 2747/99, 1230/100, 1271/101, 
1185/102, 1173/104, 1156/106, 
1497/108, 1685/110, 1686/112
Lukášova 52/8
Ostromečská 1107/18
Rokycanova 651/32
Zelenky-Hajského 1497/16, 1156/17
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3013 je volební místnost 
ZŠ Žerotínova, Žerotínova 1100/36, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda v 
hlasovacím okrsku č. 3013 je hlasovací 

místnost ZŠ Žerotínova, Žerotínova 
1100/36, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Blahoslavova 227/2, 400/3, 230/4, 
233/6, 292/8, 293/10
Koněvova 514/23, 311/28, 188/30, 
188/32
Lukášova 184/1, 188/2, 1624/3, 188/4, 
311/5, 188/6, 514/7
Roháčova 263/23, 268/24, 166/25, 
268/26, 167/27, 293/28, 294/30, 297/34, 
265/36, 188/37, 535/38a, 266/38, 273/40, 
301/42, 299/44, 410/46, 244/48
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3014 je volební místnost 
ZŠ Žerotínova, Žerotínova 1100/36, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referen-
da v hlasovacím okrsku č. 3014 je 
hlasovací místnost ZŠ Žerotínova, 
Žerotínova 1100/36, Praha 3-Žižkov, 
pro oprávněnou osobu s adresou místa 
trvalého pobytu:
Českobratrská 2778/1, 2864/3, 838/5, 
272/7, 400/8, 274/9, 276/11
Jeseniova 1680/4, 1680/6, 500/8, 
837/10, 511/15, 2852/16, 431/17, 
2852/18, 519/19, 2829/20, 2853/22, 
518/23, 508/25, 2832/26, 846/27, 686/28, 
909/29, 2797/30, 1063/31, 2851/32, 
1045/33, 2851/34, 1046/35, 1667/36, 
446/37, 330/38, 450/39, 449/41, 2831/42, 
2860/44, 2861/46, 2862/48, 2863/50, 
1196/52
Komenského 400/9
Ostromečská 449/1
Prokopova 2849/2a
Sabinova 277/10 
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3015 je volební místnost 
ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3015 je hlaso-
vací místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Chelčického 782/1, 911/2, 295/3, 912/4, 
360/5, 1071/6, 1106/8, 1566/9, 1129/10, 
1241/11, 1130/12, 584/13, 1153/14, 
684/15, 1085/16, 890/17, 1200/18, 
966/19, 842/39,4 5/41, 2614/43
Lipanská 461/6, 782/8, 700/13
Lupáčova 1200/1, 1200/3, 890/5, 891/7, 
1037/9, 805/10, 1065/11, 812/12, 815/14, 
849/16, 864/18, 865/20
Olšanská 2643/1a
Olšanské náměstí 1782/8
Rokycanova 913/1, 1072/2, 912/3, 
1071/4, 360/5
Sauerova 1836/2, 2744/3
Táboritská 911/1, 461/2, 913/3, 469/4,  
1072/5, 475/6, 1077/7, 611/8, 1076/9, 
464/10, 1078/11, 722/12, 1083/13, 
880/14, 1084/15, 476/16, 1128/17, 
696/18, 990/19, 580/20, 1200/21, 15/22, 
1000/23, 16/24, 17/26, 1781/38, 1782/40
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3016 je volební místnost 
ZŠ Jeseniova, Jeseniova 2400/96, 
Praha 3-Žižkov,, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3016 je hlaso-
vací místnost ZŠ Jeseniova, Jeseniova 
2400/96, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu: 
Basilejské náměstí 1822/1, 1823/2, 
1807/3, 97/8, 98/9, 99/10
Jana Želivského 1918/1, 1922/3, 1923/5, 
1926/7, 2384/9, 2385/11, 2386/13, 
2387/15, 2388/17, 2389/19, 1807/21, 
1806/23, 1816/25, 1860/27
Ke Kapslovně 2855/1, 1918/2, 2855/3, 
1922/4, 2855/5, 1923/6, 2855/7, 1926/8, 
2384/10, 2385/12, 2386/14, 2387/16, 
2388/18, 2389/20
Malešická 2855/2a, 2855/2b, 2855/2, 
2447/4, 2448/6, 2449/8, 2445/9, 2450/10, 
1871/11, 1861/13, 95/15, 1821/17, 
1822/19
Na Parukářce 2771/1, 1881/2, 2772/3, 
1079/4, 1931/6, 1932/8, 1933/10, 
1934/12, 1920/14, 1774/16, 1860/18
Olšanská 54/3, 55/5, 2666/7, 38/9
Pitterova 2855/1, 2855/3, 2855/5, 
2878/5, 2855/7, 2855/9a, 2855/9b, 
2855/9c, 2855/9d, 2855/9, 2855/11, 
2855/13

Pod Parukářkou 2768/1, 2762/2, 39/4, 
2763/6
U zásobní zahrady 2552/1a, 1881/1, 
1931/5, 2697/6, 1932/7, 2445/8, 1933/9, 
1871/10, 1934/11, 1861/12, 1920/13, 
95/14, 1774/15
V kapslovně 2767/2, 2761/4, 2761/6, 
2761/8, 2761/10, 2764/13, 2765/15
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3017 je volební místnost 
ZŠ Žerotínova, Žerotínova 1100/36, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referen-
da v hlasovacím okrsku č. 3017 je 
hlasovací místnost ZŠ Žerotínova, 
Žerotínova 1100/36, Praha 3-Žižkov, 
pro oprávněnou osobu s adresou místa 
trvalého pobytu:
Domažlická 1256/1, 1506/2, 1232/3, 
1505/4, 1161/5, 1489/6, 1147/7, 1488/8, 
1159/9, 1479/10
Jeseniova 1164/47, 1184/49, 1169/51, 
1522/53, 1151/55, 1167/57, 2713/58, 
1157/59, 1256/61, 1506/63, 1805/65, 
1564/67, 1575/69, 1683/71
Koldínova 1522/1, 1151/2, 1100/3, 
1145/4, 1143/6
náměstí Barikád 1520/1, 1122/2, 
1134/3, 1124/4
Ostromečská 448/3, 395/5, 1268/6, 
436/7, 1227/8, 437/9, 1220/10, 1057/12, 
1383/14, 1148/16
Pod Parukářkou 2760/8, 2760/10, 
2760/12, 2760/14, 2760/16
Roháčova 437/50, 1148/63, 1056/64, 
1171/65, 1305/66, 1210/67, 1122/68, 
1205/69, 1117/71, 1067/73, 1479/74
Tovačovského 92/2, 1166/4, 2419/5, 
1133/6
V kapslovně 2770/1, 2770/3, 2770/5, 
2770/7, 2770/9, 2770/11
Žerotínova 2419/30a, 1227/30, 1220/31, 
1133/32, 1520/33, 1132/34, 1124/35, 
1100/36, 1141/37, 1143/38, 1147/39, 
1144/40, 1489/41, 1182/42, 1273/43, 
1161/44, 1272/45, 1505/46, 1641/47, 
1902/48, 1529/50, 1291/52
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3018 je volební místnost 
ZŠ Žerotínova, Žerotínova 1100/36, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referen-
da v hlasovacím okrsku č. 3018 je 
hlasovací místnost ZŠ Žerotínova, 
Žerotínova 1100/36, Praha 3-Žižkov, 
pro oprávněnou osobu s adresou místa 
trvalého pobytu:
Černínova 1030/1, 1095/2, 116/3, 1118/4
Domažlická 1139/11, 1419/12, 1052/13
Hájkova 1682/1, 1632/3, 1808/4, 1742/5, 
1676/6, 1642/7, 1509/8, 1633/9, 1521/10, 
1635/11, 1622/12, 1677/13, 1681/14, 
1165/15, 1179/16
Jeseniova 1682/73
Koněvova 116/66, 1118/68, 1165/94
Roháčova 1126/70, 1139/72, 1030/75, 
1480/76, 1095/77, 1193/78, 1525/80, 
1090/81, 1567/82, 1099/83, 1635/84, 
1114/85, 1622/86, 1115/87, 1637/88, 
1101/89, 1628/90, 1052/91, 1629/92, 
1419/93, 1666/94, 1501/95, 1502/97, 
1610/99, 1694/101, 1677/103, 1681/105, 
1472/107, 1609/109, 1523/111, 1278/113
Zelenky-Hajského 1662/7
Žerotínova 1642/49, 1509/51, 1571/53, 
1742/54, 1674/55, 1676/56, 1664/57, 
1174/58, 1663/59, 1850/60, 1662/61, 
1851/62, 1376/64, 1739/66
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3019 je volební místnost 
ZŠ Jeseniova, Jeseniova 2400/96, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3019 je hlaso-
vací místnost ZŠ Jeseniova, Jeseniova 
2400/96, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Biskupcova 1631/1, 1572/2, 1843/3, 
1837/4, 1796/5, 1838/6, 1745/7, 1790/8
Hájkova 2446/2
Jana Želivského 1859/29, 1847/31, 
1846/33, 1790/35, 1745/37, 1687/39
Jeseniova 786/60, 2446/75, 1373/77, 
1375/79, 1817/81, 1826/83, 1935/85, 
1924/87, 1916/89, 1859/91
Roháčova 1665/96, 1262/115
Zelenky-Hajského 1826/1, 1935/2, 
1727/3, 1937/4, 1848/6, 1854/8, 1799/9, 
1572/10, 1665/11, 1631/12, 1262/13, 
1516/14, 1163/15
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volby
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3020 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího 
z Poděbrad 1685/8, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referenda v 
hlasovacím okrsku č. 3020 je hlasovací 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, Pra-
ha 3-Vinohrady, pro oprávněnou osobu 
s adresou místa trvalého pobytu:
Bořivojova 2425/9, 2424/11, 2574/13a, 
2423/13, 2422/15, 2421/17, 2420/19, 
2419/21, 2418/23
Jagellonská 1301/13, 2428/17
Laubova 1561/1, 1659/2, 1626/3, 
1689/4, 1709/5, 1731/6, 1975/7, 1729/8, 
2128/10
Milešovská 846/1, 868/3, 1136/5, 
1766/7, 2485/9, 1986/10, 2036/11, 
2137/12, 2284/13, 321/14
náměstí Jiřího z Poděbrad 1554/6, 
1685/7, 1685/8, 1561/9, 1659/10, 
1658/11, 1076/12, 846/13
Ondříčkova 1571/2, 1916/4, 2361/6, 
2296/8, 1975/10, 2128/12, 2166/14, 
2167/16, 2284/18, 2284/20, 321/22, 
322/24, 2395/26, 1774/28, 2379/30, 
2385/32, 1577/34, 1397/36, 1735/38, 
2415/40, 2416/42, 2417/44, 2418/46
Slavíkova 1554/2, 1562/4, 1571/6
Velehradská 1301/17, 1436/18, 1665/19, 
1411/20, 1358/21, 854/22, 1652/23, 
1320/24, 1266/25, 837/26, 1397/27, 
1735/28
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3021 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího 
z Poděbrad 1685/8, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referenda v 
hlasovacím okrsku č. 3021 je hlasovací 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, Pra-
ha 3-Vinohrady, pro oprávněnou osobu 
s adresou místa trvalého pobytu:
Jagellonská 1609/1, 1312/2, 1700/3, 
1328/4, 1734/5, 1329/6, 1734/7, 2149/8, 
895/9, 2150/10, 1062/11, 1692/12, 
1305/14
Lucemburská 1024/1, 1023/2, 1578/3, 
1064/4, 1591/5, 1497/6, 1170/7, 1496/8, 
1610/9, 1732/10, 1492/11, 1732/12, 
1733/14
Milešovská 1024/2, 1326/4, 1312/6, 
1609/8
náměstí Jiřího z Poděbrad 1023/14, 
873/15, 853/16, 848/17, 1573/18, 112/19
Přemyslovská 853/1, 848/2, 1406/3, 
928/4, 1663/5, 872/6, 897/7, 1135/8, 
2345/9, 1572/10, 2346/11, 2331/12, 
48/13, 2321/14, 1159/16
Velehradská 88/1, 1159/3, 48/5, 2340/7, 
1733/9, 1492/11, 1619/13, 1305/15
Vinohradská 112/101, 120/103, 137/105, 
163/107, 111/109, 86/111, 87/113, 
88/115
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3022 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího 
z Poděbrad 1685/8, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referenda v 
hlasovacím okrsku č. 3022 je hlasovací 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, Pra-
ha 3-Vinohrady, pro oprávněnou osobu 
s adresou místa trvalého pobytu:
Bořivojova 2433/1, 2432/3, 2431/5, 
2426/7
Jagellonská 1363/15, 1634/16, 2429/18, 
2427/19, 2430/20, 2426/21, 2431/22
Lucemburská 1599/13, 2435/15, 
2136/16, 2434/17, 2126/18, 2433/19, 
2174/20, 2175/22, 2013/24, 2014/26, 
2015/28, 2016/30
Orlická 2020/2, 2020/4, 2011/6, 1914/7, 
2012/8, 2176/9, 2013/10, 2175/11
Přemyslovská 1911/15, 1912/17, 
1535/18, 1913/19, 1914/21, 2020/22, 
2011/23, 2003/24, 2019/25, 2004/26, 
2018/27
Radhošťská 2278/1, 2005/3, 2004/5, 
2018/7, 2017/9, 2016/11
Velehradská 1535/2, 1911/4, 1910/6, 
2136/8, 1599/10, 1702/12, 1634/14, 
1363/16
Vinohradská 1535/117, 2020/121, 
1728/123, 2022/125, 2278/127
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3023 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího 

z Lobkovic 121/22, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referenda v 
hlasovacím okrsku č. 3023 je hlasovací 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, 
náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22, Pra-
ha 3-Vinohrady, pro oprávněnou osobu 
s adresou místa trvalého pobytu:
Baranova 1418/1, 1874/2, 1381/3, 
1901/4, 1382/5, 1899/6, 1481/7, 1858/8, 
1660/9
Přemyslovská 1939/28, 1657/29, 
1483/30, 1658/31, 1482/32, 1659/33, 
1481/34, 1660/35, 1899/36, 1858/37, 
1911/38, 1873/39, 1925/40, 1919/41, 
185/42, 186/44, 211/46
Radhošťská 1942/2, 1941/4, 1940/6, 
1939/8, 1657/10, 1828/12
Sudoměřská 1897/1, 1413/2, 884/3, 
1412/4, 1921/5, 1550/6, 1925/7, 1621/8, 
1919/9, 185/10
Vinohradská 1942/129, 1943/131, 
1417/133, 1418/135, 1874/137, 
1888/139, 1897/141, 1413/143, 
1414/145, 1611/147
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3024 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího 
z Lobkovic 121/22, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referenda v 
hlasovacím okrsku č. 3024 je hlasovací 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, 
náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22, Pra-
ha 3-Vinohrady, pro oprávněnou osobu 
s adresou místa trvalého pobytu:
Baranova 1878/10, 1833/11, 1856/12, 
1832/13, 1302/14, 1579/15
Jagellonská 1645/30
Lucemburská 1242/21, 1261/23, 
1578/25, 1599/27, 1599/29, 1599/31, 
1829/32, 1579/33, 1830/34, 1302/35, 
1831/36, 1301/37, 1832/38, 1299/39, 
1856/40, 1303/41, 1869/42, 1670/43, 
1876/44, 1644/46
Přemyslovská 2845/43
Radhošťská 1578/13, 1829/14, 1645/15, 
1599/16, 1623/18, 1771/19, 1623/20, 
1770/21, 1623/22, 1546/24
Sudoměřská 1896/11, 1895/13, 1876/15, 
1303/17, 1670/22
Žižkovo náměstí 1770/3
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3025 je volební místnost ZŠ 
Lupáčova, Lupáčova 1200/1, Praha 
3-Žižkov, pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3025 je hlaso-
vací místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Baranova 674/27, 673/29, 642/30, 
672/31, 641/32, 1026/33, 640/34, 
2869/35, 626/36, 113/38, 678/40
Bořivojova 1252/4, 714/6, 1239/8, 
1154/10, 875/12, 875/14, 1152/16
Jagellonská 1154/23, 1239/24, 1495/25, 
1240/26, 1473/27, 1645/28, 1498/29
Jičínská 1775/43, 1788/45, 1787/47, 
1786/49, 1785/51
Křišťanova 1300/1, 1545/2, 675/3, 
1544/4, 674/5, 1543/6, 642/7, 643/9, 
644/11, 1638/12, 889/13, 1698/15, 
1789/17, 817/18, 1788/19, 1678/20, 
1775/22,
Olšanská 2176/2, 1951/4, 2681/6
Olšanské náměstí 1785/5, 1784/6, 
1783/7
Ondříčkova 1300/48
Radhošťská 1498/17, 1545/26
Sudoměřská 889/37, 1038/39, 844/41, 
1698/42, 739/43, 906/44, 862/45, 814/46, 
1793/47, 650/48, 1135/50, 893/52, 
1137/54
Žižkovo náměstí 1300/1, 1300/2, 1769/4, 
1197/5, 1152/6
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3026 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího 
z Lobkovic 121/22, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referen-
da v hlasovacím okrsku č. 3026 je 
hlasovací místnost ZŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 
121/22, Praha 3-Vinohrady, pro opráv-
něnou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Baranova 1487/16, 1374/17, 1486/18, 
897/19, 1485/20, 1802/21, 1588/22, 
1803/23, 1587/24, 1804/25, 1518/26, 
1517/28

Jičínská 1612/9, 1613/11, 2828/12, 
1614/13, 1615/15, 226/17, 1570/27, 
1616/29, 1617/31, 613/33, 1798/35, 
2735/37, 1797/39, 2736/41
Křišťanova 1804/8, 1517/10, 1636/14, 
1618/16
Lucemburská 1568/45, 1569/47, 
1570/49
Přemyslovská 226/48
Sudoměřská 1707/19, 1690/21, 1894/23, 
901/24, 1243/25, 1087/26, 1574/27, 
1096/28, 1649/29, 1092/30, 1650/31, 
1293/32, 1651/33, 1636/35, 1620/36, 
1619/38, 1618/40
Vinohradská 1612/149, 2828/151, 
2753/153a, 2807/153c, 1835/153, 
2751/155a, 2752/155b, 71/155, 949/157 
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3027 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího 
z Poděbrad 1685/8, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referenda v 
hlasovacím okrsku č. 3027 je hlasovací 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, Pra-
ha 3-Vinohrady, pro oprávněnou osobu 
s adresou místa trvalého pobytu:
Korunní 1151/67, 1369/69, 1370/71, 
1257/73, 972/75, 954/77, 1171/79, 
1172/81, 1173/83, 962/85, 774/87, 
483/89, 
Nitranská 1355/7, 1339/9, 1459/11, 
985/13, 918/14, 1047/15, 1043/16, 
1046/17, 856/18, 988/19, 879/20, 
1625/22, 1258/24, 1012/26
Řipská 2386/11, 1322/13, 767/15, 
428/17, 818/19, 789/21, 542/23, 1676/25, 
1677/27
Slezská 898/23, 1390/25, 1177/27, 
985/29, 879/31, 912/33, 1443/35, 
1444/37, 1466/39, 1467/41, 951/43, 
857/45, 818/47, 1313/66, 1486/68, 
1487/70, 1459/72, 856/74, 952/76, 
1286/78, 1306/80, 1307/82, 1323/84, 
909/86, 910/88, 428/90
U vodárny 1151/2, 1225/4, 1226/6, 
1313/8, 898/10, 932/12, 896/14, 878/16
Vinohradská 878/56, 1188/58, 1210/60, 
988/62, 1012/64, 1013/66, 76/68, 
1438/70, 1425/72, 1679/74, 1678/76, 
1677/78
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3028 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího 
z Poděbrad 1685/8, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referenda v 
hlasovacím okrsku č. 3028 je hlasovací 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, Pra-
ha 3-Vinohrady, pro oprávněnou osobu 
s adresou místa trvalého pobytu:
Kolínská 1779/1
Korunní 806/91, 819/93, 886/95, 
2512/95, 979/97, 1038/99, 880/101, 
1011/103, 1075/105, 1065/107, 
1961/109, 1901/111, 1902/113, 
1779/115, 
Perunova 880/1, 1011/2, 961/3, 1110/4, 
919/5, 975/6, 889/7, 1109/8, 787/9, 
1412/10, 981/11, 1327/12, 930/13, 
1229/14, 798/15, 1259/16, 804/17, 89/18, 
788/19, 
Řipská 1054/12, 1055/14, 745/16, 
828/18, 780/20, 1615/22, 547/24, 709/26, 
702/28
Slezská 780/49, 735/51, 850/53, 832/55, 
981/57, 1109/59, 1124/61, 1655/63, 
2530/65a, 683/65, 1344/67, 1785/69a, 
204/69, 2332/71, 1683/73, 828/92, 
805/94, 844/96, 611/98, 787/100, 
975/102, 1340/104, 1337/106, 2199/108, 
1753/110, 
Vinohradská 702/80, 797/82, 1594/84, 
707/86, 788/88, 89/90, 90/92, 268/94, 
102/96, 1704/98, 1710/100, 1720/102
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3029 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího 
z Poděbrad 1685/8, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referenda v 
hlasovacím okrsku č. 3029 je hlasovací 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, Pra-
ha 3-Vinohrady, pro oprávněnou osobu 
s adresou místa trvalého pobytu:
Kolínská 1773/2, 1962/3, 1741/4, 
1780/5, 1742/6, 2276/7, 1743/8, 1754/9, 
2138/10, 1718/11, 1964/12, 1686/13, 
1959/14, 2272/15, 1722/16, 1661/17, 
1707/18, 1666/19, 1983/20
Korunní 1773/117, 1963/119, 1972/121

Libická 1972/1, 1920/3, 2271/4, 1832/5, 
1918/6, 1987/7, 1917/8, 2139/9, 2404/10, 
1990/11, 1782/13, 2124/15, 2034/17, 
1899/19
Slezská 1718/75, 1964/77, 2039/79, 
1970/81, 1990/83, 1918/85, 1754/112, 
2138/114, 2141/116, 2140/118, 
2139/120, 2271/122, 
Vinohradská 1666/104, 1983/106, 
2179/108, 1999/110, 1899/112
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3030 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího 
z Poděbrad 1685/8, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referenda v 
hlasovacím okrsku č. 3030 je hlasovací 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, Pra-
ha 3-Vinohrady, pro oprávněnou osobu 
s adresou místa trvalého pobytu:
Boleslavská 1468/1, 2206/2, 1468/3, 
1776/4, 1777/6, 1905/7, 2113/8, 1906/9, 
2114/10, 2515/11, 2193/12, 2178/13, 
1900/14, 2008/16, 2009/18, 1989/20, 
Čáslavská 1791/1, 1997/3, 2027/5, 
1866/7, 2123/9, 2219/11, 1833/13, 
1793/15
Korunní 973/123, 1468/125, 2206/127, 
1740/129, 1791/131,
Libická 1756/12
Slezská 1919/87, 1904/89, 1905/91, 
1900/93, 1898/95, 1833/97, 2193/126, 
2210/128, 2219/130
Vinohradská 1756/114, 1755/116, 
2266/118, 2178/120,
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3031 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího 
z Lobkovic 121/22, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referen-
da v hlasovacím okrsku č. 3031 je 
hlasovací místnost ZŠ nám. Jiřího z 
Lobkovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 
121/22, Praha 3-Vinohrady, pro opráv-
něnou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Boleslavská 1786/22
Čáslavská 1684/2, 1736/4, 1749/6, 
1750/8, 1783/10, 2134/17 
Hradecká 2489/1, 2526/3, 2355/5, 
2325/7, 2358/16, 92/18, 1291/20, 
2339/22
Chrudimská 2170/1, 2526/2a, 1418/2, 
2267/3, 2364/4, 2158/5, 1575/6, 2157/7
Jičínská 1739/1, 2130/2, 1747/3, 2285/4, 
1748/5, 1346/6, 1784/7, 2349/8, 2348/10
Korunní 1684/133
Slezská 1736/99, 1737/101, 1738/103, 
1739/105, 2130/107, 2148/109, 
2170/111, 2526/113, 
Šrobárova 2489/1a
Vinohradská 1786/122, 2029/124, 
2134/126, 1783/128, 1921/130, 
1921/132, 1784/134, 2348/136, 
2133/138, 2157/140, 1575/142, 
2343/144, 2344/146, 2325/148
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3032 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího 
z Lobkovic 121/22, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referen-
da v hlasovacím okrsku č. 3032 je 
hlasovací místnost ZŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 
121/22, Praha 3-Vinohrady, pro opráv-
něnou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Hradecká 2181/2, 327/4, 105/6a, 106/6, 
2208/8, 2207/10, 2191/12, 2310/14
Písecká 1965/1, 2159/2, 1966/3, 2228/4, 
1967/5, 2229/6, 1967/7, 2230/8, 1968/9, 
2231/10, 2558/11a, 2342/11, 2265/12, 
2125/13, 486/14, 2192/15, 2023/16, 
1672/17, 2023/18, 2380/19, 2341/20, 
2221/21, 2222/23
Slezská 2310/115, 1454/117, 1426/119, 
2192/121, 486/123, 2191/134, 2329/136, 
2262/138, 2125/140, 2265/142
Šrobárova 2181/1, 2182/3, 2183/5, 
1965/7, 2159/9, 
Vinohradská 2339/150, 1695/152, 
2378/154, 2222/156, 2341/158
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3033 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího 
z Lobkovic 121/22, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:

Místem konání místního referen-
da v hlasovacím okrsku č. 3033 je 
hlasovací místnost ZŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 
121/22, Praha 3-Vinohrady, pro opráv-
něnou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu: 
Kouřimská 2307/1, 2311/2
náměstí Jiřího z Lobkovic 2195/1, 
2163/2, 2164/3, 2235/4, 2234/5, 2233/6, 
2277/7, 2246/8, 2406/9, 2297/10, 
2279/11, 2333/12, 2301/13, 2308/14, 
2307/15, 2311/16, 2458/17, 2363/18, 
2459/19, 2288/20, 2287/21, 121/22, 
119/23
Slezská 482/125, 2292/127, 2232/144, 
2233/146, 
Šrobárova 2177/11, 2195/13, 119/15, 
2287/17, 524/19, 2460/21
Vinohradská 1365/160, 2299/162, 
2279/164, 2333/166, 2356/168, 
2190/170, 2370/172
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3034 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího 
z Lobkovic 121/22, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referen-
da v hlasovacím okrsku č. 3034 je 
hlasovací místnost ZŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 
121/22, Praha 3-Vinohrady, pro opráv-
něnou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Horní Stromky 2338/2, 2326/4
Kouřimská 2350/3, 2368/4, 2472/5a, 
2376/5, 2326/6, 2407/7, 2306/8, 2185/9, 
2336/10, 2337/11, 2351/12, 1775/13, 
2352/14, 1632/15, 2353/16, 1632/17, 
2367/18, 2241/19, 2309/20, 2242/21, 
2302/22, 2243/23, 2347/24, 2244/25, 
2371/26, 2388/28, 2293/30, 2314/32, 
Soběslavská 2377/1, 292/3, 2354/5, 
2403/7, 2347/9, 2388/11, 2293/13, 
2314/15
Šrobárova 2391/23
V Horní Stromce 2338/1, 2457/2, 
2323/3, 2366/4, 2273/5, 2372/6, 2300/7, 
2365/8, 2305/9, 292/10, 2367/11, 
2354/12, 2309/13, 2403/14, 2302/15, 
2347/17
Vinohradská 1597/174, 1513/176, 
1775/178, 1632/180, 2396/184
Votická 2244/1, 2245/3, 2396/5
Zásmucká 1775/1, 1632/2
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3035 je volební místnost ZŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího 
z Lobkovic 121/22, Praha 3-Vinohrady, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:
Místem konání místního referenda v 
hlasovacím okrsku č. 3035 je hlasovací 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, 
náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22, Pra-
ha 3-Vinohrady, pro oprávněnou osobu 
s adresou místa trvalého pobytu:
Hollarovo náměstí 2258/1, 2275/2, 
2259/3, 2532/4, 2260/5, 2533/6, 353/7, 
352/9, 1998/11, 351/13
Květná 2043/1, 2076/2, 2044/3, 2077/4, 
2045/5, 2078/6, 2046/7, 2079/8, 2047/9, 
2080/10, 2048/11, 2081/12, 2049/13, 
2082/14, 2050/15, 2083/16, 2051/17, 
2084/18, 2052/19, 2086/20, 2053/21, 
2099/22, 2087/23, 2101/24, 2088/25, 
2102/26, 2089/27, 2103/28, 2090/29, 
2104/30, 2091/31, 2105/32, 2092/33, 
2106/34, 2093/35, 2107/36, 2094/37, 
2095/39, 2096/41, 2097/43, 2098/45, 
2067/47, 2068/49, 2069/51, 2070/53
Soběslavská 2041/2, 2042/4, 2043/6, 
2044/8, 2045/10, 2046/12, 2047/14, 
2048/16, 2049/18, 2050/20, 2248/21, 
2051/22, 2249/23, 2052/24, 2250/25, 
2053/26, 2251/27, 2054/28, 2252/29, 
2055/30, 2237/31, 2056/32, 2256/33, 
2057/34, 2257/35, 2058/36, 2258/37, 
2059/38, 2060/40, 2061/42, 2062/44, 
2063/46, 2064/48, 2065/50, 2066/52, 
2067/54, 2068/56, 2069/58, 2070/60, 
2071/62, 2072/64, 2073/66, 2074/68, 
1719/70
Šrobárova 2041/25, 2042/27, 2076/29, 
2077/31, 2078/33, 2079/35, 2080/37, 
2081/39, 2082/41, 2083/43, 2084/45, 
2085/47, 2100/49, 2101/51, 2102/53, 
2103/55, 2104/57, 2105/59, 2106/61, 
2107/63, 2108/65, 2109/67, 2110/69, 
2111/71, 2112/73
U vinohradské nemocnice 2112/1, 
2487/2a, 1719/2, 2075/3, 2256/4, 2074/5, 
2255/6, 2237/7, 2223/8, 2381/9, 2224/10, 
2392/11, 2225/12, 2227/14, 
U Vinohradského Hřbitova 2471/3, 
2275/5
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volby

Vinohradská 2405/188, 1630/190, 
2405/190, 2227/192, 1698/194, 
1713/196, 2375/198, 351/200
Votická 2405/8
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3036 je volební místnost 
ZŠ Jeseniova, Jeseniova 2400/96, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3036 je hlaso-
vací místnost ZŠ Jeseniova, Jeseniova 
2400/96, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Na Třebešíně 3215/1, 3158/11
U Nákladového Nádraží 2759/2a, 
1949/2, 3144/4, 3146/6, 3148/6, 3149/6, 
3150/6, 3152/6, 3154/6, 3147/8, 3153/8, 
3265/10, 3155
Ambrožova 2408/1, 1936/2a, 1433/2, 
1936/2, 2409/3, 1432/4, 1431/6, 1852/7, 
1565/8, 1746/9, 1594/10, 1824/11, 
1589/12, 1862/13, 1590/14
Basilejské náměstí 1777/4, 1776/5, 
2401/6
Biskupcova 1862/32
Izraelská 712/1, 23/3, 
Jana Želivského 2200/2, 2708/2, 2711/2, 
2712/2, 2715/2, 2718/2, 2726/2, 2817/2, 
1777/4, 1882/6, 1857/8, 1772/10, E113, 
2700, 2701, 2702, 2703, 2704
Jeseniova 1565/100, 1608/102, 
1269/104, 2629/106, 1573/108, 
1438/110, 1439/112, 1594/117, 
1595/119, 1596/121, 1726/123, 
1725/125, 2738/127
Jilmová 1433/1, 1936/2, 1434/3, 2682/4, 
1435/5, 2683/6, 1436/7, 2684/8, 1384/9, 
2685/10, 1385/11, 1437/13, 1440/15, 
1386/17, 1387/19
K Červenému dvoru 3157/23, 3269/25a, 
3156/25, 3265/27, 2724/35, 2739/35
Malešická 3312/24a, 2707/12a, 2706/12, 
2177/14, 2842/16a, 2470/16, 2749/18, 
2823/20a, 2178/20, 2401/21, 2402/23, 
2403/25, 2404/27, 2405/29, 2406/31, 
2407/33, 1936/39, 881/41
Pod kapličkou 2846/9, 2846/11
Vinohradská 2733/157a
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3037 je volební místnost ZŠ 
Jeseniova, Jeseniova 2400/96, Praha 
3-Žižkov, pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3037 je hlaso-
vací místnost ZŠ Jeseniova, Jeseniova 
2400/96, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Ambrožova 2593/5
Biskupcova 1801/9, 1729/10, 1767/11, 
347/12, 1766/13, 382/14, 1765/15, 
501/16, 1792/17, 21/18, 1791/19, 512/20, 
1794/21, 537/22, 1714/23, 1917/24, 
1713/25, 1910/26, 1891/28, 1870/30
Jana Želivského 2400/12, 1692/14, 
1738/16, 1768/18, 1729/20, 1801/22, 
1744/24, 1743/26
Jeseniova 1692/93, 553/95, 2400/96, 
582/97, 2593/98, 586/99, 780/101, 
671/103, 734/105, 1893/107, 1892/109, 
1872/111, 1855/113, 1852/115
Rečkova 1713/1
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3038 je volební místnost ZŠ 
Pražačka, Nad Ohradou 1700/25, Praha 
3-Žižkov, pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Místem konání místního referen-
da v hlasovacím okrsku č. 3038 je 
hlasovací místnost ZŠ Pražačka, Nad 
Ohradou 1700/25, Praha 3-Žižkov, pro 
oprávněnou osobu s adresou místa 
trvalého pobytu:
Buchovcova 1705/7, 1601/10
Koněvova 2743/103, 1142/105, 
1228/105, 1146/107, 1191/109, 
1962/111, 1235/113, 1743/114, 
1237/115, 1691/116, 1279/117, 
1728/118, 1120/119, 1913/120, 
1061/121, 667/122, 342/123, 668/124, 
343/125, 1927/126, 2441/127, 1853/129, 
1842/131, 1703/132, 1819/133, 
1701/134, 1827/135, 1704/136, 
1818/137, 1705/138, 2775/139, 
1601/140, 2660/141, 1603/142, 
1604/144, 1815/148, 2442/150
Na Ohradě 1228/2, 1218/4, 1211/6
Nad Ohradou 2822/1a, 2630/1, 2631/3, 
2632/5, 2633/7, 2634/9, 2635/11, 
2636/13, 2637/15, 2667/17, 2825/23, 
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 

okrsku č. 3039 je volební místnost 
ZŠ Jeseniova, Jeseniova 2400/96, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3039 je hlaso-
vací místnost ZŠ Jeseniova, Jeseniova 
2400/96, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Ambrožova 1591/16
Biskupcova 1653/27, 1654/29, 87/31a, 
1733/31, 1732/33, 1591/34, 1731/35, 
1592/36, 1643/37, 1593/38, 1679/39, 
1718/40, 1719/42, 2737/44
Buchovcova 1731/1, 1643/2, 1661/3, 
1668/4, 1706/5, 1669/6, 1602/8
Koněvova 1715/128, 1702/130
Rečkova 1653/2, 1712/3, 1652/4, 
1717/5, 1597/6, 1711/7, 1702/8, 1715/9
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3040 je volební místnost 
ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700/25, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referen-
da v hlasovacím okrsku č. 3040 je 
hlasovací místnost ZŠ Pražačka, Nad 
Ohradou 1700/25, Praha 3-Žižkov, pro 
oprávněnou osobu s adresou místa 
trvalého pobytu:
Biskupcova 1693/41, 1810/43, 1809/45, 
1630/46, 1890/47, 1889/48, 2444/49, 
1914/54
Jeseniova 2617/114, 2618/116, 
1275/118, 1576/120, 1647/122, 
1549/124, 1531/126, 1928/129, 
1930/131, 528/137
Jilmová 1388/21, 1445/23
Koněvova 1814/146, 2443/152
Na vápence 1388/1, 1444/2, 1389/3, 
1443/4, 1390/5, 1442/6, 1391/7, 1441/8, 
1549/9, 1531/10, 528/11, 529/13, 530/15, 
531/17, 1915/19, 1914/21, 2444/23, 
2443/25
Viklefova 1724/1, 1928/2, 1723/3, 
1898/4, 1722/5, 1721/7, 1825/8, 1720/9, 
1795/10, 1693/11, 1630/12, 1673/13, 
1810/14, 1646/15, 1811/16, 1605/17, 
1812/18, 1813/20, 1814/22
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3041 je volební místnost 
ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700/25, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referen-
da v hlasovacím okrsku č. 3041 je 
hlasovací místnost ZŠ Pražačka, Nad 
Ohradou 1700/25, Praha 3-Žižkov, pro 
oprávněnou osobu s adresou místa 
trvalého pobytu:
Biskupcova 915/51, 2433/53, 2434/55, 
1226/56, 2435/57, 1510/58, 2436/59, 
1514/60, 2437/61, 1754/62, 1752/63, 
1755/64, 1751/65, 1756/66, 1750/67, 
1757/68, 1749/69, 1758/70, 1748/71, 
1759/72, 2734/73a, 1747/73b
Hořanská 1510/1, 1514/2, 1512/3, 
1513/4, 1511/5, 1515/6
Jeseniova 1532/128, 1533/130, 
1534/132, 1535/134, 1536/136, 
1537/138, 1226/139, 1538/140, 
1511/141, 1539/142, 1515/143, 
1540/144, 1906/145, 1541/146, 
1907/147, 1542/148, 1908/149, 
1556/150, 1909/151, 1557/152, 
1558/154, 1559/156, 1560/158, 
1561/160, 1562/162, 1563/164, 
1551/166, 1552/168, 1553/170, 
1554/172, 1555/174, 1404/176, 
1405/178, 1471/180, 1470/182, 
1469/184, 1468/186, 1467/188, 
1466/190, 1465/192, 1464/194, 
1463/196, 1462/198, 1461/200, 
1460/202, 2686/204, 
Jilmová 759/12, 1446/25, 1447/27, 
1448/29, 1449/31, 1392/33, 1393/35, 
1394/37, 1395/39, 1396/41, 1397/43, 
1398/45, 1399/47, 1400/49, 1401/51, 
1402/53, 1408/55, 1409/57, 1410/59, 
1411/61, 1450/63, 1451/65, 1452/67, 
1453/69, 1454/71, 1455/73, 1456/75, 
1457/77, 1458/79, 1459/81
Koněvova 1880/156, 2687/164, 
Loudova 2433/2, 2432/4, 2431/6, 1880/8
Na hlídce 1515/1, 1906/2, 1513/3, 
1754/4, 1514/5, 1747/7
Na vápence 1226/12
Strážní 1909/1, 1759/3
Za žižkovskou 1402/1, 1408/2, 1403/3, 
1407/4, 1555/5, 1406/6, 1226/7, 1404/8, 
2437/9, 1511/10, 1512/12, 1510/14, 
1752/16, 2687/18
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3042 je volební místnost 
ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700/25, 

Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referen-
da v hlasovacím okrsku č. 3042 je 
hlasovací místnost ZŠ Pražačka, Nad 
Ohradou 1700/25, Praha 3-Žižkov, pro 
oprávněnou osobu s adresou místa 
trvalého pobytu:
Koněvova 411/143, 2414/153, 915/154, 
2415/155, 2416/157, 1086/158, 
2417/159, 2429/160, 2411/161, 
2430/162, 2412/163, 1519/165, 
1905/167, 1734/168, 1884/169, 
1735/170, 1885/171, 1736/172, 
1886/173, 1737/174, 2396/176, 
2397/178, 2398/180, 1945/182, 2399/184
Kunešova 2645/2, 2646/4, 2647/6, 
2648/8, 2649/10, 2650/12, 2651/14, 
2652/16, 2653/18
Na Balkáně 2645/1, 1311/2, 2646/3, 
1312/4, 2647/5, 1313/6, 2648/7, 1314/8, 
2649/9, 1315/10, 2650/11, 1316/12, 
2651/13, 1329/14, 2652/15, 1330/16, 
2653/17, 1331/18, 1332/20
Na hlídce 2396/8, 1737/9, 2412/10, 
2411/11, 2413/12, 2410/13, 1325/14, 
1320/15, 1326/16, 1319/17, 1327/18, 
1318/19, 1328/20, 1317/21, 1329/22, 
1316/23
Na vápence 915/14
Nad Ohradou 1700/25
Novovysočanská 2740/1a, 2746/1
Pod Krejcárkem 975/2
Strážní 2399/7, 1886/9, 1339/15, 
1336/21
V domově 1309/1, 1308/2, 1324/3, 
1773/4, 1323/5, 2410/6, 1322/7, 2413/8, 
1321/9, 1274/10, 1320/11, 1903/12, 
1325/13, 1342/15, 1341/17, 1340/19, 
1339/21
Za žižkovskou 2430/13, 1700/17, 
2716/19, 2414/22, 1308/26, 1309/28, 
1310/30, 1311/32
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3043 je volební místnost 
ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700/25, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referen-
da v hlasovacím okrsku č. 3043 je 
hlasovací místnost ZŠ Pražačka, Nad 
Ohradou 1700/25, Praha 3-Žižkov, pro 
oprávněnou osobu s adresou místa 
trvalého pobytu:
Hraniční 1741/1, 2369/2, 26/3, 2349/4, 
1875/5, 2299/6, 1352/7, 2300/8, 1351/9, 
2301/10, 1350/11, 2302/12, 1367/13, 
2303/14, 1366/15, 2304/16, 1365/17, 
2286/18, 1364/19
K vrcholu 2383/1, 2342/2, 2074/3, 
2348/4, 2078/5, 2347/6, 2077/7, 2079/8, 
2196/9, 2080/10, 2081/12
Koněvova 1625/175, 1626/177, 
1627/179, 1740/181, 1741/183, 
2369/185, 2368/187, 1947/188, 
2367/189, 2393/190, 2366/191, 
2394/192, 2365/193, 2395/194, 
2364/195, 93/196, 355/196, 2363/197, 
93/198, 2362/199, 44/200, 93/200, 
2361/201, 14/202, 93/202, 2360/203, 
24/204, 93/204, 
Na Balkáně 811/19, 812/21,2866/17a, 
1333/22, 1359/24, 1360/26, 1361/28, 
1362/30, 1363/32, 1364/34, 2286/36, 
2287/38, 2288/40, 2305/42, 2306/44, 
2307/46, 2308/48, 2309/50, 2310/52, 
2311/54, 2312/56, 2313/58, 2314/60, 
2331/62, 2342/64, 2383/66, 2074/68, 
2075/70, 2076/72, 2590/74, 2529/76, 
2530/78
Na vlastním 2319/1, 2323/2, 2318/3, 
2324/4, 2317/5, 2325/6, 2316/7, 2326/8, 
2315/9, 2327/10, 2313/11, 2328/12, 
2314/13, 2329/14, 2330/16, 2331/18, 
Na vrcholu 1955/1a, 2595/25
Pod vrcholem 2335/1, 2346/2, 2334/3, 
2345/4, 2333/5, 2344/6, 2332/7, 2343/8, 
2331/9, 2342/10
Strážní 1887/11, 1625/12, 1420/13, 
1648/14, 41/16, 1338/17, 1343/18, 
1337/19, 1344/20, 1345/22, 1335/23, 
1357/24, 1334/25, 1358/26, 1333/27, 
1359/28, 
Šikmá 2360/1, 2359/3, 2370/4, 2358/5, 
2371/6, 2357/7, 2372/8, 2356/9, 2373/10, 
2294/11, 2374/12, 2293/13, 2341/14, 
2292/15, 2323/16, 2291/17, 2319/18, 
2290/19, 2320/20, 2289/21, 2321/22, 
2288/23, 2322/24, 2305/26
V bezpečí 1357/1, 1345/2, 1371/3, 
1346/4, 1370/5, 1347/6, 1369/7, 1348/8, 
1368/9, 1349/10, 1367/11, 1350/12, 
V domově 1420/14, 41/16, 1699/18, 
1675/20, 1875/22, 1343/23, 2349/24, 
1356/25, 2350/26, 1355/27, 2351/28, 
1354/29, 2352/30, 1353/31, 2353/32, 
1352/33, 2354/34, 2299/35, 2355/36, 
2298/37, 2356/38, 2297/39, 2374/40, 
2296/41, 2375/42, 2295/43, 2376/44, 
2294/45, 2377/46, 2341/47, 2378/48, 

2340/49, 2379/50, 2339/51, 2380/52, 
2338/53, 2381/54, 2337/55, 2382/56, 
2336/57, 2426/58, 2335/59, 2680/60, 
2346/61, 2086/63, 2085/65, 2084/67, 
2083/69, 2082/71
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3044 je volební místnost 
ZŠ Jarov, V zahrádkách 1966/48, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3044 je hlaso-
vací místnost ZŠ Jarov, V zahrádkách 
1966/48, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Biskupcova 1760/74, 1863/75, 1761/76, 
1844/77, 1762/78, 1845/79, 1763/80, 
1864/81, 1865/83, 110E/84, 1866/85, 
2390/87, 2391/89, 1867/91, 1868/93, 
2392/95
Jeseniova 833/153, 858/155, 867/157, 
870/159, 2769/208, 1954/210
Koněvova 1946/186, 1965/208, 
1964/210, 1958/212, 1956/214
Na hlídce 1863/6
Na chmelnici 1965/3, 1964/5, 1958/7, 
1966/8, 1957/9, 1967/10, 1968/12, 
1969/14
Na Jarově 1973/47
Pod lipami 2662/1, 2663/3, 2664/5, 
2665/7, 1975/11, 1974/13, 1973/15
Strážní 833/2, 1760/4, 1866/5, 2390/6, 
1946/10
V zahrádkách 1966/48, 1952/50, 
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3045 je volební místnost 
ZŠ Jarov, V zahrádkách 1966/48, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3045 je hlaso-
vací místnost ZŠ Jarov, V zahrádkách 
1966/48, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
K Červenému dvoru 2132/24, 3245/26, 
Květinková 2016/1, 345/2, 346/4, 348/6, 
349/8, 417/10, 418/12
Malešická 2799/22b, 2850/22c, 2179/22, 
2844/24, 2777/45a, 2816/45b, 2418/45, 
2698/47, 2679/49, 2251/51, E68, E74, 
E83, E87, E111
Mezi domky 2240/1, 2806/2, 2826/3, 
2243/4, 2239/5, 2813/6, 2238/7, 2259/9, 
2261/10, 2258/11, 2262/12, 2854/14
Na mokřině 2279/6, 2250/7, 2280/8, 
2273/10, 2268/12, 2269/14, 2270/16, 
2238/17, 2271/18, 2237/19, 2261/20, 
2259/22, 2260/24, 2757/26, 2205/27, 
2254/28, 2204/29, 2226/30, 2203/31, 
2227/32, 2884/33, 2228/34, 2229/36, 
2798/37, 2841/38, 2201/39, 2221/40, 
2199/41, 2198/43, 2212/44, 2197/45, 
2774/46, 2213/48, 2214/50, 2206/52, 
E51, E52, E64, E109
Na rovnosti E22, 2246/1, 2245/3, 
2244/5, 2249/6, 2250/8, 2268/9, 2273/10, 
2267/11, 2274/12, 2854/13a, 2272/13, 
2742/14a, 2281/14, E63
Na Vackově 2679/1, 2251/2, 2246/10, 
2754/14, 2240/18, 2241/20, 2242/22
Na Viktorce 2834/10, 2824/14, 2179/20
Olgy Havlové 2874/2, 2874/4, 2874/6, 
2874/8, 2874/10, 2874/12, 2874/14, 
2874/16, 2874/18, 2874/20, 2874/22
Plavínová 2815/1a, 2814/1, 2804/2, 
2800/3, 2803/4, 2801/5, 2793/6, 2792/7, 
2794/8, 2805/9, 2795/10, 2802/11, 
2796/12, 2810/13, 2788/14, 2786/15, 
2782/16, 2785/17, 2781/18, 2791/19, 
2783/20, 2787/21, 2790/23, 2784/25, 
2779/27, 2780/29
Pod Jarovem 2235/4, 2236/6, 2812/8, 
2226/9, 2254/10, 2225/11, 2255/12, 
2233/13, 2002/15, 2029/16, 2030/18, 
2031/20, 2032/22
Pod lipami 2745/2, 2197/4, 2206/6, 
2207/8, 2215/10, 1993/12, 2005/14, 
2006/16, 2007/18, 2038/20, 2039/22, 
2040/24, 2041/26
Schöfflerova 2015/29, 2014/31, 2050/32, 
2013/33, 2051/34, 2012/35, 2052/36, 
2011/37, 2053/38, 2010/39, 2054/40, 
2009/41, 2055/42, 2008/43, 2056/44, 
2007/45, 2057/46, 2038/48, 
U Staré Cihelny 2185/5, 2879/5, 2808/8, 
2182/11
V zahrádkách 2026/2, 2833/3, 2027/4, 
2756/5, 2028/6, 2854/9, 2854/11, 993/25, 
2016/26, 2017/28, 2018/30, 2019/32, 
2020/34, 2021/36, 2002/37, 2835/37, 
2022/38, 2836/39, 2023/40, 2837/41, 
2024/42, 2838/43, 2025/44, 2839/45, 
2005/46, 2840/47, 2001/49, 2000/51, 
1999/53, 1998/55, 1997/57, 1996/59, 
1995/61, 1994/63, 1993/65

V zeleni 2221/6, 2211/7, 2222/8, 2220/9, 
2230/10, 1999/11, 2847/14, 2000/16
Za Vackovem 2278/3, 2285/4, 2277/5, 
2284/6, 2276/7, 2283/8, 2275/9, 2282/10, 
2274/11, 2281/12, 2267/13, 2272/14, 
2266/15, 2854/16, 2265/17, 2264/19, 
2263/21, 2262/23, 2258/25, 2257/27, 
2256/29, 2255/31, 2225/33, 2224/35, 
2233/38, 2232/40, 2223/41, 2211/45, 
2231/46, 2210/47, 2230/48, 2209/49, 
2220/50, 2208/51, 2219/52, 2207/53, 
2218/54, 2217/56, 2216/58, 2215/60, E38
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3046 je volební místnost 
ZŠ Jarov, V zahrádkách 1966/48, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3046 je hlaso-
vací místnost ZŠ Jarov, V zahrádkách 
1966/48, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Habrová 2705/2a
Květinková 2811/11, 2592/12a
Malešická 2668/57, 2669/59
Na chmelnici 1970/16
Na Jarově 2670/1, 2424/2, 2671/3, 
2425/4, 2672/5, 2673/7, 2674/9, 1959/11, 
1960/13, 1961/15, 1963/17, 2037/22, 
2066/28, 2049/29, 2067/30, 2048/31, 
2068/32, 2047/33, 2069/34, 2046/35, 
2070/36, 2045/37, 2071/38, 2044/39, 
2072/40, 2043/41, 2073/42, 2042/43, 
1987/46, 1988/48, 1972/49, 1989/50, 
1971/51, 1990/52, 1970/53, 1991/54, 
1992/56
Na rovnosti 2689/15, 2693/16, 2690/17, 
2694/18, 2691/19, 2695/20, 2692/21, 
2696/22
Pod Jarovem 2034/24, 2035/26, 2036/28
Pod lipami 1987/17, 1986/19, 1985/21, 
2042/28, 2073/30, 2058/32, 2059/34, 
2060/36
V jezerách 2811/13, 2065/15, 2064/17, 
2063/19, 2062/21, 2061/23, 2060/25, 
1985/29, 1984/31, 1983/33, 1982/35, 
1981/37, 1980/39
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3047 je volební místnost 
ZŠ Jarov, V zahrádkách 1966/48, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3047 je hlaso-
vací místnost ZŠ Jarov, V zahrádkách 
1966/48, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Buková 2553/4, 2554/6, 2544/8, 
2543/10, 2542/12, 2541/14, 2523/16, 
2524/18, 2525/20, 2526/22, 2540/24, 
Habrová 2638/1, 2654/2, 2639/3, 2655/4, 
2640/5, 2656/6, 2641/7, 2657/8, 2642/9, 
2658/10, 2644/11, 2659/12, 259
Osiková 2688/2, 2644, 2659
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3048 je volební místnost ZŠ 
Jarov, V zahrádkách 1966/48, Praha 
3-Žižkov, pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3048 je hlaso-
vací místnost ZŠ Jarov, V zahrádkách 
1966/48, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Buková 397/2a, 396/2, 2545/3, 2546/5, 
2547/7, 2548/9, 2522/11, 2521/13, 
2520/15, 2519/17, 2514/21, 2518/26, 
2515/28
Květinková 2574/13, 2714/14a, 
2809/14b, 371/14, 2575/15, 370/16, 
2576/17, 2577/19, 2578/21, 2579/23, 
Osiková 2882/4, 2539/5, 
Pod lipami 2567/38, 2568/40, 2569/42, 
2570/44, 2571/46, 2572/48, 2573/50, 
340/52a, 339/52, 2551/54, 2550/56, 
2549/58, 2509/60, 2510/62, 2511/64, 
2512/66, 2513/68, 2514/70, 2515/72, 
2516/74, 2517/76
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3049 je volební místnost 
ZŠ Chmelnice, K lučinám 2500/18, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3049 je hlaso-
vací místnost ZŠ Chmelnice, K lučinám 
2500/18, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Koněvova 2153/227, 2154/229, 
2451/231, 2452/233, 2453/235, 
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Komunisté: Každému z Prahy 3 střechu nad hlavou 
 

• Zachování obecního a podpora družstevního bydlení 

• Snížení nájemného na 75 Kč za m2 v obecních bytech 

• Sociální nájemné pro potřebné v obecních bytech 

• Veřejná kontrola obsazování volných obecních bytů 

• Z fondu obnovy bytových domů bezúročné půjčky 

s dobou splatnosti až do 10 let 

• Dokončení regenerace panelových domů a jejich okolí 

• Nová bytová výstavba při ulici Malešická 

(vybavené službami + školská, zdravotnická a sociální zařízení, hřiště) 

• Vytvoření center pro seniory a zdravotně postižené 

(domov + denní stacionář + ošetřovatelská a pečovatelská služba) 

• Zajištění lůžek následné péče a pro dlouhodobě nemocné 

           

2454/237, 1944/238, 2455/239, 
2497/240a, 2616/240, 2456/241, 
2615/242, 2457/243, 2498/244, 
2458/245, 2499/246, 2459/247, 
2501/248, 2460/249, 2502/250, 
2175/251, 2537/253, 2538/255, 
Luční 2153/2, 2154/4, 2451/6, 2452/8, 
2453/10, 2454/12, 2455/14, 2456/16, 
2457/18, 2458/20, 2606/22, 2607/24, 
2608/28, 
Pod lipami 2566/23, 2565/25, 2564/27, 
2563/29, 2562/31, 2561/33, 2560/35, 
2559/37, 2558/39, 2602/41, 2603/43, 
2557/45, 2556/47, 2555/49, 2508/51, 
2507/53, 2506/55, 2505/57, 2504/59, 
2503/61, 2503/63
Spojovací 2147/32, 2148/34, 2613/36, 
2608/38, 2609/40, 2607/42, 2606/44, 
2605/46, 2604/48, 
U kněžské louky 2153/2, 2147/32
V jezerách 1944/6
V Okruží 2148/28, 2147/30
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3050 je volební místnost 
ZŠ Chmelnice, K lučinám 2500/18, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3050 je hlaso-
vací místnost ZŠ Chmelnice, K lučinám 
2500/18, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
K lučinám 2533/20, 2534/22
Koněvova 2622/225
Křivá 2612/1, 2168/2, 2155/3, 2621/4, 
2623/5, 2157/7, 2620/8, 2625/9, 2626/11, 
2160/13, 2627/15, 
Luční 2168/5, 2776/7a, 2169/7, 2611/9, 
2171/11, 2610/13, 2620/15, 2619/17, 
2609/26
Na Balkáně 2103/94, 2102/96, 2101/98, 
2104/102, 2105/104, 2106/106, 
2107/108, 2108/110, 2109/112, 
2110/114, 2111/116, 2112/118, 
2113/120, 2114/122, 2115/124, 
2116/126, 2117/128, 2118/130, 
2119/132, 2120/134, 2121/136, 2122/138
Na lučinách 2535/1, 2820/2, 2536/3, 
2087/5, 2758/5, 2088/7, 2139/8, 2089/9
Nad lukami 2099/1, 2135/2, 2100/3, 
2136/4, 2098/5, 2137/6, 2599/7, 2138/8, 
2598/9, 2104/10, 2601/11, 2600/13
Spojovací 2123/30

U kněžské louky 2622/1, 2766/3, 
2678/4, 2677/6, 2676/8, 2139/9, 2675/10, 
2089/11, 2140/12, 2090/13, 2149/14, 
2091/15, 2150/16, 2092/17, 2151/18, 
2093/19, 2152/20, 2094/21, 2142/22, 
2095/23, 2143/24, 2096/25, 2144/26, 
2097/27, 2145/28, 2099/29, 2146/30, 
2135/31, 2134/33, 2133/35, 2132/37, 
2131/39, 2130/41, 2129/43, 2128/45, 
2127/47, 2126/49, 2125/51, 2124/53, 
2123/55
V Okruží 2157/8, 2158/10, 2140/11, 
2159/12, 2160/14, 2142/19, 2143/21, 
2144/23, 2145/25, 2146/27
Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části MČ Praha 3 a Zastupi-
telstva hl. města Prahy ve volebním 
okrsku č. 3051 je volební místnost 
ZŠ Chmelnice, K lučinám 2500/18, 
Praha 3-Žižkov, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Místem konání místního referenda 
v hlasovacím okrsku č. 3051 je hlaso-
vací místnost ZŠ Chmelnice, K lučinám 
2500/18, Praha 3-Žižkov, pro oprávně-
nou osobu s adresou místa trvalého 
pobytu:
Na Balkáně 450/25
K chmelnici 2492/3, 2493/5, 2494/7, 
2500/9
K lučinám 2461/3, 2486/4, 2462/5, 
2487/6, 2463/7, 2488/8, 2464/11, 
2489/12, 2465/13, 2490/14, 2466/15, 
2491/16, 2467/17, 2500/18, 2468/19, 
2469/21, 2591/23
Koněvova 2427/205, 2427/207, 
2596/209, 2596/211, 2596/213, 
2597/215, 2597/217, 2597/219, 
2495/221, 2496/223, 1976/230, 
1977/232, 1978/234, 1979/236, 
Na Balkáně 2531/80, 2532/82
Na Jarově 1976/58
Na vrcholu 2427/1, 2589/3, 2485/4, 
2588/5, 2484/6, 2587/7, 2483/8, 2586/9, 
2482/10, 2585/11, 2481/12, 2584/13, 
2480/14, 2583/15, 2594/16, 2582/17, 
2479/18, 2581/19, 2478/20, 2527/21, 
2477/22, 2528/23, 2476/24, 2475/26, 
2474/28, 2473/30, 2472/32, 2471/34
V jezerách 1979/41
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Matěj Stropnický

kandidát na starostu Prahy 3

ŽIŽKOV  
(NEJEN) SOBĚ!

s podporou

Martina Chmelová

Zastupitelka Prahy 3
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ke kořenům

ke kořenům

ke kořenům
ke kořenům

ke kořenům
ke kořenům

ke kořenůmnávrat 
návrat 
návrat 

návrat návrat návrat 
návrat 

„Nejen ke kořenům žižkovské hudby“

návrat
ke kořenům

1. 9. Tlustej chlapeček se 
včelou v kalhotách aneb 
gangsta zpívánky: STO 
ZVÍŘAT – první školní den 
U Vystřelenýho oka
Hospoda U Vystřelenýho oka, U bo-
žích bojovníků 3, v 17 hod., zdarma

3. 9. Ponec a VerTeDan-
ce uvádí taneční před-
stavení Korekce a kon-
cert Clarinet Factory
Nákladové nádraží Žižkov 
Podej B, ve 20 hod., zdarma

9. 9. Chmelnické 
kořeny – koncerty kapel 
Už jsme doma a Garage 
& Tony Ducháček
Nákladové nádraží Žižkov, 
Podej B, v 19 hod., zdarma

10. 9. Šel život Žižkovem od pavla-
če k pavlači, ode dvorka k dvorku
vernisáž výstavy fotografií s představením pro 
děti – Dvaatřicet loupežníků, od 10 hod. – a pro 
dospělé – Když vám padne karta... od 19 hod.
– další termíny: 18. 9., 24. 9., 30. 9., 8. 10., 
TAPATAN, Seifertova 35, zdarma

12. 9., 13. 9., 14. 9. 
Soudný den (Divadlo 
LETÍ & Tygr v tísni)
Nákladové nádraží Žižkov, 
Podej B, ve 20 hod., 
vstupné  200 Kč/100 Kč

13. 9. Den zdraví na 
Žižkově aneb jogové 
setkání na Vítkově
Vítkov ve 14 hod., U Vystře-
lenýho oka, U božích bojov-
níků 3, v 18.30 hod., 
zdarma

17.–19. 9. Večírek 
nezávislého divadla 
(Divadlo LETÍ)
Nákladové nádraží Žižkov, 
Podej B, v 19 hod., zdarma

16. 9. Návraty 
ke kořenům
Petr Nouzovský – violoncello, 
Ladislav Horák – akordeon
SUPŠ, Žižkovo nám. 1, 
v 18 hod., zdarma 

13.–14. 9., 20.–21. 9. 
Nádraží LETÍ 
(Divadlo LETÍ)
interaktivní festival, Náklado-
vé nádraží Žižkov, Podej B, 
v 13.30 hod., zdarma

17. 9. Ke kořenům 
Ponce
komentované prohlídky 
k historii Bia Ponec, Diva-
dlo Ponec, Husitská 24a, 
v 17 hod., zdarma

18. 9. Sochařské 
sympozium 6
U Vystřelenýho oka, 
U božích bojovníků 3, 
v 10 hod., koncert 
v 19.30 hod., zdarma

20. 9. „Mezi proudy“ 
– Martin Velíšek, 
U Vystřelenýho oka, 
U božích bojovníků 3, 
v 16 hod., zdarma

22. 9. „Biofonie: 
Zrní & Takový je 
život“
Kino Aero, Biskupcova 31, 
v 19.30 hod., vstupné 
200 Kč v předprodeji, 
250 Kč na místě v den akce

30. 9. Culture 
and Comunity
Konference k rekonver-
zi industriálního dědictví, 
Divadlo Ponec, Husitská 
24a, 10 –17 hod.

3. 10. Divadlo 
Aqualung – 
Válka s Mloky
ŽDJC, Štítného 5, 
v 19 hod., vstupné 20 Kč

5. 10. Zpřístupnění 
Starého židovského 
hřbitova na Žižkově
od 10.00 do 16.00 hod., 
pro zájemce komentovaná 
prohlídka v 11 a 14 hod., 
Fibichova ul., zdarma

6. 10. Atrium 
„Od kostela 
Povýšení sv. Kříže 
k Atriu na Žižkově”
koncert k Roku české 
hudby (v 19.30 hod., 
vstupné 20 Kč)

Dny žižkovského  
kulturního dědictví 2014

VÍCE NA WWW.PRAHA3.CZ

VI. řočník 
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Betlémská kaple oslavila stoleté jubileum novými prostory
Uprostřed pavlačových domů v Proko-
pově ulici stojí ukrytá Betlémská kaple, 
která na začátku léta oslavila stoleté vý-
ročí. Významné jubileum si připomněla 
zrekonstruovanými prostory Losova sálu, 
na které přispěla finančním obnosem 
i  městská část Praha 3.

„Byly doby, kdy žádná kaple betlémská v Pra-
ze nestála. Ta na Starém Městě byla zbořena. 
Žižkov, hrdě se hlásící k tradici husitství, proto 
v roce 1915 nazval nově postavený evangelický 
kostel Betlémskou kaplí. Teprve v 60. letech mi-
nulého století byla opět vystavěna původní kap-
le na Starém Městě. A tak dnes máme v Pra-
ze dvě kaple Betlémské,“ zavzpomínal Pavel 
Kalus, evangelický farář v kapli Betlémské 
na Žižkově, kde se pravidelně schází sbor 
Českobratrské církve evangelické. 

Historická sakrální stavba ale vyžadu-
je nutné opravy, aby mohla sloužit svému 
účelu. Letos proběhla rekonstrukce při-
lehlých prostor, tzv. Losova sálu, na kte-
rou přispěla i třetí městská část. „Na re-
konstrukci Losova sálu přispěla třetí městská 
část z Fondu obnovy a rozvoje částkou 300 tisíc 
korun. V minulých letech si opravy havarijního 
stavu části objektu vyžádaly finanční pomoc ve 
výši 755 180 korun,“ upřesnil Zdeněk Fikar, 
vedoucí odboru územního rozvoje. Zrekon-
struované prostory slouží k setkávání sboru 

Českobratrské církve evangelické, kde je 
k dispozici i malý dětský koutek.

Se stavbou Betlémské kaple se začalo 
v červnu roku 1913, už 19. června následu-
jícího roku byla předána ke konání pra-
videlných bohoslužeb. Kaple je unikátní 
svým kubistickým tvaroslovím a v rámci 
sakrální stavby představuje jedinečný stavi-
telský styl. Spolu s kubistickým kostelem 
v Pečkách jsou architektonickými skvosty 

světového významu. V době normalizace 
hrozilo kapli zbourání, v roce 1975 byla 
naštěstí prohlášena Národní kulturní 
památkou. 

Od roku 2006 prošla stavba v několika 
etapách generální opravou, kterou podpo-
řily Magistrát hlavního města Prahy, Mi-
nisterstvo kultury ČR a také městská část 
Praha 3. n

-ham-

Filmový Gottland citlivě 
promlouvá k současnosti
Zcela jedinečný pocit exkluzivity se naskytl fanouškům polského spiso-
vatele Mariusze Szczygieła. Na Nákladovém nádraží Žižkov se pouze 
desetkrát promítala adaptace jednoho z jeho nejúspěšnějších bestselle-
rů Gottland, která v běžném kině není jinak distribuována.

Kolejiště i okolní prostory se pro-
měnily nakrátko v postindust-
riální kino jako ze světa apoka-
lyptických filmů. Obří plátno 

uprostřed kolejiště a ve stínu přilehlých ná-
kladových ramp a věží odráželo děj povíd-
kového filmu, a to s grandiózní pochmur-
nou atmosférou.

„V příštím roce bychom rádi v rámci kulturní-
ho programu NNŽ uvedli pravidelné filmové pro-
jekce formou letního kina, prostory jsou k tomu 
na NNŽ více než příhodné, jak projekce filmu Go-
ttland aktuálně prokázala,“ uvedl zástupce sta-
rostky Matěj Stropnický.

Tak jako samotná knižní předloha ani fil-
mová adaptace nekritizuje, nesoudí, nepo-
smívá se, ale spíše bádá nad společenským 
povědomím o známých absurditách minu-
lého i současného establishmentu. Filmový 
Gottland není přesnou kopií knihy. Pět na-
točených esejů ovšem postrádá Szczygieło-
vu poetičnost, kterou tvůrci nahradili přesa-
hem do současnosti. 

Příběh o Baťovi je spíše alegorií na kon-
zumní způsob života, kdy zlínskou továr-
nu nahradila mladoboleslavská pásová 
výroba. Ani historické milníky nebo „hrdi-
nové a zrádci“ zde nejsou pouhými feno-
mény, spíše se prolínají se současností. Na 
Zdeňka Adamce, který se v roce 2003 upá-
lil kvůli tomu, že nesouhlasil s tím, kam 
dnešní společnost směřuje, se zcela za-
pomnělo. Setkání režiséra Otakara Vávry 

s jeho bývalou herečkou Lídou Baarovou 
a svého času Goebbelsovou milenkou té-
měř po půl století skončilo hořkým nedo-
rozuměním. Filmová kapitola o spisovateli 
ve službách StB Eduardovi Kirchbergero-
vi ctí animaci českého filmu svou strohou 
výpovědí. Vrcholem celého filmu je po-
vídka o velikášském monumentu, jemuž 
předcházela virální kampaň Koho na Let-
né, ve které hlasovalo přes 110 tisíc lidí, 
kdo ze známých českých osobností by měl 
mít sochu na místě nechvalně známé Sta-
linovy „fronty na maso“. Dar k sedmdesá-
tinám generalissima Sovětského svazu od 

tehdejší československé komunistické vlá-
dy ilustroval absurdní drama 50. let minu-
lého století, kdy sotvaže byl obří pomník 
dostaven, po odtajnění Stalinových zloči-
nů byl následně zbourán. A nechybí ani 
oběť v podobě autora Otokara Švece, jenž 
měl to „štěstí“, že jeho návrh byl porotou 
zrovna vybrán a stál ho život. 

Film Gottland svým experimentálním 
přepisem slavné knižní předlohy stojí roz-
hodně za zhlédnutí. Diváci se na sérii sním-
ků mladých autorů mohou zanedlouho těšit 
v programu České televize. n

-ham-

Ukázka z filmové povídky Panenství Lídy Baarové

V Losově sále je umístěn i dětský koutek

foto: Gottland.cz

Rozvoj městské krajiny 
se stane tématem 
debaty na NNŽ

V rámci Landscape festivalu se dne 2. září od 
19.00 uskuteční debata na Nákladovém nádra-
ží Žižkov na téma „Veřejný prostor městské části 
Praha 3 ve vztahu k Velké Praze“. Během veče-
ra bude představeno několik klíčových projektů, 
které se týkají urbánní krajiny třetí městské části. 

Diskuze, které se zúčastní zástupce starostky Ond-
řej Rut, Jan Šépka z Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy a Aleš Steiner z atelieru a05, 
bude určená pro ty, kteří mají zájem seznámit se se 
strategií rozvoje veřejného prostoru v třetí městské 
části. 

Městská část Praha 3 zahájila přípravu a realiza-
ci oprav vybraných veřejných prostranství. Cílem 
intervencí je potlačit dopravní funkci zejména na 
ulicích, zlepšit prostupnost územím a prostředí pro 
pobyt v ulicích, parcích a náměstích. 

Pro inspiraci návštěvníkům může sloužit i pro-
bíhající Landscape festival na nákladovém nádraží, 
kde je k vidění spousta ukázek mnoha rekonverzí 
postindustriálních objektů, kde neopomíjenou roli 
tvoří koncepce městské krajiny. Festival krajinářské 
architektury potrvá do 9. září. n

Na nákladovém nádraží 
se bude diskutovat 
o jeho budoucnosti
V pondělí 8. září od 19 hodin proběhne diskuze 
„A jak dál, a kdy?“ na Nákladovém nádraží Žižkov, 
která bude mít za cíl přiblížit, jakým způsobem lze 
řešit budoucí rozvoj lokality NNŽ v rámci vývoje 
urbanity Žižkova a kontextu Prahy. 

Debaty se zúčastní zástupci organizací, které signo-
vali Memorandum o vzájemné spolupráci při pří-
pravě konverze funkcionalistického areálu na 
kulturně-vzdělávací centrum: první náměstkyně mi-
nistra kultury ČR Kateřina Kalistová, Leoš Ander-
le ze společnosti Sekyra Group, zástupce starostky 
městské části Praha 3 Matěj Stropnický, náměstek 
primátora hlavního města Prahy Václav Novotný, 
Jan Šépka z Institutu plánování a rozvoje hlavní-
ho města Prahy, generální ředitelka NPÚ Naďa Go-
ryczková a náměstek ministra dopravy ČR Martin 
Ďurina.

 „Nákladové nádraží Žižkov, které se vyznačuje obrov-
ským architektonickým a kulturním potenciálem, by se 
mohlo v budoucnosti stát velmi atraktivní lokalitou nejen 
pro rezidenty Žižkova, ale i pro zahraniční návštěvníky 
Prahy. Je možno směle hovořit o budoucí kulturní iko-
ně na mapě Prahy,“ prohlásil Dan Merta z občanské-
ho sdružení Tady není developerovo, které diskuzi 
pořádá.

Debata moderovaná předním českým odborní-
kem na architekturu Adamem Gebrianem bude po-
kračováním v diskuzi, jak přistoupit co nejcitlivě-
ji ke konverzi lokality NNŽ. Základním stavebním 
kamenem pro budoucnost bude především dialog 
zodpovědných orgánů, majitelů pozemků či objek-
tů a politické reprezentace, samozřejmě za účasti 
předních odborníků na památkovou péči, urbani-
smus a kulturní management. n

-ham-

-ham-
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Kulturní organizace zřizované  
městskou částí Praha 3:  

Atrium na Žižkově, Junior klub, 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Koncertní a výstavní síň 
Čajkovského 19, Praha 3 

tel.: 222 721 838, fax: 222 716 866 
www.atriumzizkov.cz

17. st 19.30 MAKABARA trio – 
10 let (Hebrejské písně)

18. čt 19.30 A. Štajnochrová – hou-
sle, L. Polák – violoncello, 
S. Gallin – klavír („Hommage 
à Janáček“)

22. po 19.30 Spring duo (L. van 
Beethoven a další)

23. út 19.30 Setkání se souborem 
Musica Bohemica 

24. st 19.30 R. Sršňová — housle, 
A. Stará – klavír, Z. Lstibůrek 
– klarinet (F. Benda a další)

25. čt 19.30 P. Maceček – housle, 
P. Voráček – klavír (Houslové 
sonáty B. Martinů – 1. část)

27. so 15.00 Duo Spinea 
(P. Eben a další) 

29. po 19.30 I. Kondratěnko – klavír-
ní recitál (J. S. Bach – a další)

30. út 19.30 30 let Novákova tria 
(W. A. Mozart a další)

VÝSTAVY
10. 9. – 10.10. 
8. Žižkovský výtvarný salon

Junior klub,Kubelíkova 27, 
Praha 3, Palác Akropolis

10. st 19.30 Mantaban Trio a Ponk
11. čt 19.30 Orchestre International 

du Vetex + Pressburger Klez-
mer Band

13. so 18.30 XIII. století a Inkubus 
Sukkubus

17. st 19.00 Pozdní lítost a bílá 
nemoc

26. pá 19.00 Extempore – 40 let

Nákladové nádraží Žižkov
Jana Želivského 2 
www.nakladovenadrazizizkov.cz

1. po 19.00 Industriální stopy na 
Praze 3 

2. út 19.00 Veřejný prostor měst-
ské části Praha 3 ve vztahu 
k velké Praze

3. st 19.00 Prezentace publikace 
Současná umělecká díla 
v krajině

3. st 20.00 Ponec a VerTeDance
4. a 5. čt a pá 19.00 Přednáška 

v rámci výstavy Eunic Land-
scape Architecture

6. a 7. so a ne  13.00 Landscape 
festival

8. po 18.00 NNŽ jako kulturně 
vzdělávací centrum: 
A jak dál? A kdy?

9. út 19.00 závěr festivalu Land-
scape 2014 – Chmelnické 
kořeny (Už jsme doma)

12.–14. 9. 20.00 Soudný den
13. a 14. so a ne 13.00 Nádraží Letí 
17.–19. 9. 20.00 Večírek nezávislého 

divadla
20.–21. 9. 13.30 Nádraží Letí
24. st 9.30 Národní filmový archiv – 

projektový den pro školy
24.–28. 9. 19.30 Hra o Nádraží

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

18. 9. – 24. 10. Snežana a Drago-
mir  Lužaičovi  „Návrat do 
budoucnosti“

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396 
www.zizkovskedivadlo-jc.cz 

Začátky v 19 hod., není-li uvedeno jinak.

Na zadaná představení není možné 
objednávat vstupenky.

11. čt Cimrman v říši hudby 
(zadáno)

14. ne Afrika
16. út České nebe (zadáno)
17. st České nebe
18. čt Hospoda na mýtince
21. ne 16.00 a 19.00 Dlouhý, široký 

a krátkozraký
23. út Záskok
24. st Blaník
25. čt Posel z Liptákova (zadáno)
28. ne 16.00 a 19.00 Vražda v sa-

lónním coupé
30. út Švestka 

Hosté ŽDJC
12. pá G. Montero: Frida K. 

(3D Company)
13. so A. Burzyńska: Ideální pár 

(TEĎ! Divadlo) 
19. pá G. Montero: Frida K. 

(3D Company)
22. po Y. Reza: Obraz (Divadlo 

A. Dvořáka Příbram)
29. pá N. Simon: Drobečky z per-

níku (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

Biskupcova 31, Praha 3, 
tel.: 271 771 349

Rezervace vstupenek na www.kinoaero.cz 
a každý všední den po–pá 10–17 na tel. 

čísle: 608 330 088.

Kino Aero doporučuje 
ze zářijového programu: 

 2. út 20.30 Filmjukebox: Kouzlo 
měsíčního svitu

 4. čt 19.45 National Theatre Live | 
Médeia

13. so 48 Hour Film Project
20. so 12.00 Zažít město jinak před 

Aerem
22. po 19.30 Biofonie: Zrní & Takový 

je život
23. út 20.30 Aero Naslepo
24. st 20.20 PechaKucha Night 

Prague Vol. 40
29. po 20.30 Projekce filmu Plán 

+ debata

Projekce pro seniory – každé úterý 
od 10.00
 2. Love Song
 9. Zázraky
16. Zoran, můj synovec idiot
23. Století Miroslava Zikmunda
30. Láska na kari

Kubelíkova 27, Praha 3, 
info@palacakropolis.cz 
www.palacakropolis.cz

Výstava ve foyeru:
1. 9. – 3. 10. – 16. Mezinárodní výtvar-
né sympozium TICHO – STILLE

 5. pá 18.00 Kick off 48 hour film 
project powered by FÉNIX 

 7. ne 18.00 Kick off 48 hour film 
project powered by FÉNIX

15. po 19.30 Respect Plus 2014: 
Dobet 

19. pá 20.00 7 pádů Honzy Dědka 
(dVA)

21. ne 19.30 Kabaret Caligula: 
Panzerfaust (dVA)

22. po 19.30 Kabaret Caligula: 
Panzerfaust (dVA)

23. út 20.00 Divadlo Petra Bezruče: 
Audience (dVA), 21.00 – 
Spitfire company: Antiwords 
(dVA)

24. st 19.30 Respect Plus 2014: 
Winston Mc Anuff & Fixi 

25. čt 19.30 EuroConnections: Ei-
nar Stray Orchestra + Thoola

27. so 19.30 Momma Know Best 
28. ne 20.00 Balkanspirit: Via Nega-

tiva – Mandić Trilogy (dVA)
29. po 20.00 Balkanspirit: Ivo Dim-

chev: I-ON (dVA)
30. út 20.00 Balkanspirit: Room 

100: SEED (dVA)

DIVADLO PRO TANEC 
Husitská 24a, Praha 3 

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

 3. st 20.00 Nákladové nádraží Žiž-
kov VerTeDance/J. Havelka / 
Clarinet Factory: Korekce

 9. út + 10. st 20.00 J. Bartovanec: 
Globe (premiéra)

15. po 20.00 NANOHACH/L. Flory: 
Flashed by

16. út 20.00 VerTeDance/J. Havel-
ka/Clarinet Factory: Korekce

17. st 17.00 Ke kořenům PONCE 
18. čt 20.00 VerTeDance & Zrní: 

Kolik váží Vaše touha?
21. + 22. ne + po 20.00 Farma v jes-

kyni: Informátoři 
23. út 20.00 L. Vagnerová & Com-

pany: La Loba
25. čt 20.00 (bra)Tři v tricku/V. Riedl-

bauchová: Plovárna
26. pá + 27. so 20.00 Dagmar 

Spain/Dance Imprints 

kultura

V Aeru se budou promítat filmy 
na téma migrace
Jednou za měsíc od září do listopadu 2014 můžete v kině Aero shlédnout filmy 
s tematikou migrace. 

Na informativní kampani v rámci projektu na podporu integrace cizinců spo-
lupracuje městská část společně s organizací Integrační centrum Praha, o. p. s. 
První dva filmy zapůjčí organizace Člověk v tísni v rámci programu „Promítej i ty“. 

Součástí filmové projekce, která začíná vždy ve 14.30 hod., bude přednáška 
s odborníky na dané téma.

Přehled promítaných filmů: Ilegální máma 27. 9., Přestupní stanice 11. 10., 
727 dní bez Karama 15. 11. n

Humorná neuróza v podání 
KafKABARETU

Na konci července si mohli návštěv-
níci NNŽ vychutnat groteskní diva-
delní revue Franz KafKABARET, 
která moderní formou, složenou 
z řady existenciálních stand-up vý-
stupů, připomněla 90. výročí úmrtí 
spisovatele Franze Kafky.

Představení, které autoři projektu 
producent Kryštof Šafer a režisér 
Martin Falář „věnovali Franzi Kaf-
kovi jako malý dárek k jeho umřeni-
nám“, bylo založeno na kombinaci 
humoru a existencialismu. Koncept 
celého představení vycházel ze spe-
cifických vlastností kafkovských tex-
tů, přitom ale interaktivní formou 
vtahoval diváka do děje, lépe řeče-
no do jeho vlastních subjektivních 
neuróz. Herci fiktivního Varieté 

Oklahoma aktivizovali publikum 
a s legračně drzou pózou zjišťovali, 
jak diváci čelí existenciálním otáz-
kám. Upadající kočovná společnost 
ve svém každodenním boji o přeži-
tí snažila obecenstvo zabavit klasic-
kým kafkovskými metamorfózami 
– proměnami v brouka, soudními 
řízeními nebo letními produkcemi 
z Oklahomy. Inscenace založena na 
absurditě a silné obraznosti si vzala 
za cíl ale opačný efekt – ukázat dílo 
Franze Kafky z pohledu optimistic-
kých klamů, jako jsou láska, radost 
ze života a pocity štěstí. Rozverné 
představení kabaretu tak důstojnou 
a nelacinou formou připomnělo od-
kaz Franze Kafky, jednoho z největ-
ších spisovatelů meziválečného ob-
dobí. n -ham-

& I. Gotzkowsky/Crossover 
Projekt: NOW HERE...

29. po 20.00 Spitfire Company: 
Animal Exitus

30. út 10.00 Multifunkční kulturní 
centrum: rekonstrukce – 
provoz – dramaturgie, 20.00 
Tantehorse/M. Čechová: 
S/He Is Nancy Joe

Hospoda U Vystřelenýho oka 
U božích bojovníků 3 

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

 1. po 17.00 1. školní den – Sto 
zvířat a jejich nový dětský 
program „Tlustý chlapeček 
se včelou v kalhotách“

 4. čt 19.30 Činna, 20 let od vzni-
ku, host skupina Ženy

10. st 19.00 Benefiční koncert pro 

Sluneční školu v Himalájích, 
Sto zvířat

13. so 14.00 Den zdraví na Žižko-
vě aneb jogové setkání na 
Vítkově, od 18.30 U vystřele-
nýho oka, koncert Republic 
of Two

18. čt 10.00 Sochařské sympozi-
um, 19.30 Blue Effect 

20. so 17.00 „Mezi proudy – oslava 
Roku české hudby“, Čistírna 
pokaždé jinak, Zuby nehty

Sdružení  
výtvarníků ČR
Korunní 119

11. čt 17.00 vernisáž výstavy 
Kateřiny Matiaškové

Nekonvenční žižkovský podzim
Předprodej vstupenek a programové 
brožury v trafice Táboritská 26, Praha 3, 
tel.: 734 478 438 (u stanice tramvaje 
c. 5, 9, 26 – Olšanské náměstí)
23. út 16.00 Duchovní hudba a Jaro-
slav Seifert (kostel sv. Rocha, Olšan-
ské náměstí)

foto: Vanda Kovaříková
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rozhovor

„Musíme se bavit my i lidi, jinak to nemá 
cenu,“ říká Petr Fiala
Petr Fiala patří k nestorům tuzemské hudební scény. Se svojí kapelou Mňága a Žďorp natočil 
dvanáct alb a to chystané třinácté vzniklo dokonce v Pekingu, kde skupina minulý rok překvapivě 
vystupovala. O pozoruhodném asijském dobrodružství, které budou moct prožít i návštěvníci Vi-
nohradského vinobraní, se frontman rozpovídal v příjemném rozpoložení. 

V  sobotu 13. září vystoupíte na 
Vinohradském vinobraní. Co zazní 
během večera?

Bude to výběr z celé tvorby a as-
poň čtyři nové songy z chystané des-
ky Made In China. 

Jaký je váš vztah k těmto akcím, 
městským oslavám vína? Jak tomu 
je třeba ve Valmezu?

Ve Valmezu slavíme spíše se sli-
vovicí. (smích) A to pak stojí zato. 
Jinak nemáme vůbec nic proti ak-
cím, na kterých se lidi baví. Vinobra-
ní mám rozhodně rád a na to Vino-
hradské se moc těším.

Liší se nějak váš přístup k vystu-
pování na festivalu oproti vlastnímu 
turné? Často obměňujete playlist 
podle typu akce, kde hrajete?

Každý koncert je trochu jiný. Fes-
ťáky kratší, víc hitovek. Koncerty 
dvouhodinové, sem tam něco akus-
tického. Musíme se bavit my i lidi, 
jinak to nemá cenu.

Zavítal jste v  minulosti někam 
na Žižkov? Jaký máte vztah k této 
čtvrti?

Žižkov mám rád, něco jsem se 
tady napařil. Taky dost často spíme 
v hotelích na Žižkově. Pohoda.

Vrátili jste se z  Číny, kde ve 
studiu vzniklo už zmiňované al-
bum Made In China. Můžete ho 
představit?

Je na něm dvanáct nových písni-
ček. Ve dvou z nich, v první a posled-
ní, hostuje trio čínských vokalistek. 
Nahrávali jsme v pekingském stu-
diu A String Enterteiment. Zvuka-
řem byl dlouholetý koncertní zvukař 
František Bača.  Budeme ho vydávat 
i na vinylu a doufám, že i na kazetě. 
Vyjde na přelomu října a listopadu 
na naší značce Surikata Records.

Co očekáváte od toho, že se al-
bum točilo až v Číně? Snad ne od-
klon od vlastního stylu?

Očekávali jsme dobrodružství 
a to se bezezbytku naplnilo. Do stu-
dia jsme každé ráno jezdili taxíkem 
skrz přecpaný Peking, jedli jsme 
v restauracích v zapadlých uličkách 
u studia. Měli jsme naprosto skvělé 

zázemí na české ambasádě, za které 
moc děkujeme! Očekávali jsme, že 
nás tato zkušenost stmelí, že zvuk 
bude jiný – jaký, jsme samozřejmě 
netušili. 

Zatímco jiné kapely (Vypsaná 
fixa, Lucie) oslovily v minulosti svě-
toznámé producenty ze zámoří, 
vy jste se vydali přesně opačným 
směrem. Čím vás tato zkušenost 
obohatila?

V určitou chvíli, po prozkoumá-
ní všech možností a jmen mnoha 
možných producentů, jsme nako-
nec zvolili cestu jakéhosi návratu ke 
kořenům. Prostě napsat třicet pís-
niček, vybrat z nich dvanáct – po 
šesti na každou stranu vinylového 
alba, pořádně je dodělat a vymazlit 
– a pak je dohromady bez metrono-
mu a plejbekování nahrát. Takže to 
bylo rozhodnutí spolehnout se sami 
na sebe a nečekat jakousi záchranu 
od někoho jiného. Zrovna v tuhle 
chvíli to pro nás bylo docela zásad-
ní – převzít zodpovědnost. Po těch 
letech má člověk tendenci spoleh-
nout se, že producent to nějak do-
táhne, doladí, vymyslí předehru, 
syn ťákovej podklad do refrénu, ně-
jak to smíchá. Prostě jsme si to celé 
ohlídali sami a výsledek se nám i tak 
velice líbí.

Nedokážu si představit, jak 
mohli čínští domorodci přijmout 
vaši hudbu, která je na míle daleko 
od jejich tradiční pentatoniky, na-
víc česky zpívanou. 

Publikum ale reagovalo bezvad-
ně! Ulevilo se nám hned při první 
zvukovce v Šanghaji, když se lidi 
začali vlnit už při zkoušení jednotli-
vých nástrojů. Koncerty byly skvělé. 
Než jsme se vrátili domů, měli jsme 
v mejlu nějaké nabídky na koncer-
tování na příští rok, tak uvidíme. 
Máme pár hodin videa, které chce-
me zpracovat do krátkého reportu 
z celé akce, takže uvidíte sami, jak to 
v Číně chodí. 

Jaká byrokracie na vás číhala, 
když jste se rozhodli točit v Číně?

Žádná. Kvůli koncertům jsme 
museli předložit deset textů přelože-
ných do čínštiny, což zařídil náš čín-
ský producent Martin Hošek. Jinak 
k cestě do Číny potřebujete pouze 
víza a letenku, což je stejná byrokra-
cie jako například pro cestu do USA. 

Už jste zmínil trio čínských 
vokalistek. Hostuje na desce ještě 
někdo jiný? 

Máme tam zpěvačky, to bylo 
v plánu nějaké najít. Chtěli jsme 
neprofesionální, neškolené holky, 

které si rády zpívají. Martin Hošek 
jim přeložil refrény dvou písniček 
a melodie si holky vymyslely samy 
a moc hezky. Pak jsme ještě v metru 
přemlouvali jednoho slepého chla-
píka, který hrál na takové podivné 
housle vyrobené z plechovky ty ro-
zechvělé čínské melodie, ale bál se 
s námi jet do studia. Byl to velice 
plachej a skromnej člověk.

Album vzniklo za finanční pod-
pory od fanoušků, od nichž jste vy-
brali přes půl milionu korun. Může-
te tento projekt přiblížit?

Na stránkách www.startovac.cz 
jsme založili projekt Made In Chi-
na, ve kterém jsme podrobně po-
psali, co chceme podniknout, kolik 
na to potřebujeme peněz a co za to 
nabízíme. Takzvaných startérů bylo 
811 a my jim stále děkujeme, že nás 
poslali do Číny a že jsme to všech-
no – studio, koncerty, Asii – moh-
li zažít. Celý projekt je založen na 

důvěře. Dostanete peníze na desku, 
kterou lidi ještě neslyšeli, a to pro 
nás představovalo velký závazek,  
a i kvůli tomu jsme na desce makali 
jak blázni. 

Na špičce tuzemské scény se 
pohybujete přes 25 let. Změnila se 
nějak podle vás za tu dobu?

Jo, změnilo se toho hodně. Roz-
hodně líp funguje tzv. produkce 
– zvuk, světla, vybavení klubů. To 
všechno se velice zlepšilo. Je to pro-
fesionálnější, ale taky konzumnější. 
Občas trochu chybí obsah, odvaha 
a dobrodružství, ale to už je úkol 
pro hudebníky, aby nezblbli z touhy 
po úspěchu a raději byli sami sebou, 
což je pro život vždycky nejlepší. 

Jak vzpomínáte na „divoká“ 
devadesátá léta? A co námořnic-
ké oblečky, vešli byste se ještě do 
nich?

Devadesátá léta byly pro nás ab-
solutním dobrodružstvím! Vyrazili 
jsme z Buranova rovnou do Prahy, 
hurá!!! Co všechno nám prošlo. Ma-
zec! Nezávidím vůbec dnešním začí-
najícím kapelám tuhle novou, profe-
sionální a zodpovědnou dobu. Do 
námořnického oblečku jsem se ne-
dávno nahastrošil kvůli klipu Zatan-
čím od Kryštofa. Ještě to šlo! 

Proč jste se nakonec rozhodli 
odložit váš koncertní outfit? Už ne-
bylo nutné oddělit se od punkáčů, 
metalistů a depešáků? 

Nepamatuju se přesně, proč. Asi 
jsme chtěli vyzkoušet, jestli můžeme 
fungovat i bez nich. (smích)

Pětadvacáté výročí jste se roz-
hodli oslavit netradičním vydáním 
dvojalba Dáreček, kde vaše sklad-
by přezpívali kolegové z branže. 

Jako sběratele různých raritních 
tributních alb a alb coververzí to 
napadlo mě. Myslím, že to dopadlo 
nad očekávání dobře a ještě jednou 
všem kamarádům a kolegům z bran-
že tímto děkuju!

Nenapadlo vás natočit co-
ververze jiných kapel, které formo-
valy právě Mňágu a  Žďorp? Které 
by to hypoteticky byly? Ví se o vás, 
že máte v oblibě např. kapelu De-
peche Mode, která by v  podání 
vaší kapely mohla znít opravdu 
experimentálně…

No, rád bych jednou natočil co-
ververze písniček českých kapel, kte-
ré jsem kdysi v 80. letech poslouchal 
a bez kterých bych nebyl, kde jsem 
dnes. Máma Bubo, Odvážní bobříci, 
Třírychlostní Pepíček, Oldřich Jano-
ta, MCH Band. Uvidíme.

Nedávno hudebním světem 
otřásla drtivá zpráva o napadení 
zpěváka Michala Hrůzy, který na-
hrál na album Dáreček skladbu My-
slel jsem si, že je to láska.

Hned, jak jsem to dozvěděl, na-
psal jsem mu na mobil: BOJUJ!!! n

Martin Hošna 

Petr Fiala
(nar. 1964) je zpěvák, kytarista, 
textař a frontman valašskomeziříč-
ské skupiny Mňága a Žďorp, jejíž 
kořeny sahají až do roku 1983. 
Natočil s ní dvanáct úspěšných 
desek včetně oblíbeného šlá-
gru Hodinový hotel. Loni kapela 
koncertovala v Číně a rozhodla 
se na asijském kontinentu natočit 
i album Made In China. Mňága 
a Žďorp je headlinerem letošního 
vinohradského vinobraní, kde 
vystoupí v sobotu 13. září.

Žižkov mám 
rád, něco jsem 
se tady napařil foto: Mňága a Žďorp
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neziskový sektor

Nová Trojka 
Jeseniova 19 
tel.: 777 650 759,
222 589 404
www.nova-trojka.cz

 3. st 9.00 Do školy a školky v no-
vém oblečení! Prodej outleto-
vého oblečení pro děti 0–14 
let, kontakt: E. Janečková, 
tel.: 777 650 759, e-mail: 
edita.janeckova@nova-trojka.cz

 4. čt 16.00 První pomoc a pre-
vence úrazů dětí, rezervace 
nutná, Jolana 
tel.: 603 416 724

18. čt 15.00 Poprvé do školky 
a školy, rezervace nutná, 
Jolana tel.: 603 416 724

19. pá 16.00 Podzimní slavnost 
– vyrábění zvířátek, ochut-
návka vybraných lahůdek, 
pohádka

21. ne 20.00 Sedmnáctá Procházka 
filmem – Čí je moje dítě

26. pá 15.00 Dcera, syn a jejich 
výchova, rezervace nutná, 
Jolana tel.: 603 416 724

27. so 9.00 Cvičební sobota pro 
ženy – rezervace nutná, 
Markéta tel.: 774 416 744

30. út 10.00 Do postýlky! aneb 
Když nechce spát, rezer-
vace nutná, Jolana tel.: 
603 416 724

Individuální poradenství a mediace 
– info a rezervace Jolana tel.: 
603 416 724 nebo e-mail: 
jolana.kurzweilova@nova-trojka.cz

16. út 16.00 Dvojčata v rodině – 
setkání podpůrné skupiny, 
rezervace nutná, Markéta 
tel.: 774 416 744

18. čt 15.00 Jak na poruchy učení 
a chování – v rámci besedy 
Poprvé do školky a školy 

19. pá 9.30 Laktační poradna, 
nošení dětí v šátku

23. út 14.00 Výživová poradna pro 
děti i rodiče, rezervace nutná

26. pá 9.30 Psychomotorický vývoj

29. po 10.00–11.30 Poradna v 
oblasti osobnostního rozvoje 

Duhové Klubíčko 
ZŠ nám. Jiřího z Pod ě- 
brad 7, 8 
tel.: 608 765 496, 
www.skola-jirak.cz

13. so 8.00–16.00 výlet autobusem 
– „Jičín, město pohádek“ 

23. út 16.00 Výtvarná dílna (fimo)
Kroužky pro dospělé – začátek od 
října: přihlášky duhoveklubicko@se-
znam.cz
Pilátes s hlídáním dětí od 2 měsíců – 
sudá st a liché po: vždy od 10 hod. 
Pilátes po 19–20 hod. ZŠ J. z Podě-
brad, út 19–20 hod. ul. Chvalova
Jogová aktivní meditace st 19–20.15

Kroužky pro děti na 1. pol. od 29. 8. 
na www.skola-jirak.cz 

RC Paleček 
Písecká 17, Praha 3 
tel.: 775 103 100 
www.rcpalecek.cz

8.–11. 9. vstup na všechny kurzy se 
slevou 50 % (přehled kurzů na www.
rcpalecek.webooker.eu/Courses)

 8. po 19.00 Úvodní Montessori 
seminář ke kurzům 

16. út 18.00 Úspěšný vstup dítěte 
do MŠ – s M. Štanclovou

18. čt 18.00 Přijetí rodiče ve Vás

Ulita 
Dům dětí a mládeže 
Na Balkáně 2866/17a 
tel.: 271 771 025–26, 
606 611 920 
www.ulita.cz

ZÁPIS DO KROUŽKŮ od 1. 9. Aktuál-
ní informace na www.ulita.cz
 1. po 16.00–18.00 Zahajovací party 

– možnost nahlédnout pod 
pokličku kroužků, popovídat 
si s lektory nebo vyzkoušet 
různé aktivity. Vystoupení, 
soutěže a tombola.

Rodinný klub Ulitka 
My.Aktivity, o.p.s. 
Na Balkáně 2866/17a 
www.rkulitka.cz 
tel.: 271 771 025–26

ZÁPIS DO KROUŽKŮ od 1. 9. Aktuál-
ní informace na www.rkulitka.cz
18. čt 16.00–18.00 Narozeniny 

klubu Ulitka 
po 9.30–10.30 Pilates pro ženy 

– cvičení s hlídáním dětí, 
vstup do herny zdarma

po 9.30–10.30 Afro-latino pro 
ženy – cvičení s hlídáním dětí, 
vstup do herny zdarma

po 16.00–17.00 Barevná hodina 
– výtvarné hrátky pro děti 
a rodiče

Na Žižkově vyrostla Meduňka 
Komunitní zahrádka Meduňka se 
zrodila ze spolupráce Husitské-
ho centra o. p. s. a Náboženské 
obce Církve československé husit-
ské (CČSH) na Žižkově. Vyrostla na 
Náměstí Barikád 1, po levé straně 
kostela. V Meduňce se kromě za-
hradničení budou také promítat 
filmy, péct domácí chleba a pizza 
nebo společně vařit.

Vedle setí, sázení, plení, zalévání, 
kopání a dalších aktivit spojených 
se zahradničením, zde zájemci mo-
hou zapojit i své kutilské dovednosti 
a vyrábět nábytek z paletek nebo ná-
bytek opravovat. V Meduňce najdou 
vyžití i ti nejmenší, třeba na pískovi-
šti, klouzačce nebo houpačce. „Děti 
zapojujeme do zahradničení, aby na-
vázaly vztah s přírodou a s prostředím 
kolem sebe. Přizpůsobenými zahradnic-
kými úkony mají příležitost rozvíjet jem-
nou motoriku a prožít pocit opravdové 
užitečnosti. Byliny, květiny i zelenina 
jim také poslouží jako živá učebnice pří-
rodovědy,“ popisuje ředitelka Husit-
ského centra Lucie Hašková.

Na zahrádce bude možnost si 
v peci upéct domácí chleba a pizzu. 

Za příznivého počasí se tu bude po-
řádat tematické veřejné promítání. 
Velmi oblíbené je zahrádkové vaře-
ní – kdy dobrovolník uvaří jídlo pro 
skupinu lidí, která přispěje na jeho 
výrobu. Pěstitelskou sezónu ukončí 
Žižkovské dožínky – závěrečná osla-
va před příchodem zimy a rozlučka 
se zahrádkou. 

Projekt Komunitní zahrádka fi-
nančně podpořila městská část 
Praha 3 z Grantového a podpůrné-
ho fondu pro revitalizaci a obnovu 
městských dvorků a koutů. n

-mot-

Lata nabízí pomoc 
místním rodinám
Neúspěchy ve škole, nevhodné chování nebo třeba naruše-
né vztahy s rodiči či vrstevníky – podobným problémům 
čelí nejedna rodina s dospívajícím dítětem. Raději než 
přísně trestat nebo čekat, že „to přejde“, je lepší obrátit se 
na odborníky. Například na organizaci Lata, která po-
máhá i v Praze 3.

N áš program ‘Ve dvou se to 
lépe táhne‘ nabízí dětem 
a mladým lidem v těžké 
životní situaci možnost 

pravidelně se setkávat s jen o něco star-
ším, samozřejmě patřičně vyškoleným 
dobrovolníkem,“ vysvětluje základní 
princip ředitelka organizace Marké-
ta Ježková. 

„Společně tráví volný čas a baví se 
o problémech, které klienta trápí. Máme 
zkušenost, že svému vrstevníkovi se 
mladí lidé často svěří raději než dospě-
lým a postupně díky tomu začnou svou 

situaci řešit,“ doplňuje Markéta Jež-
ková s tím, že vedle tohoto hlavní-
ho programu nabízí její organizace 
i možnost podpory celé rodině a dal-
ší doplňkové služby.

„Není v tom dril matky ani přísnost 
učitele,“ pochvaluje si výhody netra-
dičního přístupu matka čtrnáctileté-
ho Dana, který je jedním z klientů 
Laty. 

„Hodně se svou dobrovolnicí zapraco-
vali na jeho nesoustředěnosti a s ní spo-
jeným zapomínáním, na což potom na-
vazovaly ostatní problémy,“ doplňuje 

ještě příklad konkrétního zlepšení. 
Jiným klientům zase dobrovolní-
ci pomohli zvládat jejich agresivní 
chování nebo se vyrovnat s kompli-
kovanou rodinnou situací.

Organizace Lata pomáhá ohrože-
ným dětem a mládeži již přes dvacet 
let, za svou práci získala i meziná-
rodní Cenu Nadace ERSTE za pří-
nos sociální integraci. Její programy 
jsou určeny především pro mládež ve 
věku 13 až 26 let. Více na www.lata.
cz nebo tel.: 234 621 361. Služby jsou 
poskytovány bezplatně. n

Dětem 
i dospívajícím 
s různými 
problémy 
pomáhají 
dobrovolníci ze 
sdružení Lata

foto: Lata

Nová Trojka se na vás těší
Rodinné a kulturní centrum Nová 
Trojka od září nabízí vzdělávací, 
podpůrné, poradenské i zájmové 
programy pro veřejnost. Jejich sou-
částí je i podpora sociálně či jinak 
znevýhodněných dětí, rodin s dětmi 
i seniorů. 

V Nové Trojce se mohou děti i dospě-
lí věnovat některému z kurzů, které 
probíhají od pondělí do čtvrtka kaž-
dé odpoledne a večer. Dopoledne zde 
probíhají programy pro rodiče s dět-
mi. Otevřena je také volná herna, kde 
mohou se svými mladšími ratolestmi 
počkat i rodiče dětí, které se právě 
účastní kroužku. Pátek dopoledne je 
rezervován programům pro mimin-
ka. Nová Trojka poskytuje i poraden-
ství v nejrůznějších oblastech života, 
které je poskytováno zdarma nebo za 
symbolickou cenu 50 Kč.

Dětem, které by si volnočasové ak-
tivity nemohly z finančních důvodů 

dovolit, Nová Trojka umožňuje (na 
doporučení odd. sociálně právní 
ochrany dětí Prahy 3) kroužky na-
vštěvovat zdarma. Pro sociálně zne-
výhodněné děti a pěstounské rodiny 
jsou pořádány také celodenní odleh-
čovací programy a jarní, podzim-
ní i letní příměstský tábor. Rodiče 
se pak mohou se svými dětmi účast-
nit dotovaných programů pro rodiče 
s dětmi či navštívit hernu.

Žižkováci se mohou v Nové Troj-
ce těšit během celého roku na mnoho 
tradičních akcí, jako například Mar-
tinská světýlka, Mikuláš, Masopust 
nebo Čarodějnice. Všechny programy 
Nové Trojky v novém školním roce 
začínají 8. 9. a najdete je na www.no-
va-trojka.cz, kde si můžete rezervovat 
místa v kurzech i objednat se do po-
raden. Lze využít telefon 603 416 724 
(poradny a kurzy pro děti a dospělé) 
nebo 774 644 974 (programy pro ro-
diče s dětmi). n -red--red-

foto: Husitské centrum
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neziskový sektor

Centrum pro integraci cizinců nabízí 
pomoc cizincům při hledání práce
Projekt „Chceme tu uspět“ je určen 
cizincům žijícím v Praze a ve Středo-
českém kraji, kteří nepotřebují pra-
covní povolení. Nabízí profesní dia-
gnostiku, asistenci při hledání práce, 
tréninkové programy (např. komuni-
kační kurzy, pracovně-právní mini-
mum), nácviky pracovního pohovo-
ru, zajištění rekvalifikačních kurzů, 

mzdový příspěvek pro zaměstnavate-
le klientů. Projekt „Chceme tu uspět“ 
je spolufinancován z prostředků Ev-
ropského sociálního fondu – Ope-
račního fondu Lidské zdroje a za-
městnanost. Pro další informace 
o projektu kontaktujte pracovní po-
radenství CIC, tel.: 222 362 142. Více 
na www.cicpraha.org. n

Děti ze Žižkova se vydaly na letní 
tábor s Teen Challenge
Centrum dětí a mládeže Teen Challenge International ČR působí na Žižkově 
od roku 2001 a od té době poskytlo služby stovkám dětí a jejich rodinám. Mezi 
tradiční oblíbenou akci patří letní tábor. Tento rok se konal již po dvanácté. 

Tábora se zúčastnilo 22 
dětí a mladých dospě-
lých ve věku od 6 do 20 
let, kteří pravidelně do-

cházejí do centra na Havlíčkové ná-
městí. Tak jako na každém jiném 
táboře i zde děti zažívaly mnohá 
dobrodružství. Učily se překonávat 
strach z vody, z cesty nočním lesem, 
dokončit službu mytí nekonečného 
množství nádobí a především doká-
zaly pracovat na dobrých vztazích 
mezi sebou a učit se respektovat roz-
hodnutí dospělých. 

„Je potřeba pochválit všechny děti 
a teenagery za to, že se po celou dobu 
tábora rozhodli překonávat nejrůznější 
překážky. A také děkuji za skvělou po-
moc našim dvěma dospělým klientům 
Valérii a Petrovi, kteří na táboře při-
jali zodpovědnost asistentů ve skupin-
kách mladších školních dětí a pomáha-
li také s přípravou společných aktivit,“ 

doplňuje zástupkyně vedoucího 
Teen Challenge Anna Doubková. 

Tábor se uskutečnil díky grantové 
podpoře Magistrátu hlavního města 

Prahy v rámci projektu Prevence kri-
minality a také díky mnoha soukro-
mým dárcům. Centrum dětí a mlá-
deže Teen Challenge International 

ČR působí na Havlíčkově náměstí 11 
v objektu, na jehož rekonstrukci při-
spěla Praha 3.  n

-mot-

Na letní párty v Beztíži přišel 
rekordní počet návštěvníků

Rekordní návštěvnost zažila letošní 
Letní párty v nízkoprahovém klubu 
Beztíže. Pěvecká, rapová a taneč-
ní vystoupení přišlo ve čtvrtek 10. 
července shlédnout 130 diváků.

Nízkoprahový klub Beztíže se svo-
jí Letní párty otevírá i široké veřej-
nosti. Návštěvníky letos pobavil 
bohatý program, kterým provázel 
moderátor Deron a převážně lati-
no rytmy pouštěl Dj Ross the Boss. 

Vystupující byli mladí lidé hlavně 
z řad klientů Beztíže, ale také z níz-
koprahového klubu Husita a zavítali 
i „přespolní“ z Džagody z Černého 
Mostu. Kromě dění na pódiu, kde 
hlavní hvězdou byl beatboxer Beat 
Solčy, probíhal i doprovodný pro-
gram pod záštitou Čikatar het – pro-
jektu organizace Člověk v tísni urče-
ného k posílení principů otevřené 
nediskriminující společnosti. n

-mot- 

PROGRAM NA ZÁŘÍ

KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory 
Táboritská 22, tel.: 222 712 940 
e-mail: senior@remedium.cz

V září bude Klub otevřen každé út 
9.00–18.00 a čt 13.00–18.00. V út let-
ní rehabilitační cvičení a letní angličti-
na, lekce 50 Kč.

Od 2. září zápis (do naplnění míst) do 
podzimních kurzů. 

17. st 13.00–18.00 Čas otevřených 
dveří – 13.00 Uvítání a představení 
Klubu; 14.00 Alexandr Paikert – Jóga 
pro zdraví; 15.00 Helena Kubů – Ka-
pitoly z pozitivní psychologie; 16.00 
Vladimír Mundl – kurz Sociálních sítí; 
17.00 Zdeněk Císař – Angličtina pro 
pokročilé

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM
Křišťanova 15, 
tel.: 272 743 666, 605 284 737 
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

Provoz poradny: po, út a čt 8.30–
11.30 pro osobní konzultace (bez ob-
jednání), po, út a čt 12.30–15.30 pro 
telefonické dotazy.

Na www.dluhovylabyrint.cz informa-
ce z oblasti dluhové problematiky, ale 
i dotazy v rámci internetového pora-
denství. Více na www.remedium.cz.

Svaz diabetiků ČR
 8. po vycházka Dolní Počerni-

ce, sraz 14.00 zast. bus 177 
a 109 nebo tram. 1, 9, 11 
Spojovací

19. pá 16.00 zpívání při harmonice, 
Dům s pečovatelskou služ-
bou, Roháčova 26

Klub přátel Žižkova 
Blahoslavova 2 

16. út Kafe po prázdninách – aneb 
co nás v létě potkalo

Seniorfitnes o. s.
H. Borčevská (tel.: 720 689 939): 
zdravotně rehabilitační cvičení, hotel 
Olšanka, Táboritská 23, st 9–10 hod., 
navazuje cvičení v bazénu 10.30–
11.30 hod., nově cvičení v bazénu 
i v po 13.45–15.00 (od 6. 10.).

V. Mornštejn (tel.: 604 725 657), sebe-
obrana jiu-jitsu,TJ Sokol Žižkov II, Na 
Balkáně 812, cvičení zahajuje druhý 
týden v září, po a čt 19–20.30 hod.

Více na www.seniorfitnes.cz, tel.: 
731 496 672 nebo na e-mailu: 
seniorfitnes@seznam.cz. 

ERGO Aktiv
Hotel Olšanka, Táboritská 23

Pomáhá osobám po cévní mozkové 
příhodě či jiném získaném poškození 
mozku. Podpora je zaměřena na zlep-
šení schopnosti a dovednosti klientů 
nejen v běžných denních činnostech. 
Péči zajišťuje tým zkušených odbor-
níků z oblasti fyzioterapie, ergotera-
pie, sociálního poradenství, psychote-
rapie a dalších. Služby centra jsou do 
konce roku 2014 pro klienty zdarma. 
Více na www.ergoaktiv.cz nebo tel.: 
774 939 169 a poradna@ergoaktiv.cz.

Prázdninová dobrodružství 
v Palečku

Také během letošních prázd-
nin uspořádalo RKC Paleček dva 
běhy letního příměstského tábora 
pro děti v pěstounské péči a děti 
v evidenci oddělení sociálně práv-
ní ochrany dětí Praha 3. Letní pro-
gramy pro děti finančně podpořila 
městská část Praha 3.

Od pondělí do pátku děti v Pa-
lečku mohly zažívat prázdninová 

dobrodružství. V prvním turnusu 
byl pro ně připraven napínavý pro-
gram na téma „Na stopě zločinu“, 
kdy jako pomocníci slavného Sher-
locka Holmese pronikaly do tajů de-
tektivní práce. „Hvězdářovu tajem-
ství“ byl zasvěcen druhý táborový 
týden, který se samozřejmě neobešel 
bez návštěvy planetária nebo obory 
Hvězda. n

-mot-

-mot-

foto: Beztíže

foto: Paleček

foto: Teen Challenge

Na táboře 
Teen Challenge 
pomáhali i jejich 
bývalí, nyní 
dospělí, klienti

Dětský den na Parukářce.
V neděli 7. září a také o čtrnáct dní později 

21. září od 13 do 20 hod.
se na vás těší naši skauti z Prahy 3.

Zveme všechny děti a rodiče. 
Další podrobnosti: www.referendumparukarka.cz
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inzerce

ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR
Provádí úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále 

zajišťujeme veškeré druhy úklidových prací včetně 
vyklízení a odvozu. Tel.: 222 713 324, 606 894 544

www.astor-servis.cz

 241 493 633, 222 941 998, 603 501 166

ZEDNICKÉ PRÁCE 
 OBKLADAČSKÉ PRÁCE

www.siml.cz

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

Prodáváme
a pronajímáme
nejvíce bytů a domů
v Praze 3



Přijmeme nové kolegyVolejte - 226 88 66 77
www.remaxace.czVinohradská 2396/184 Praha 3

7. patro

Malířské, lakýrnické, podlahářské a truhlářské  
práce, štukování stěn, lakování v dílně
těsnění do oken
tel. 777 291 927, 241 494 620
www.maluji-lakuji.cz

Štěpán Mollaywww.malirlakyrnik-praha.cz

DNY POLSKÉ
KUCHYNĚ A KULTURY3.

R
O

Č
N

ÍK

Oficiální zahájení 
26. 9. 2014 v 16 hodin

26. 9. 2014 od 14 do 22 hodin
27. 9. 2014 od 10 do 17 hodin

Náměstí Jiřího z Poděbrad,
Praha 3

PROGRAM:
ochutnávky a prodej polských delikates, 

kulinářský kurs s šéfkuchařem z Vratislavi, 
turistické prezentace regionů,

koncerty polských kapel 
a mnoho dalších atrakcí.

Polsko chutná!

Tradiční Farmářské trhy budou beze
změny v provozu!

PI_inzerce_radnicni_noviny_Praha_3_140807d:280×363mm  8.8.2014  10:12  Stránka 1

Přijímáme nové pacienty
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. Barbora Diepoltová
Tel. 604 887 365 Koněvova 205, Praha 3

www.diabetologiepraha3.cz

www.rt-reality.cz

Ing. KATEŘINA ŠAUEROVÁ
731 125 515 

sauerova@rt-reality.cz 

KLIENT NAŠÍ BANKY 

KOUPÍ BYT NA PRAZE 3

PROSÍM NABÍDNĚTE

 n Hájek zedník živnostník. Provádím veškeré 
zednické, obkladačské, malířské, podlahářské 
a bourací práce s odvozem suti. Rekonstrukce 
bytů, domů, nebyt. prostor. Praha 3, 2 a okolí. 
Tel.: 777 670 326.

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

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

 n VODA – PLYN – TOPENÍ montáž a opra-
va rozvodů plynu, vody, kanalizace a to-
pení. Vladimír Tymeš, telefon: 603 937 032, 
www. voda-plyn-tymes.cz.

 n !! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ !! Vyklízení 
bytů, sklepů, pozůstalostí. Odvoz sterého ná-
bytku k likvidaci. Stěhování všeho druhu. Od-
voz nepotřebných věcí k likvidaci. Zn. LEVNĚ. 
Tel.: 773 484 056.

 n Koupím starou bižuterii, pudřenku, náramek 
i pošk. Tel.: 274 814 448.

 n Přímý zájemce koupí dva byty v Praze. Men-
ší byt pro dceru 1–2+1 a větší 3–4+1 pro sebe. 
Platba hotově, na vystěhování nespěchám, lze 
i před privatizací. Tel.: 608 661 664.

 n HODINOVÝ MANŽEL – profesionální po-
mocník pro opravy, montáže, údržbu a další 
pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě 
nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

 n Žaluzie, rolety, plisé, sítě, garnýže, šití 
záclon, markýzy, čalounění dveří, shrnovací dve-
ře, renovace oken, silikon. těsnění – 30% úspora 
tepla, malování, Petříček. Tel.: 606 350 270, 
286 884 339, www. zaluzie-rolety-praha8.cz.

 n Rekonstrukce bytů, zednické a malířské 
práce, sádrokartony, štukování panelových 
bytů. Levně, kvalitně. Tel.: 736 699 667.

 n Malá úklidová firma nabízí úklid činžovních 
domů v Praze. Úklid provádíme společně s 
manželkou.Pravidelnost a kvalita je naše kré-
do. Mob.: 776 789 688. p. Heim

 n Renovace parket, broušení, lakování, po-
kládka dřevěné a laminátové podlahy. Rych-
le, kvalitně. Tel.: 606 531 051. 

 n Koupím byt v Praze 3, přímo od majitele, 
tel.: 604 617 788 

 n Levné ubytování – Špindlerův Mlýn, 
Pension Kraus, tel.: +420 602 406 071, 
www.pensionkraus.cz

 n Koupím z alpaky mísu na ovoce, příbory, 
cukřenku aj. Tel.: 603 410 736. 

 n Koupím byt 2–3+1 u Flory v privatizaci, ma-
jitele nechám bydlet 3–5 let, tel.: 665 173 855

 n Koupím gramofonové desky LP–SP Rock, 
POP, Jazz, Heavy zahraniční i české. 
Tel.: 603 296 871, po–so 11.00–18.00

 n Půjčovna kabrioletů Praha. 
Tel.: 608 225 500, 
www. Pujcovnakabrioletu.com

 n Stropní sušák prádla – prádlo se snadno vy-
táhne ke stropu a nepřekáží. Montáž na míru. 
Tel.: 602 273 584.

 n www.hypoman.cz – vyjednáme pro vás 
hypotéku nebo její refinancování levnějí 
a komfortněji než na pobočce banky. 
Tel.: 775 175 165

 n Pronajmeme garáž ve vnitrobloku 
Koněvova 142, nájem 3000 Kč za měsíc. 
Tel.: 602 300 011

 n Pronajmeme byt 2+kk v přízemí domu 
vhodné i jako kancelář. Tel.: 602 300 011

 n Soukromé lekce angličtiny a němčiny. 
Tel.: 739 677 891

 n Solná jeskyně Krystalka – přijďte vyrelaxovat 
a udělat něco pro své zdraví. Pro děti i dospě-
lé, velmi vhodné pro alergiky a astmatiky, dob-
ré ceny, výhodné permanentky, 1 kůra v solné 
jeskyni = dva dny u moře! Balbínova 3, Pra-
ha 2, tel.: 222 762 798, www.krystalka.cz

 n Kosmetický salon přijme kadeřnici 
a manikérku na ŽL. tel.: 775 949 454

 n Pronajmu garážový box v hromadných gará-
žích, Chelčického ulice 19 za hotelem Olšanka. 
Tel.: 732 785 645

 n Prodám prosklenou vitrínu V171, Š 67,5, 
H35,5, police variabilní, osvětlená, tel.: 
605 167 809

 n Pronájem skladu – suterén, výtah, 40 m2, P3, 
Pod Ohradou, inf. 604 725 657, levně

 n Koupím byt 35–50 m2, P3, jen od přímého 
majitele. Líbí se mi tu. tel.: 730 964 341

 n Družstevní byty: prohlášení vlastníka, převo-
dy, SVJ, zaměření pasportizace bytů, 
tel.: 724 304 603

 n Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mok-
rou metodou profi stroji. Ručně čistíme kožený 
nábytek, myjeme okna a podlahy. Zbavíme 
Vás špíny, prachu, roztočů, alergenu a skvrn 
různých původů. Rychle, kvalitně a levně. 
Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818, 
www.cistimekoberce.cz

 n Mateřská škola U Zásobní zahrady 6/2697 
přijme od 1. 9. 2014 učitelku s praxí. Odborná 
způsobilost nutná. Tel.: 271 774 967

„Poznejme se, sousedé“
kulturně-společenská akce pro celou rodinu

„Neighbors, let´s meet“

«Соседи, давайте познакомимся»

„Hàng xóm, chúng ta 

cùng làm quen“

Kde: park Parukářka, Praha 3
Kdy: 7. 9. 2014, 13.30 –18.30 

Objednávky inzerce do čísla 10/2014 
zasílejte na rn.inzerce@praha3.cz 

do 15. 9. 2014.
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ze života Prahy 3

Za tajemstvím jmen 
žižkovských ulic

Prokopova 
a Prokopovo náměstí
(pokračování)

U Břeclavi se Prokop nezastaví a pronásleduje Al-
brechta do nitra Rakous. 12. března 1427 oblehnou obě 
polní vojska Světlou (Zwettl). Město zakrátko padne 
a rakouské vojsko pod velením Reinprechta z Walsee, 
které je mělo vyprostit, se alespoň pokusí svést bitvu. 
Jako u Ústí zaútočí proti vozové hradbě a jako u Ústí 
po čtyřech hodinách dopadne. Prokop slaví první ví-
tězství na cizím hřišti...

A tehdy snad začala nabývat pevných obrysů idea 
tzv. rejs neboli spanilých jízd (i když se tento vžitý ná-
zev vztahuje pouze k veliké výpravě 1429–30). V po-
pulární literatuře se často prohlašují za vývoz revoluce. 
To už vůbec není pravda, husité nikde neměnili politic-
ké ani náboženské poměry a těžko mohli vojenskými 
výpady, přinášejícími jen zkázu a utrpení, budit nějaké 
sympatie, a to ani mezi nejchudšími a nejponíženější-
mi, kteří to jako obvykle odnášeli nejhůře. Jejich smysl 
a účel byl jiný – vyvést polní vojska z českého území, 
kde pro ně nebyl dostatek potravin a píce, aby se živila 
na vlastní pěst z cizího a nemusela tak být v mezidobí 
mezi válečnými kampaněmi rozpouštěna. Vedlejším, 
ale nikoliv nepodstatným přínosem pak byla válečná 
kořist, která se do Čech plnými proudy valila. 

Již na počátku května zamíří první výprava pro 
změnu na sever, nejprve do lužického Šestiměstí. Ži-
tavská posádka se jim pokusí postavit v poli, před dr-
tivou husitskou přesilou ale raději prchne za hradby. 
Dvoudennímu obléhání Žitava odolá (padne ale při-
tom městský hejtman Hanuš z Jensdorfu), husité ales-
poň vypálí předměstí.  Vyrabován a vypálen je i široký 
pruh země mezi Frýdlanetm a Zhořelcem (této pev-
nosti se ale spojená vojska vyhnou), největší kořistí se 
16. května stane město Lubáň (dnes v Polsku), kde jsou 
dopadeni a upáleni němečtí mistři pražské univerzity, 
kteří si zde zřídili školu. Rytíř Hartung Kluks se po-
kusil město zachránit, přišel však o vojsko a sám sotva 
vyvázl životem. Odtud se výprava obrací do Slezska, 
u Lemberka (dnešní Lwówek Šlaski) rozpráší vojsko 
svídnického hejtmana Stoše a po několika překvapi-
vých manévrech se 19. května téměř bez boje zmocní 
města Goldperku (Zlotoryja). Poslední obránci zahy-
nou v podkopané věži. Vojsko, obtížené kořistí, pak 
obejde Javor a Bolkenhain (Bolków) a slavně se u Trut-
nova navrátí do Čech. Narychlo sebraná hotovost slez-
ských knížat, která je měla pronásledovat, mohla jen 
zdálky bezmocně přihlížet. n

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Koněvova 28/29, Praha 3 – Žižkov 
www.restaurantmood.cz
tel.: 222 517 615 
e-mail: marek@restaurantmood.cz 
po–ne 12.00–23.00 

Žižkovský gurmán

Praha 3 včera a dnes

Garáže Flora

Koncem 20. let minulého století, když se 
začala rozvíjet individuální osobní auto-
mobilová doprava v  roce 1922, připadala 
na 1000 Pražanů dvě auta. V roce 1932 to 
bylo už osmnáct aut. Počátkem 80. let 20. 
století bylo registrováno tři sta tisíc vozů. 
Koncem roku 2012 bylo evidováno 552 726 
osobních vozidel.

Z toho je zřejmé, že ve 30. letech dvacá-
tého století parkování v ulicích Prahy ne-
byl žádný problém. Přesto se objevily návr-
hy, jak parkování vozů řešit do budoucna. 
Jedním z nich byl projekt nájemních ga-
ráží na ploše domovního bloku mezi uli-
cemi Sudoměřská, Lucemburská, Jičínská 
a Vinohradská.

Podle vlastního projektu stavbu gará-
ží realizovala vinohradská stavební firma 

architektů a stavitelů Václava a Františka 
Benešových. Smyslem nově vzniklých pro-
stor bylo poskytnutí nejen krytého stání, 
ale i profesionální péče o vozidlo. Od umy-
tí, přes běžnou údržbu až po dílenské opra-
vy včetně obutí. Po dostavbě zde garážova-
lo 106 automobilů a toto číslo se různými 
úpravami zvyšovalo. V letech druhé světové 
války se zde vyráběly součástky do letadel 
pro nacistickou Luftwaffe. Po roce 1945 se 
garáže vrátily ke svému původnímu poslá-
ní, kterému pak sloužily do května 1983, kdy 
byly poškozeny požárem. Příčinou devastu-
jícího požáru byla krádež pohonných hmot, 
čerpaných z odstavených vozidel. Viníkem 
byl příslušník ostrahy, který při tomto počí-
nání kouřil. Byl odsouzen k dlouholetému 
odnětí svobody. Pro ilustraci jen škoda na 

zaparkovaných vozidlech byla 4,5 mil ko-
run, což při tehdejších cenách aut  značek 
Škoda a Žiguli byla škoda velká. Garáže pak 
různě přežívaly a koncem roku 2003 se za-
počalo s jejich demolicí. V prvním pololetí 
roku 2004 byla zahájena výstavba administ-
rativní budovy s hotelem. V roce 2006 byla 
multifunkční budova Luxembourg  Plaza 
otevřena. Vchodem z Jičínské ulice lze na-
vštívit kancelářskou část. V té je vybudová-
no 2200 m2 kancelářských ploch a 580 m2 
komerčních ploch. Z Lucemburské ulice je 
vstup do hotelu Courtyard Marriot. Na dvo-
ře budovy je jedno z největších otevřených 
atrií v Praze. Pozoruhodná je fasáda z ka-
mene a skla, kterou navrhlo architektonické 
studio Argiturnica z USA. n 

Jan Schűtz, Klub přátel Žižkova

Nájemní garáže na ploše domovního bloku mezi ulicemi Sudoměřská, Lucemburská, Jičínská a Vinohradská nahradila moderní
administrativní budova Luxembourg Plaza

MOOD

Ještě nikdy v historii této rubriky 
se nestalo, aby byl nějaký podnik 
recenzován opakovaně. A k tako-
vé události tedy musí být nějaký ale 
opravdu pádný důvod – změna ma-
jitele, zásadní změna celkového kon-
ceptu anebo třeba výměna americké-
ho šéfkuchaře Jeffery Alana Cohena 
za mnohaletého člena elitního klu-
bu světových šéfkuchařů Chefs des 
Chefs Jaroslava Zahálku. 

Celá řada věcí zůstala zachová-
na z éry floridského mistra burge-
rů a z časů minulé recenze v RN 

12/2012, protože fungují stále stejně 
dobře – designový a barevně hravý 
interiér, otevřená kuchyně, přimě-
řené ceny, letní zahrádka nad cyk-
lostezkou, kohoutková Mood voda 
ochucená sezónním ovocem i legen-
dární nabídka prémiových burgerů 
a sandwichů. Částečně se pochopi-
telně obměnila obsluha, ale nejdů-
ležitější novinky teď můžete hledat 
především v komplet novém menu 
– je parádní, stručné, jednoduché, 
přehledné, každý si vybere, pokrmy 
jsou krásně prezentované a porce 
jsou přiměřeně velké, aby host mohl 
ochutnat minimálně tři různé chody. 

Doporučit k ochutnání je možné 
v podstatě cokoli, nespletete se. Vy-
píchnout lze například úžasně jem-
ný, krémový a voňavý čerstvý kozí 
sýr s kořeněnými jablky, medovými 

ořechy a slaninou objednávaný přes 
dodavatele farmářských produktů 
Náš grunt nebo na jazyku se roz-
plývající tuňákový Ceviche Peruano 
s papričkami habaneros, křupavými 

smaženými batátovými lupínky 
(klasické slané bramborové si už 
možná nikdy nedáte) a koriandro-
vým shotem ve zkumavce k propoje-
ní všech chutí. Milovníci nasládlých 

a tučných Foie Gras jistě nevynecha-
jí zprudka opečený plátek s omáč-
kou z karamelizované bílé čokolá-
dy a dost možná zkusí i Mood Royal 
Sandwich, kde se tučná játra snoubí 
s mletým hovězím, sladkým cibulo-
vým čatní, nahořklou rukolou a pe-
čeným vejcem. Pro přátele mořských 
plodů je tu tuňák v tempuře s řasou 
Nori a omáčkou Unagi anebo restova-
né krevety s chilli, piniovými oříšky, 
zázvorem a Soba nudlemi, pro maso-
žravce pak třeba dokonale připrave-
ný křehoučký US Picanha steak se 
salsou verde a jalapeños anebo vcelku 
kterýkoli z už zmíněných burgerů. 

A rozhodně nezapomeňte navští-
vit toalety! Ještě nikde jsem neviděl 
takovou sbírku hygienických pří-
pravků a pomůcek. n

Martin Kubát
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Vinohradské vinobraní nabídne 
produkty třiceti malých vinařství
Ojedinělá degustační příležitost 
čeká v pátek a v sobotu 12. a 13. 
září na milovníky dobrého vína 
a burčáku. Na již 18. ročníku Vi-
nohradského vinobraní na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad budou moci 
ochutnat především vína z men-
ších vinařství z Moravy a z Čech 
a deset druhů oblíbeného burčáku.

Tři desítky vinařství především 
z jižní Moravy, mezi nimiž nebu-
dou chybět ani sklepy, které si 
odnesly medaile z prestižní soutě-
že vín v San Franciscu či ocenění 

Vinařství roku 2013, představí svoji 
nabídku před vinohradským koste-
lem Nejsvětějšího Srdce Páně.

„Vinohradské vinobraní však nezna-
mená jen degustaci vína a burčáku. 
Na jeho návštěvníky čeká po oba dva 
dny i bohatý kulturní program, včet-
ně koncertů skupin Spirituál kvintet 
a Mňága a Žďorp,“ zve na tradiční 
akci starostka Prahy 3 Vladislava 
Hujová.

Kromě zmíněných skupin budou 
na vinobraní hrát i tradiční cimbá-
lové kapely (folklórní soubor Mar-
cinovci) a své umění předvedou 

také taneční soubory, jako např. 
dětská taneční formace Jagory. Při-
praven bude i program pro děti na 
oba dny.

První stánky na náměstí se bu-
dou po oba dny otvírat ve 12 ho-
din. Kulturní program začíná jak 
v pátek, tak i v sobotu od 14 hodin. 
Oba večerní koncerty – páteční 
skupiny Spirituál kvintet a sobotní 
kapely Mňága a Žďorp – začínají 
ve 20 hodin. Vstup na Vinohradské 
vinobraní, které pořádá městská 
část Praha 3, je zdarma. n

-sak-

Program v informačním centru 
na září

 4. 9. 18.00 hod. Fešák Hubert* – filmová projekce
10. 9. 16.00 hod. Přednáška o celoživotním vzdělávání, univerzity 3. věku
12. 9. 16.00 hod. Fimfárum* – Do třetice všeho dobrého – dětská projekce
13. 9. 15.00 a 17.00 hod. Husiti* – dětská projekce
16. 9. 17.00 hod. Žižkovská věž* – filmová projekce + beseda 
 s Ing. arch. Václavem Aulickým a Ing. Miloslavem Rovným
17. 9. 17.00 hod. Etiopie – matka kávy, přednáška o Fair Trade 
 produktech spojená s jejich ochutnávkou
18. 9. 18.00 hod. Nejvyšší nabídka* – filmová projekce
23. 9. 10.00 hod. Komentovaná procházka – okolí náměstí 
 Jiřího z Poděbrad
23. 9. 17.00 hod. Přednáška o architektonickém vývoji Vinohrad
24. 9. 9.30 hod. Loutkové divadlo pro děti 
 „Jak loupežník napravil princeznu“
25. 9.  18.00 hod. Vernisáž fotografií Martina Frouze

Aktuální program a bližší informace naleznete na www.praha3.cz. Program 
v tištěné podobě je k vyzvednutí v Infocentru. Změna programu vyhrazena.
*Vstupenky jsou k vyzvednutí v Infocentru, Milešovská 1, Praha 3.

Přijďte fandit Viktorce
Viktorka hraje domácí zápasy v tradičním čase před nedělním obědem s výkopem 
v 10.15 hod. V září můžete na stadionu pod Žižkovskou televizní věží navštívit dva 
zápasy: 14. 9. FK Viktoria Žižkov – MFK OKD Karviná, 28. 9. FK Viktoria Žižkov 
– Slezský FC Opava. n

Zvolte nejkrásnějšího domácího 
mazlíčka Prahy 3
Máte psa, kočku nebo jiné domácí zvíře? Můžete je přihlásit do soutěže o nej-
krásnějšího domácího mazlíčka. Internetová soutěž na stránkách www.domaci-
mazlicek-praha3.cz a www.facebook.com/praha3.cz bude probíhat od 1. 9. do 
30. 9. a hlasovat bude možné ve třech kategoriích: pes, kočka a ostatní zvířata. 
První tři zvířata z každé kategorie s nejvyšším počtem hlasů získávají cenu. Vyhlá-
šení výsledků se uskuteční 2. října před oslavami Dne domácích mazlíčků, které 
proběhnou na náměstí Jiřího z Poděbrad 4. října. Soutěž je vypsána pro majitele 
zvířat s trvalým bydlištěm v Praze 3. n

FESTIVAL KUTILŮ PRO ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

INTERIÉR – ZAHRADA – KULINÁŘSTVÍ – VOLNÝ ČAS

HOBBY FEST
Prodejní 

a prezentační 
výstava

fi rem, živnostníků 
a řemeslníků.

veletrhy & výstavy

náměstí Jiřího z Poděbrad – Praha 3
od PÁTKU 29. 8. do NEDĚLE 31. 8. 2014

PÁTEK

 8.00  –  OTEVŘENÍ TRŽNICE
 10.00  –  ZAHÁJENÍ HOBBY FESTU
 16.00  –  FRAJARA PUTIKA Plzeň
 18.30  –  OCHO RÍOS Plzeň
 20.00  –  UKONČENÍ AKCE

SOBOTA

 8.00 –  OTEVŘENÍ TRŽNICE
 10.00 –  HOBBY FEST – OTEVŘENÍ EXPOZIC
 11.00 –  ŠARKANI Kynšperk nad Ohří
 20.00 –  UKONČENÍ AKCE

NEDĚLE

 10.00 –  HOBBY FEST – OTEVŘENÍ EXPOZIC
 13.30 –  MICHAL TUČNÝ REVIVAL Plzeň
 17.00 –  UKONČENÍ AKCE
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