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Mám rád Žižkov, 
protože se tady žije

Rozhovor s Milošem Szabo str. 19

Praha 3 otevírá nové 
informační centrum
Ve středu 14. května se otevřou prostory na rohu náměstí Ji-
řího z Poděbrad a Milešovské ulice, ve kterých bude městská 
část poskytovat služby obyvatelům i návštěvníkům Prahy 3.

V rámci oslav 133. výročí povýšení 
Žižkova na město uvede Praha 3 do 
provozu nové informační centrum. 
Slavnostního otevření se ve středu 
14. května od 15 hodin zúčastní také 
starostka Prahy 3 Vladislava Hujová.

„Původní idea byla taková, že ote-
vřením informačního centra podpo-
říme snahu městské části o zápis koste-
la Nejsvětějšího Srdce Páně na seznam 
UNESCO. Tento plán jsme ale rozšířili, 
takže centrum bude fungovat také jako 
recepce městské části, která usnadní ob-
čanům Prahy 3 kontakt s úřadem a pora-
dí jim s vyřízením potřebných záležitos-
tí,“ vysvětlila starostka Hujová s tím, 
že součástí činnosti infocentra bude 
také pořádání odborných seminářů 
a zajímavý kulturní program.

Kromě propagace kostela Nej-
světějšího Srdce Páně a dalších 

turistických cílů v Praze 3 bude cent-
rum poskytovat také řadu veřejných 
služeb včetně poradenství ve věci jed-
notlivých agend městského úřadu. 
Obyvatelé budou moci v místě využít 
podatelnu úřadu, k dispozici jim bude 
pro vyřízení jejich záležitostí rovněž 
bezplatný přístup k internetu a kopí-
rovací služby. Každý týden ve středu 
bude navíc Praha 3 v prostorách onfo-
centra poskytovat pravidelné poraden-
ské služby a prezentace odboru sociál-
ního, bytového a živnostenského. 

Někteří představitelé opozice ale 
mají k umístění onfocentra výhrady. 
„Informační centrum by mělo smysl pro 
návštěvníky ve vestibulu stanice metra 
Jiřího z Poděbrad, na místě, kudy větši-
na z nich projde, pokud má za cíl Pleč-
nikův kostel a žižkovskou věž. Obyvate-
lé městské části raději půjdou rovnou do 

radničních domů, kde budou hledat po-
třebné informace a služby, od toho jsme 
chtěli otevřenou radnici,“ uvedla opo-
ziční zastupitelka Alena Hronová.

Jednou za 14 dní bude v informač-
ním centru vždy ve čtvrtek probíhat 
promítání celovečerních filmů, na je-
jichž dramaturgii se podílí kino Aero 
(program přednášek a filmového klu-
bu viz str. 8). „Věřím, že občanům nabíd-
neme širokou škálu služeb a poradenské 
činnosti. Vše potřebné mohou vyřídit i ve 
velmi vstřícnou dobu, a to během pracov-
ního týdne i v sobotu. Dvakrát v týdnu, 
v pondělí a ve středu, budeme k dispozici 
od 9 do 19 hodin, v ostatní dny pak od 9 do 
16 a zkušebně také zavedeme sobotní pro-
voz od 9 do 16 hodin,“ přiblížila vedoucí 
informačního centra Eva Slezáková. 

 Ì Více na str. 8

K oslavám povýšení 
Žižkova na město 

zahraje Hradi-
šťan v kostele 

sv. Prokopa
str. 8

Osobnosti 

listopadu ’89 

dají jména 

novým ulicím 

v Praze 3
str. 2

Děti oslaví svůj 
svátek na Jiřáku
Náměstí Jiřího z Poděbrad bude ve 
čtvrtek 29. května patřit dětem. Od 
14 hodin tu pro ně městská část 
Praha 3 připravila odpoledne plné 
soutěží, atrakcí a dobré zábavy pod 
názvem Barevná planeta 3. Malí 
oslavenci se mohou těšit na vystou-
pení hudebních skupin, bublinovou 
show nebo ukázky bojových umě-
ní. Svou techniku jim předvedou čle-
nové hasičského i policejního sboru 
a soutěžit se bude o atraktivní ceny. 

Více na str. 4

Memorandum 
stvrdilo záchranu  
nákladového 
nádraží
Představitelé Prahy 3, ministerstva 
kultury, magistrátu, Českých drah 
a  Žižkov Station Development po-
depsali 15. dubna v prostorách Ná-
kladového nádraží Žižkov memoran-
dum, kterým stvrdili společný zájem 
na záchraně této funkcionalistické 
stavby. Ta byla loni na jaře prohlá-
šena kulturní památkou a  Praha  3 
se ve spolupráci s dalšími subjekty 
snaží o její přeměnu v kulturně-spo-
lečenské centrum, které by se stalo 
středem nové čtvrti.

Více na str. 3

Podporujeme 
dětský sport
Nesouhlasím s Winstonem Chur-
chillem. Abych byl přesnější, nesou-
hlasím s ním kvůli jednomu výroku. 
„Žádné sportování“, tak zněla rada 
tohoto slavného britského politika pro 
ty, kteří chtějí být v každém věku svě-
ží a zdraví. Často si na to vzpomenu, 
když si jdu ráno zaběhat na Vítkov. 
Sport totiž považuji za součást spo-
kojeného a kvalitního života. 

Zastávám názor, že začít se spor-
tem by se mělo již v útlém věku. Pro-
to také své děti ke sportu vedu. Je 
to totiž jedinečný způsob, jak před-
cházet tomu, aby svoji energii vybíjely 
horšími způsoby. Sport je také ces-
ta jak najít nové přátele. Proto jsem 
prosadil uspořádání sportovního dne 
„Děti v pohybu“, který proběhne v so-
botu 17. května od 9 hodin v areálu 
na Pražačce a na který Vás srdečně 
zvu. Děti a mládež se budou moci se-
známit se sporty a oddíly, do kterých 
se mohou na Praze 3 zapojit. Věřím, 
že zejména ti nejmenší prožijí den 
plný skvělých zážitků a že pro mnoho 
z nich se sport stane navždy nedílnou 
součástí života.

V této souvislosti je také nutné 
se zmínit o financích. Vedle obec-
ních rozpočtů jsou totiž velmi důleži-
té také prostředky, které jsme získali 
z evropských fondů na obnovu spor-
tovišť. Příkladem může být hřiště pro 
teenagery v lokalitě Habrová, jehož 
stavba bude letos zahájena s využi-
tím podpory EU. Unijní prostředky by 
měly být i do budoucna významným 
zdrojem financí na projekty zaměřené 
na tuto oblast veřejného života. Pro-
to je důležité, abychom v Evropě byli 
schopni si vyjednat dobré podmín-
ky, jež podporu těchto aktivit umož-
ní. Rychle se blíží volby do Evropské-
ho parlamentu, které proběhnou ve 
dnech 23. a 24. května. I v nich mů-
žeme svým hlasem rozhodnout, jak 
se nám bude na Žižkově žít.

Miroslav Poche
radní za ČSSD

Prostory nového informačního centra 
se již brzy otevřou veřejnosti
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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.

Představujeme činnost Pracovní skupiny pro regeneraci městských památkových zón 
a městských památkových rezervací

„Všechny nás spojuje citový vztah k Žižkovu,“ říká o složení Pracovní skupiny pro 

regeneraci arch. Ivan Vavřík, který kolegiu, v němž zasedají známí a respektovaní odborníci, předsedá.

Název kolegia, jehož jste před-
sedou, může být pro nezasvěce-
né hádankou. Můžete popsat, čím 
konkrétně se zabývá?

Existence skupiny je dána vlád-
ním nařízením a je nezbytnou pod-
mínkou pro přípravu a zařazení pro-
jektů do programu regenerace, který 
vyhlašuje každoročně ministerstvo 
kultury. Úkolů má hned několik. 
Zabýváme se například vyhledává-
ním budov vhodných pro památko-
vou ochranu a zpracováváme pod-
klady pro návrh na jejich prohlášení, 
podílíme se také na přípravě obno-
vy památek a významných budov 
a prostorů. Připravujeme rovněž zá-
sady městské části při dohledu nad 

výkonem veřejného zájmu v oblasti 
památkové péče předběžně i během 
územních a stavebních řízení a zpra-
cováváme podklady pro stanoviska 
městské části pro tato řízení. Vyjad-
řujeme se také k architektonickému 
a urbanistickému prostoru v měst-
ské části. Prostřednictvím svých čle-
nů dále navazujeme spolupráci s kul-
turními a památkovými institucemi 
a důležitou součástí naší práce je také 
příprava vyjádření k žádostem o fi-
nanční výpomoc při renovaci památ-
kově chráněných objektů či domů.

Kolik má pracovní skupina členů 
a kdo v ní zasedá?

Pracovní skupina má celkem de-
set členů a vedle představitelů třetí 
městské části a úředníků v ní zaseda-
jí odborníci z řad umělců, architek-
tů, památkářů nebo historiků umě-
ní. Namátkou můžu zmínit jméno 
bývalého rektora pražské AVU Jiří-
ho Kotalíka, architekta Ondřeje Šef-
ců z Národního památkového ústa-
vu, architekta Davida Vávry nebo 
malíře a sochaře Jaroslava Róny. 
Jedná se tedy o specialisty, jejichž 

odbornost sahá od konzervativních 
památkářů až po extravagantní ar-
chitekty. Všechny nás pak spojuje 
určitý citový vztah k Žižkovu.

Jak často se s kolegy scházíte?
Skupina se schází zhruba třikrát 

čtyřikrát do roka, což reflektuje jak 
náplň činnosti tohoto kolegia, tak 
i pracovní a profesní vytíženost jeho 
členů. 

Co považujete za nejpodstatněj-
ší část činnosti pracovní skupiny?

Z mého pohledu je nejdůležitější 
možnost nabídnout radnici a obec-
ně politikům korektní názor odbor-
níků na to, jak městská část vypadá 
v současnosti a kterým směrem by se 
měla či mohla v budoucnosti ubírat. 
To se týká například stávající nebo 
plánované výstavby, půdních ve-
staveb, různých architektonických 
nebo výtvarných počinů, zásahů do 
památkových celků a podobně.

Jak hodnotíte uplynulý rok 2013 
z pohledu fungování pracovní 
skupiny? 

Pracovní skupina se v minulých 
letech podílela na zpracování Pro-
gramu regenerace městské části Pra-
ha 3, který je jakousi alternativou 
k tvrdému pohledu památkářů a kte-
rý umožňuje nahlížet danou proble-
matiku ze všech možných hledisek. 
Městská část tento materiál vzala 
za svůj, což se ukázalo jako správný 
krok, protože ministerstvo kultury 
jej loni vyhlásilo za vůbec nejlepší 
v Praze a radnice za něj následně zís-
kala ocenění. To ukazuje, že spolu-
práce funguje. n

-mpa-

Pracovní skupina pro 
regeneraci MPZ a MPR
Předseda:
Ing. arch. Ivan Vavřík

Členové:
Ing. V. Hujová, M. Kozumplíková, 
doc. PhDr. J. Kotalík, CSc., 
Ak. arch. D. Vávra, Ing. arch. O. Šef-
ců, Ing. arch. Z. Fikar, doc. P. Vorlík, 
Mgr. D. Merta, prof. J. Róna

Tajemnice:
PhDr. E. Hájková, tel.: 222 116 351

Praha 3 chce pojmenovat ulice 
po osobnostech 17. listopadu 1989
Ulice Václava Havla, Alexandra Dubčeka či například náměstí Charty 77 by 
mohly do budoucna vzniknout na území Prahy 3. Rada městské části schválila 
návrh starostky Vladislavy Hujové na pojmenování ulic a náměstí v lokalitě 
Nákladového nádraží Žižkov. 

Místopisné názvy v nové 
čtvrti  by měly připomí-
nat události a osobnos-
ti 17. listopadu 1989. 

Seznam s navrhovanými jmény 
zaslala starostka Prahy 3 magistrá-
tu kvůli zablokování tohoto okruhu 
názvů pro budoucí využití v tomto 
rozvojovém území.

„Cítíme, že tyto názvy patří k nám 
i proto, že je to dva roky, co jsme dosáhli 
toho, aby ulice poblíž Nákladového ná-
draží Žižkov byla pojmenována po žiž-
kovské rodačce a první dámě paní Olze 
Havlové. Již v roce 1988 se také konala 
v Praze 3 na Škroupově náměstí první 
protikomunistická demonstrace,“ vy-
světluje starostka Prahy 3 Vladislava 
Hujová.

Současné ulice Žižkova nesou te-
maticky názvy po významných udá-
lostech a osobnostech českých dějin. 
Městská část Praha 3, na jejímž úze-
mí významná rozvojová lokalita ná-
kladového území leží, chce proto při 
pojmenování nových ulic a náměstí 
vycházet také z historie, ale tento-
krát z té novodobé. n

-sak-

Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov: 
Václava Havla, Alexandra Dubčeka, kardinála Tomáška, Václava Bendy, Pavla Tigrida, Ivana Medka, Jiřího Dienstbiera, 
Věnka Šilhána, Pavla Wonky, Jaroslava Šabaty, Valtra Komárka, Josefa Zvěřiny, Ivana Martina Jirouse, Charty 77, Ně-
kolika vět, Sametové revoluce, Veřejnosti proti násilí, Občanského fóra.

ilustrační foto

Městská část chce obnovit 
západní část parku Židovské pece 
Rada městské části schválila předlože-
ní projektové žádosti Regenerace parku 
Židovské pece – západní část v rámci 
vyhlášené výzvy v Operačním programu 
Praha – Konkurenceschopnost. V rámci 
akce má být v západní části parku pro-
vedena rekonstrukce cestní sítě, která 
je již ve stavu vyžadujícím obnovu. Zá-
roveň bude zřízeno hřiště pro děti před-
školního věku s odpovídajícím zázemím, 
součástí projektu jsou i sadovnické 
úpravy na ploše 56 tisíc m2. 

Rada schválila záštitu nad 
projektem tréninkové kavárny
Radní třetí městské části schválili zášti-
tu a spoluúčast Prahy 3 nad projektem 
zřízení kavárny Café Martin. O zášti-
tu požádala společnost Centrum Mar-
tin, která se zaměřuje na pomoc lidem 
s mentálním a kombinovaným postiže-
ním, a to především na integraci těch-
to lidí do společnosti. Z těchto důvodů 
chce společnost Centrum Martin ote-
vřít tréninkovou kavárnu v pronajatém 
prostoru v Lupáčově ulici 10. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o objekt ve vlastnic-
tví městské části, Praha 3 se bude po-
dílet na stavebních úpravách a zajištění 
potřebné vzduchotechniky částkou do 
výše 450 tisíc korun. 

Radní schválili prodeje bytů
Rada Prahy 3 schválila záměry prodeje 
jednotek v bytových domech č. p. 1781 
v ulici Táboritská 38, v č. p. 1545 v Křiš-
ťanově ulici 2 a v č. p. 1834 v ulici Kráso-
va 2. Záměrem městské části Praha 3 je 
uskutečnit prodej jednotek v těchto by-
tových domech dle zákona č. 89/2012 
Sb. a dle Souboru pravidel prodeje jed-
notek v domech ve vlastnictví hl. m. Pra-
hy, svěřených MČ Praha 3. 

Rada schválila nové vzorové 
smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotek 
Radní schválili návrhy vzorových smluv 
o převodu vlastnictví pronajatých byto-
vých jednotek v domech prodávaných 
dle nového Souboru pravidel prodeje 
jednotek. Nové vzorové smlouvy odpo-
vídající novému občanskému zákoníku 
byly zpracovány v souladu se souborem 
pravidel, schváleným usnesením ZMČ 
Praha 3 č. 451 ze dne 18. 3. 2014.

Radní schválili další prodeje bytů 
Rada Prahy 3 schválila záměry prodeje 
jednotek v bytových domech č. p. 1636 
v ulici Sudoměřská 35, v č. p. 1651 v Su-
doměřské 33 a v č. p. 1650 v ulici Su-
doměřská 31. Záměrem městské čás-
ti Praha 3 je uskutečnit prodej jednotek 
v těchto bytových domech dle zákona 
č. 89/2012 Sb. a dle Souboru pravidel 
prodeje jednotek v domech ve vlastnictví 
hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 3. 

Rada MČ Praha 3
23. 4. 2014

Rada MČ Praha 3
9. 4. 2014

Rada MČ Praha 3
26. 3. 2014
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Nákladové nádraží Žižkov se promění 
v kulturně-vzdělávací centrum 
Všechny zúčastněné strany podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě konverze 
Nákladového nádraží Žižkov na kulturně-vzdělávací centrum. Dokument byl stvrzen v prostorách 
funkcionalistické stavby nádraží, které bylo loni prohlášeno kulturní památkou. 

Generální ředitel Českých drah Daniel Kurucz, ministr kultury Daniel Herman, 
starostka Prahy 3 Vladislava Hujová, primátor hlavního města Prahy Tomáš 
Hudeček a Luděk Sekyra ze společnosti Žižkov Station Development po 
podpisu memoranda o Nákladovém nádraží Žižkov

Ministryně navštívila dětskou skupinu na ZŠ Havlíčkovo náměstí 
Ministryně práce a sociálních 
věcí Michaela Marksová-Tomino-
vá podpořila projekt dětské sku-
piny Žižkovská školička. Úspěch 
projektu, který financuje městská 
část Praha 3 a který probíhá ve 
spolupráci s ministerstvem práce 
a sociálních věcí, by se měl odra-
zit při zakládání dalších dětských 
skupin v Praze 3. Zástupkyně 
starostky Miroslava Oubrechtová 
chce spolupracovat s minister-
stvem i v jiných oblastech soci-
ální péče.

„Ta dětská skupina tady je krásná, 
nevidím žádný rozdíl mezi ní a ma-
teřskou školou. Asistenti se věnují dě-
tem, ty rozvíjejí své schopnosti, hra-
jí si, prohlížejí si knížky,“ uvedla po 
návštěvě ZŠ Havlíčkovo náměstí 
ministryně práce a sociálních věcí 
Michaela Marksová-Tominová, je-
jíž resort prosazuje přijetí zákon-
né úpravy.

Zkušenosti z fungování dětské 
skupiny na ZŠ Havlíčkovo ná-
městí chce zástupkyně starostky 

Miroslava Oubrechtová využít pro 
jejich další rozšíření v Praze 3. 
V březnu totiž prošel v prvním čte-
ní poslaneckou sněmovnou vládní 
návrh zákona o dětské skupině.

„Pokud návrh zákona projde sně-
movnou i v následujících čteních, může-
me již od letošního 1. září zakládat další 
dětské skupiny,“ říká zástupkyně sta-
rostky Miroslava Oubrechtová.

Praha 3 má podporu ministerstva 
i v péči o seniory
S podporou ministerstva práce a soci-
álních věcí počítá zástupkyně starost-
ky i v jiných oblastech sociální péče. 

„Městská část Praha 3 potřebuje 
například denní stacionář pro senio-
ry s Alzheimerovou chorobou a stařec-
kou demencí. Toto zařízení, které již 
funguje i v jiných městských částech, 
je významnou pomocí pro rodiny, ve 
kterých se nemocní senioři ocitli v této 
obtížné situaci,“ vysvětluje zástupky-
ně starostky Oubrechtová. 

Denní stacionář funguje tak, že 
ráno do něj rodina seniora přive-
ze, přes den se o pacienta starají 
pečovatelky a odpoledne si ho ro-
dina vyzvedne. Denní stacionář je 
tak řešením pro rodiny, ve kterých 
nemohou jejich členové poskyto-
vat nemocným seniorům celoden-
ní péči.

V denním stacionáři by navíc 
nebyla jenom pečovatelská služba, 
toto zařízení by mohlo na místě 
například poskytovat poradenství 
pro seniory – ať už by šlo o in-
formace, kde najít pomoc psy-
chologa, ordinaci gerontologa či 
o tom, jak uplatnit nárok na soci-
ální dávky. n

-sak-

Před podpisem memoranda si ministr 
kultury prohlédl v doprovodu zástupce 
starostky Matěje Stropnického areál 
nádraží

Ještě před podpisem memo-
randa odhalili ministr kultu-
ry Daniel Herman spolu s ge-
nerálním ředitelem Českých 

drah Danielem Kuruczem na 
budově nádraží tabulku, označující 
ho za nemovitou kulturní památku.

„Jedná se o zcela ojedinělý komplex 
funkcionalistických budov z první re-
publiky, který si zaslouží mimořádnou 
péči. Jdeme ve světovém trendu revitali-
zace průmyslových zařízení i v té kultur-
ní oblasti, aby dostaly nový život a moh-
ly plnit alternativní a srovnatelnou 
funkci k té, pro kterou byly postaveny,“ 
uvedl později ministr kultury Daniel 
Herman.

Starostka městské části Praha 3 
po podpisu memoranda uvedla, že 
radnice se již dlouho snaží o to, aby 
území nákladového nádraží bylo ře-
šeno se všemi subjekty – ať už jsou 
to investoři, ministerstvo kultury či 
hlavní město Praha včetně zpracova-
tele územního plánu.

„Celková revitalizace nákladového 
nádraží bude velice finančně náročná. 
Budu moc ráda, když budeme dále po-
kračovat společně, protože území Nákla-
dového nádraží Žižkov má přes 50 hek-
tarů téměř v centru Prahy. Doufám, že 
v budoucích letech se naše úsilí podaří 
naplnit a vyroste zde významná oblast 
třetí městské části,“ vysvětlila starostka 
Vladislava Hujová.

Konkrétní kroky, které povedou 
k revitalizaci Nákladového nádraží 
Žižkov, však signatáři memoranda 
zatím nepředstavili.

„Na našem krátkém pracovním jed-
nání jsme se dohodli na pracovní sku-
pině, do které každý ze subjektů delegu-
je svého zástupce a jejím úkolem bude 
dotáhnout tzv. master management 
plán, což je taková mapa, která právně 
a ekonomicky popíše to, jakou cestou se 
má  konverze ubírat, aby dosáhla svého 
cíle. Plán představíme v průběhu červ-
na,“ uvedl zástupce starostky Matěj 
Stropnický.

První verzi management plánu, 
která byla zadána loni na podzim, 
již připomínkuje vedení Prahy 3. 

Do připomínkování plánu chce však 
radnice zasvětit všechny zúčastněné 
strany. Jedna z variant počítá s pře-
sunutím Národního filmového ar-
chivu do objektu nádraží. Podle 
generálního ředitele Českých drah 
Daniela Kurucze se však zatím musí 
vyřešit různé administrativně-právní 
překážky.

„Musíme řešit právní problém pří-
padného převodu. Nevíme, kdo bude 
vlastníkem nádraží. To budeme znát 
až po několika měsících,“ řekl ředitel 
Kurucz. n -ham-

S fungováním 
projektu Žižkovská 
školička, který 
financuje městská 
část Praha 3, 
seznámily na ZŠ 
Havlíčkovo náměstí 
ministryni Michaelu 
Marksovou-
Tominovou 
(uprostřed) 
zástupkyně 
starostky Miroslava 
Oubrechtová (vlevo) 
a ředitelka školy 
Irena Meisnerová 
(vpravo).

MEMORANDUM
o vzájemné spolupráci s cílem kon-
verze Nákladového nádraží Praha-
-Žižkov na kulturně-vzdělávací cen-
trum, uzavřené mezi ministerstvem 
kultury, hlavním městem Prahou, 
městskou částí Praha 3, Českými 
drahami, a. s. a Žižkov Station De-
velopment, a. s.

Nákladové nádraží Praha-Žiž-
kov, které je v současnosti vlastnic-
tvím Českých drah, a. s., je největší 
dochovanou funkcionalistickou prů-
myslovou stavbou v Praze. Již od 
ukončení provozu Nákladového ná-
draží Praha-Žižkov v roce 2002 exi-
stovala snaha kulturní obce o jeho 
prohlášení za kulturní památku a za-
jištění odpovídající ochrany této vý-
znamné budovy, která vyvrcholi-
la prohlášením za kulturní památku 
v roce 2013. 

S vědomím zásadního kulturní-
ho, historického a architektonicko-
-urbanistického významu Náklado-
vého nádraží Praha-Žižkov a rovněž 
jeho významného potenciálu pro 
využití k jiným, společensky vše-
obecně přínosným účelům a čin-
nostem, tímto prohlášením signatáři 
memoranda stvrzují společný zájem 
na vzájemné spolupráci a koordino-
vané přípravě konverze Nákladové-
ho nádraží Praha-Žižkov na kultur-
ně-vzdělávací centrum. Podrobnosti 
konverze budou signatáři memo-
randa dojednávány a budou hledá-
ny cesty pro jeho realizaci.
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Projekt Comenius na ZŠ 
náměstí Jiřího z Lobkovic

Po úspěšném eTwinningovém projektu, za kte-
rý škola loni obdržela evropské ocenění kvality, 
se učitelé a žáci zapojili do programu Partnerství 
škol Comenius. 

Ve skupině je zapojeno 10 partnerských 
škol, spolupráce mezi nimi začala v srpnu 
2013, ukončení projektu je plánováno na čer-
ven 2015. Koordinátorem projektu je škola ze 
Skotska, dalšími účastníky jsou školy z Itá-
lie, Polska, Řecka, Turecka, Bulharska, Kypru 
a dvě školy z Rumunska. Školy společně pra-
cují na projektu s názvem Space Teds‘ Adven-
tures Around Europe.

Učitelé s žáky průběžně pracují na závěreč-
ných výstupech – z celého projektu vznikne dět-
ská knížka a mezinárodní kuchařka, které bu-
dou přeloženy do jazyků zúčastněných zemí. 
Více na internetové adrese www.lobkovicovo.cz 
nebo na www.comenius10.eu. 

Žáci ZŠ Chelčického znají 
finance na jedničku

Již několik let se Základní a mateřská škola 
Chelčického profiluje jako škola finanční gramot-
nosti. Nově škola upravila vzdělávací program 
tak, aby byly učivo, dovednosti a postoje vyučo-
vány jako povinný předmět pro všechny žáky. 

Míru, s jakou si žáci osvojili poznatky, si 
škola mohla ověřit v celostátní soutěži finanční 
gramotnosti, kam se přihlásila již potřetí a kde 
ji reprezentovali tři nejlepší žáci ze školního 
kola. „Letos nás zastupovali Michal Walczy-
sko, Michal Nerad a Natálie Klasová. Obvod-
ní kolo jsme stejně jako vloni a předloni vyhráli 
a postoupili jsme do kola krajského, kde naši 
žáci obsadili první místo a jasně prokázali, že 
ZŠ a MŠ Chelčického je nejlepší školou ve fi-
nanční gramotnosti v Praze,“ doplňuje peda-
gog Jakub Šolc.

Škola se zúčastnila také celostátního finále, 
v němž získala 8. místo. 

Gymnastky TJ Sokol 
Žižkov I. vybojovaly postup 
na MS v Moskvě

Juniorky z oddílu moderní a estetické skupino-
vé gymnastiky TJ Sokol Žižkov I. vybojovaly na 
ESG Cup I. ve Vyškově úžasnou choreogra-
fií, kterou pro ně vytvořila hlavní trenérka Natalia 
Vorokhobina, nejen první místo v ESG Cupu I. 
a titul mistryň republiky pro rok 2014, ale hlavně 
postup na MS v Moskvě, které se koná 23.–25. 
května. Skladbu, se kterou budou na MS gym-
nastky vystupovat, představí veřejnosti v rám-
ci akce „Děti v pohybu 2014“, který proběhne 
dne 17. května ve sportovním a rekreačním are-
álu Pražačka.

Aprílový běh s kuřetem 

Na tratích v parku Židovské pece se v úterý 
1. dubna uskutečnil již dvacátý charitativní Aprílo-
vý běh s kuřetem. Akci pořádá Sportovní klub Je-
seniova jako součást projektu Pomozte dětem! 

Děti z druhých až pátých tříd se mezi sebou 
utkaly na tratích dlouhých 500 až 1100 metrů. 
„Pro tuto kategorii dětí se pořádá málo akcí. Ap-
rílový běh s kuřetem může být prvním závodem, 
který je osloví. Účastnit se mohou jak jednotlivci, 
tak reprezentace škol z Prahy. V rámci závodu 
vrcholí naše sbírka pro kuře a děti se seznámí 
s Nadací rozvoje občanské společnosti a jejich 
programem Pomozte dětem! Myslíme, že je dů-
ležité, aby děti věděly, že možnost sportovat je 
dar a ne samozřejmost,“ říká místopředseda 
sportovního klubu ZŠ Jeseniova Milan Gála. 

Letošního běhu se účastnilo pět stovek dětí 
z 18 škol z celé Prahy a výtěžek sbírky činil 
18 442 korun.

Pražačka bude patřit „Dětem v pohybu“
Jedinečnou příležitost zasportovat si a prověřit své 
síly a schopnosti ve sportu, který je jim blízký, bu-
dou mít nejen děti, ale také dospělí v sobotu 17. 
května ve sportovním a rekreačním  areálu Pražač-
ka. Městská část Praha 3 zde od 9.00 až do 21.00  
pořádá sportovní den „Děti v pohybu 2014“.

Na Pražačce se v sobotu až do večera budou před-
stavovat sportovní organizace, které působí na území 
třetí městské části s ukázkami jednotlivých sportov-
ních disciplín.

„Bude to jedinečná příležitost pro rodiče a děti poznat 
všechny sportovní organizace z Prahy 3 a jejich nabídku 
a také si jednotlivé sporty vyzkoušet. Kromě tradičního fot-
balu se bude hrát i florbal, budou tu kurty na tenis nebo 
na badminton,“ přibližuje program akce Filip Neusser, 
předseda komise pro tělovýchovu a sport.

„Děti budou mít rovněž podle svého zájmu možnost se 
přímo na místě přihlásit do sportovního klubu či tělovýchov-
né jednoty,“ upřesňuje radní pro sport Miroslav Poche. 
Vedle sportu nebude na Pražačce chybět ani kulturní 
doprovodný program a stánek s občerstvením. n

-mot-

Barevná planeta 3 aneb 
Den dětí na Jiřáku
Ve čtvrtek 29. května od 14.00 hodin vypukne na náměstí Jiřího z Podě-
brad to pravé dětské běsnění. Městská část tu pro děti připravila zábav-
né odpoledne plné atraktivní podívané a soutěží. Soutěžit se bude také 
o celoroční rodinné vstupenky do zoo.

Průvodci programem, který na náměs-
tí potrvá až do 18.00 hodin, budou 
dětmi oblíbení Magda Reifová a Zde-
něk Lahoda. Děti se mohou těšit na 

vystoupení kapely Pískomil se vrací, hlasové 
ekvilibristy Hlasoplet, bublinového mága, mi-
stry světa v jo-jování nebo na ukázky mistrů 
bojového umění Jiu-jitsu. 

Na náměstí Jiřího z Poděbrad se bude také 
v průběhu celého odpoledne soutěžit. „Každé 
dítě zde dostane soutěžní plánek se stanovišti, na 
kterých se budou plnit různé zábavné úkoly. Za je-
jich splnění obdrží razítka a vyplněný list pak děti 
vloží do slosování. A ceny budou vskutku atraktiv-
ní, jednou z hlavních cen je například celoroční 

rodinná vstupenka do pražské zoo,“ prozrazuje 
zástupkyně starostky pro oblast školství Miro-
slava Oubrechtová. 

Svoje stanoviště tu bude mít Policie ČR, 
která předvede profesionální zadržení pacha-
tele policejním psem, členové mysliveckého 
svazu vystaví sokoly, orly a další dravce. Na 
dalších stanovištích děti zjistí, co všechno 
se ukrývá uvnitř hasičského a záchranářské-
ho vozu. Tvořit se bude u stánku Domu dětí 
a mládeže Praha 3 ULITA a závodit na ko-
loběžkové dráze – nemusíte mít koloběžku 
vlastní, tady vám ji půjčí! Chybět nebude ani 
oblíbené malování na obličej, stánek s balón-
ky, modeláři a jejich dokonalé modely aut na 

ovládání a samozřejmě občerstvení – sladká 
odměna bude připravena pro každého! n

-mot-

Na Dni dětí 
vystoupí oblíbená 
kapela Pískomil 
se vrací

Program dětského dne 
– Barevná planeta 3, 29. května
moderují Magda Reifová a Zdeněk Lahoda
Mistři světa v jo-jování
Hlasoví ekvilibristé Hlasoplet
Mistrovská ukázka bojového umění Jiu-jitsu
Bublinář Kodeš
Pískomil se vrací
Losování výherců soutěží

ilustrační foto
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Veřejně prospěšné práce podporují zaměstnanost v Praze 3
Prostřednictvím projektu, který spus-
tila žižkovská radnice ve spolupráci 
s občanským sdružením Buči a úřa-
dem práce letos v dubnu, získalo práci 
26 dlouhodobě nezaměstnaných. 

Třetí městská část našla další způsob, 
jak podpořit dlouhodobě nezaměstna-
né občany z Prahy 3. Přes dvě desítky 
z nich se budou po dobu 12 měsíců sta-
rat o úklid ulic, náměstí a parků v oblas-
ti Jarova. 

„Městská část si v této oblasti objednala 
úklidové práce od sdružení Buči. Za jejich 
provedení mu zaplatí 500 000 korun, což 
této společnosti umožnilo zorganizovat pro-
jekt veřejně prospěšných prací a čerpat na 
něj od státu podporu. Pokud se tato spolu-
práce osvědčí, budeme usilovat o další roz-
šíření projektu,“ uvedla starostka městské 
části Vladislava Hujová.

Veřejně prospěšné práce jsou časově 
omezené pracovní příležitosti, které po 
dohodě s úřadem práce vytváří zaměst-
navatel. Tím se stalo na základě ob-
jednávky městské části právě občanské 
sdružení Buči. „Formou dvanáctiměsíční-
ho zaměstnání ve prospěch městské části se 
do projektu zapojilo 12 osob na poloviční 
a 4 osoby na plný úvazek. Dalších 10 lidí 
u nás získalo zaměstnání s úvazkem na 40 
hodin měsíčně po dobu čtvrt roku,“ vysvětlil 
předseda sdružení Buči Štěpán Kavur, 
podle kterého jde výhradně o uchazeče 
evidované na úřadu práce minimálně 

pět měsíců. Ti si za úklidové práce na 
Jarově na plný úvazek vydělají měsíč-
ně zhruba 15 000 korun a na poloviční 
pak zhruba 9000 korun. 

Souběžně s veřejně prospěšnými pra-
cemi pomáhá Praha 3 dlouhodobě ne-
zaměstnaným také prostřednictvím pro-
jektu veřejné služby, který zde běží od 
roku 2011. Do tohoto programu jsou 
na dobu tří měsíců zařazováni ucha-
zeči dlouhodobě evidovaní na zdejším 
úřadu práce, kteří pobírají podporu 

v nezaměstnanosti. V rámci programu 
provádějí dočišťovací práce v ulicích 
Žižkova, za něž jim nepřísluší žádný 
plat. „Městská část ale těmto lidem finanční 
příspěvek za jejich práci poskytuje. Pokud se 
osvědčí, dostanou od nás navíc doporuče-
ní pro jejich případné stálé zaměstnavatele, 
jako je dnes třeba již zmiňované sdružení 
Buči,“ vysvětlila systém několikastup-
ňové pomoci nezaměstnaným v Praze 3 
starostka Hujová. n

-mpa-

Veřejně prospěšné práce pro Prahu 3 vykonávají od dubna dlouhodobě nezaměstnaní 
ve dvou skupinách, které vedou ženy

Obecní byty radnice nejdříve opraví, 
teprve pak je pronajímá
Převážnou většinu bytů třetí městská část pronajímá. Volné bytové jednotky postupně procházejí 
rekonstrukcí, aby splňovaly standard, který radní schválili v průběhu minulého roku.

V majetku třetí městské části je cel-
kem 3352 bytů, svému účelu slouží 
3130 z nich a 222 bytů v současné 
době čeká na své nájemce. Tyto by-

tové jednotky po předchozím užívání vyžadují 
nutné opravy.

„To, že jsou byty volné, má své objektivní dů-
vody. Často je totiž jejich bývalí nájemníci, vět-
šinou neplatiči nájmů, zanechají v takovém sta-
vu, který vyžaduje zásadní rekonstrukci,“ uvedl 
zástupce starostky pro bytovou politiku Ma-
těj Stropnický s tím, že od jeho nástupu do 
funkce v létě 2012 došlo k obsazení nece-
lé stovky volných bytů na základě sociální 
potřebnosti. 

Opravy bytů zajišťuje pro městkou část na 
základě stanoveného harmonogramu a pod-
le jasně určených standardů Správa majet-
kového portfolia Praha 3 (SMP). Návaznost 
stavebních prací určuje seznam volných bytů 
vypracovaný na základě jejich prostorového 
rozložení. Byty z tohoto seznamu se postupně 
opravují tak, jak jsou vypisována a vyhodno-
cována výběrová řízení na dodavatele. Rada 
městské části už také v polovině minulého 
roku svým usnesením stanovila standardní po-
dobu, do níž se jednotlivé byty opravují.

 „S opravou bytů do tohoto standardu se zapo-
čalo letos v lednu. Rekonstrukce prvních 20 bytů 
byly již dokončeny, opravy dalších 12 bytů v tuto 
chvíli probíhají a připravuje se projektová doku-
mentace a soutěž dodavatelů na dalších 14 bytů, 
s jejichž opravou by se mělo začít v květnu,“ uve-
dl ředitel SMP Jan Materna s tím, že tyto 

a další opravy bytů stály zhruba 8 mil. Kč, 
přičemž průměrná cena opravy jednoho bytu 
do tzv. standardu vychází na zhruba 300–
400 tis. Kč. 

Jak připomíná předseda komise pro byto-
vé a nebytové prostory Michal Kucián, v mi-
nulosti opravovala byty do výše 100 tisíc ko-
run Správa komunálního majetku, která tuto 
činnost měla ve své kompetenci. „Toto loni 
skončilo a na bytovou komisi dopadlo schvalová-
ní všech oprav v bytech, kromě havárií a revizí. 
To samozřejmě komisi velmi zatížilo, a tak ini-
ciovala zavedení standardů. Rada tento koncept 
přijala a dnes jsou tedy nastavena jasná pravi-
dla, co a v jakých cenách je standard. Je tedy 
jasné, kolik stojí třeba umyvadlo, kolik vodovodní 

baterie, kuchyňská linka a podobně,“ připomněl 
Kucián s tím, že dnes každý dopředu ví, jak 
bude vypadat byt, ke kterému eventuálně 
získá nájemní smlouvu. „Žádný prostor pro spe-
kulace. A je to tak dobře,“ dodal Kucián. 

Podle zástupce starostky Matěje Strop-
nického je způsob přidělování volných bytů 
třeba změnit. „Proto jsem připravil Koncepci 
podporovaného bydlení, která stanoví pravidla, 
podle nichž budou byty přidělovány v budoucnos-
ti těm, kdo na trhu s bydlením na byt nedosáh-
nou, což jsou například senioři, matky samoži-
vitelky, sociálně slabé rodiny, osoby s postižením 
a další. Návrh nyní projednává koalice,“ uzavřel 
zástupce starostky Stropnický. n

-mpa-

Kuchyňský kout v bytě 
na Koněvově ulici 146 
na opravu teprve čeká 
(vlevo)

Takto vypadá 
zrekonstruovaná 
kuchyně v obecním 
bytě v Jeseniově 
ulici 89 

foto: Buči o. s.

Velikonoce pro děti na Jiřáku. Výtvarné dílny s jarní temati-
kou, divadelní představení a hudební vystoupení byly součás-
tí bohatého velikonočního programu pro děti, které na Bílou 
sobotu 19. dubna na náměstí Jiřího z Poděbrad připravila třetí 
městská část. 

Stav bytového fondu MČ Praha 3

5280

3732
3352

2010 2012 2014

5003

277

3421

311

3130

222

pronajaté

volné

foto: V. Karlíková
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Kvetoucí tulipány rozzářily parky
Třetí městská část patří mezi největší zřizovatele květinových výsadeb na území hlavního města 
Prahy. Pečuje o záhony letniček, cibulovin a dvouletek, růží a trvalek na ploše o celkové výměře 
2000 m2. Kvetoucí tulipány a další cibuloviny s podsadbou violek nebo modřenců prozářily svými 
barvami nastávající jaro.

Tulipány s podsadou violek naproti nákladovému nádraží

Záhon na Olšanském náměstí s tulipány, modřenci a violkami

Záhon v parku před Viktorkou s tulipány šesti kultivarů a violkami

Při procházkách Žižkovem 
a Vinohrady můžeme v uli-
cích, na náměstích a par-
cích narazit na různé typy 

záhonů. „Největší podíl mají trvalko-
vé záhony a záhony růží. Plochu o něco 
menší zaujímají záhony s nejvýrazněj-
ším efektem, tedy ty, na kterých se pra-
videlně střídají výsadby cibulovin spolu 
s dvouletkami a výsadby letniček,“ říká 

vedoucí oddělení správy zeleně Jana 
Caldrová.

S příchodem jara rozkvetlé tuli-
pány a violky zkrášlily veřejná pro-
stranství, záhony různých barev 
najdeme například v parku před 
Viktorkou, u Nákladového nádraží 
Žižkov nebo na Olšanském náměstí. 

 „Květinové záhovy letniček a dvoule-
tek jsou příjemným bonusem a ozdobou 

celkové péče 
o  veřejnou ze-
leň, kterou měst-
ská část vykonává. 
Kritik by řekl, že jsou poměrně náklad-
né, zbytečně luxusní a dlouho nevydrží, 
přesto je dobře, že jejich výsadbou mů-
žeme oslavit a zdůraznit příchod jara,“ 
uvedl Ondřej Rut, zástupce starost-
ky pro životní prostředí. Cibulky 

odkvetlých tulipánů již v mi-
nulosti MČ poskytla k využití 
školkám a školám. Cibulky vy-

užily např. základní školy Peruno-
va, V Zahrádkách, nebo nám. Jiřího 
z Lobkovic, ale také všechny tři ma-
teřinky v Jeseniově ulici, MŠ Buko-
vá nebo Sudoměřská.

„Těší mě, že se podařilo uskutečnit 
návrh členů komise pro životní prostředí 

a díky iniciativní práci pracovníků od-
dělení správy zeleně se od myšlenky při-
stoupilo přímo k realizaci. Pokud by se 
letos podařilo zapojit i občany městské 
části, kteří by zdarma získané cibuloviny 
využili pro zkrášlení svého okolí, bylo by 
to dokonalé,“ dodává na závěr před-
sedkyně komise životního prostředí 
Světlana Škapová. n

-mot-

Cibulky tulipánů 
poskytne měst-
ská část k vy-
užití školám 
a školkám

Seniorům s Alzheimerovou chorobou pomůže finanční 
dar městské části
Domov pro seniory Dřevčický 
park získal dar z Fondu sociálního 
a zdravotního městské části Pra-
ha 3. Na žižkovské radnici se při 
této příležitosti s ředitelkou domo-
va Hanou Porubskou a jeho eko-
nomkou Martinou Čemusovou se-
tkala starostka Vladislava Hujová. 

Domov pro seniory Dřevčický Park 
poskytuje služby občanům, kteří se 
z důvodu věku nebo zdravotního 
postižení ocitli v nepříznivé sociál-
ní situaci, nebo mají trvale sníženou 
soběstačnost a jejich situace vyžadu-
je pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. Jedná se o seniory, kteří ne-
jsou schopni nadále žít samostatně 
v domácím prostředí s pomocí ro-
diny nebo terénních sociálních slu-
žeb. „Dvě třetiny našich klientů trpí 
Alzheimerovou chorobou, všem senio-
rům poskytujeme služby tak, aby přesně 
vyhovovaly jejich individuálním potře-
bám,“ říká ředitelka domova Hana 
Porubská.

„Jsme nestátní neziskovou organiza-
cí, pro zabezpečení našeho chodu slouží 
dotace od ministerstva práce a sociálních 
věcí nebo sponzorské dary. Obracíme se 
také s žádostmi o finanční příspěvek na 
jednotlivé městské části, ze kterých naši 
klienti pocházejí. V současné době pečuje-
me o 5 klientů s trvalým bydlištěm v Praze 
3. Velmi jsme ocenili finanční dar ve výši 
213 tisíc korun, který  nám městská část 

věnovala. Musím přiznat, že Praha 3 je 
zatím jedinou městskou částí, kde byla 
naše žádost vyslyšena,“ říká Martina 
Čemusová, ekonomická poradkyně 
domova pro seniory v Dřevčicích. Fi-
nanční částka poputuje na pořízení 
sedmi polohovacích lůžek pro klien-
ty, kterým poskytnou větší komfort 
a zároveň ulehčí pracovníkům pří-
mou péči o klienty. n

Ředitelka domova pro seniory Hana Porubská (vpravo) předala starostce 
Vladislavě Hujové košík buchet, které vlastnoručně upekly klientky domova

Anna Mrázová z Domu 
s pečovatelskou službou v Krásově 
ulici se dožila stovky
Rovné stovky se ve středu 9. dubna 
dožila v neuvěřitelné kondici Anna 
Mrázová. Do Domu s pečovatel-
skou službou v Krásově ulici, kde 
žije přes dvacet let, ji v předvečer 
narozenin přišla květinou a dár-
kovým balíčkem potěšit starostka 
městské části Praha 3 Vladislava 
Hujová. 

Anna Mrázová žije v domě s pe-
čovatelskou službou již od roku 
1998 a velkou oporou je jí Ludmi-
la Felixová, která za ní každý den 
dochází a pomáhá jí s péčí o ni 
i o domácnost. „Paní Mrázové zajiš-
ťujeme pouze donášku obědů, jinak je 
zcela soběstačná či jí vypomůže právě 
paní Felixová,“ upřesňuje vedou-
cí domu s pečovatelskou službou 
Olga Kubrová. „Dvakrát do roka 
ji navštěvuje její devadesátiletý bra-
tr, který žije ve Veltrusích,“ dodává 
Olga Kubrová.

„Těší mě vidět, jak i ve sto letech je 
paní Mrázová neuvěřitelně čilá a ele-
gantní dáma, které by stovku hádal 
opravdu jen málokdo,“ podotkla po 
návštěvě starostka Vladislava Hu-
jová. n

-mot--mot-
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Za posledních pět let získala městská část téměř 83 milionů korun na dotacích
Jen na projekty, které plánuje re-
alizovat v letošním roce, získala 
městská část přes 40 milionů ko-
run. Opraví za ně třeba Havlíčkovo 
náměstí nebo zlepší fungování úřa-
du. Žádosti o další desítky milionů 
na plánované akce už radnice ode-
slala na příslušné úřady.

Prostřednictvím evropských a ma-
gistrátních peněz Praha 3 v součas-
né době realizuje například rozsáh-
lou revitalizaci Havlíčkova náměstí, 
na kterou získala více než 10 milio-
nů korun. Dalších 15 milionů bude 
radnice čerpat na projekt výstavby 
multifunkčního hřiště pro teenagery 
v ulici Habrová. 

„Celkový finanční objem dotací z fon-
dů je 82,5 milionů korun, realizovány 
jsou pak akce v celkovém objemu 49,8 
milionu. V této souvislosti je ale třeba 
připomenout, že v přípravě jsou dal-
ší akce, které budou v případě schvále-
ní realizovány prostřednictvím dotací 
z fondů,“ vysvětlil zástupce starostky 
pro finance Josef Heller.

Radnice už podle něj také podala 
žádosti o dotace z Operačního pro-
gramu Praha – Konkurencescho-
nost, jejichž prostřednictvím letos 
plánuje financovat regeneraci západ-
ní části parku Židovské pece a revi-
talizaci přístupů na Vítkov v ulicích 
Jeronýmova a Lukášova. V prvním 
případě radnice požádala o více než 
12 milionů a v druhém případě o více 
než 10 milionů korun. Dalších 1,3 mi-
lionu chce pak Praha 3 získat z Ope-
račního fondu Životní prostředí na 
posílení biodiverzity dřevinného pa-
tra v parku Židovské pece.

Peníze z fondů Evropské unie 
v minulosti Praha 3 využila napří-
klad k realizaci energeticky úspor-
ných opatření na místních školách 

a školkách nebo ke zlepšení život-
ního prostředí v městské části. V le-
tech 2009 až 2012 tak například byly 
za 13 milionů korun z evropských 
fondů modernizovány objekty tří 

mateřských školek v Jeseniově uli-
ci, další miliony šly na moderniza-
ci mateřinky Na Balkáně, školky na 
náměstí Jiřího z Poděbrad nebo na 
ekologické úpravy ZŠ Chelčického. 
Peníze z EU pomohly v minulých le-
tech Praze 3 také se snižováním neza-
městnanosti nebo se zkvalitňováním 
práce úřadu městské části (informa-
ce o získaných dotacích viz tabulka).

„Vzhledem k určitému omezení struk-
tury fondů, z kterých může čerpat hlav-
ní město Praha, se nám daří čerpat ne-
malé prostředky. Navíc toto čerpání je 
převážně pro akce zlepšující životní pro-
středí v městské části Praha 3 a dále pro 
zlepšení stavu našich školských zařízení. 
Částečně slouží i k zlepšení kvality služeb 
úřadu městské části a to je opět pro zlep-
šení služeb občanům,“ dodal zástupce 
starostky Heller. n

-mpa-

Realizované akce rok částka

Zelená energie pro ZŠ Chelčického 2009–2012 18,1 mil. Kč

Energetické opatření MŠ Na Balkáně 2010–2012 4,9 mil. Kč

Energetické opatření MŠ Jeseniova 98 2010–2012 3,8 mil. Kč

Energetické opatření MŠ Jeseniova 204 2010–2012 4,6 mil. Kč

Energetické opatření MŠ Jeseniova 240a 2010–2012 4,6 mil. Kč

Návrat do práce 2010–2012 5,5 mil Kč

Zkvalitnění řízení lidských zdrojů ÚMČ 2010–2012 0,8 mil. Kč

Revitalizace Havlíčkova náměstí 2013–2014 10,2 mil Kč

Hřiště pro teenagery Habrová 2014–2015 15,1 mil. Kč

Elektronizace agend ÚMČ 2013–2014 7,8 mil. Kč

Zlepšení kvality řízení ÚMČ 2013–2014 7,1 mil. Kč

Na co čerpá Praha 3 evropské dotace a v jaké výši (2009–2014)

Plánované akce rok částka

Regenerace parku Židovské pece 2014 12,4 mil Kč

Revitalizace přístupů na Vítkov 2014 10,1 mil. Kč

Posílení biodiverzity – Žid. pece 2014 1,4 mil. Kč

Městská akciovka SMP umí spravovat 
majetek Prahy 3 za nižší náklady
Žižkovská radnice učinila další kroky k efektivnějšímu fungování Správy majetkového portfolia 
Praha 3 (SMP) a zaplatí letos opět méně za správu svého majetku. Současně dojde k rozšíření slu-
žeb, které jí SMP poskytuje. Kvality služeb poskytovaných klientům se tyto změny nijak nedotknou.

Rada městské části letos 
opět zásadně snížila ob-
jem financí, které pošle 
na zajištění činnosti Sprá-

vy majetkového portfolia (SMP). 
Pro první pololetí radní schválili 
mandátní odměnu ve výši 21 mil. Kč 
a na stejné úrovni by se měla pohy-
bovat i v druhé části roku.

„Nepředpokládáme, že by celková 
mandátní odměna v letošním roce pře-
kročila 42 milionů korun. To je o 8 mi-
lionů méně než v loňském roce a o té-
měř 21 milionů méně než v roce 2011,“ 

uvedl zástupce starostky pro investi-
ce a předseda představenstva SMP 
Bohuslav Nigrin s tím, že takto vý-
znamné úspory umožnilo sloučení 
čtyř městských akciových společnos-
tí pod hlavičku SMP, které proběh-
lo loni v srpnu. Díky tomu se mimo 
jiné snížil počet členů představen-
stev a dozorčích rad z 27 na 14 a došlo 
k ukončení nevýhodných paušálních 
smluv na poradenské služby.

Na základě březnového usnesení 
rady bude navíc SMP pro městskou 
část nově zajišťovat komplexní pří-
pravu a realizaci prodeje obecních 
bytů zařazených do privatizace, a to 
od vymezení bytových jednotek až 
po jejich prodej. „Tuto činnost městská 
část zajišťuje v současnosti přes externí or-
ganizace. V druhé polovině tohoto roku 
bychom měli tuto činnost prostřednictvím 
SMP převzít plně do vlastních rukou,“ 
vysvětlil zástupce starostky Nigrin.

Postupné snižování mandátní 
odměny (viz graf Vývoj odměn za 

správu majetku MČ Praha 3) ani 
rozšíření činnosti podle radnice 
fungování společnosti nijak neohro-
zí. To potvrzují i její představitelé. 

„Přesto, že došlo v roce 2013 ke sníže-
ní mandátní odměny společnosti od 
městské části za správu jejího nemovi-
tého majetku o 10 milionů korun, se 

podařilo díky snížení celkových nákla-
dů na správu nemovitostí o zhruba 12 
milionů dosáhnout celkového zisku za 
společnost před zdaněním ve výši 11 
milionů korun,“ uvedl Jan Mater-
na, který byl pověřen dočasným 
řízením společnosti loni v listopa-
du s tím, že zajistí do konce dubna 
2014 vypsání řádného výběrového 
řízení na místo ředitele společnosti. 
Představenstvo SMP již začátkem 
března schválilo návrh postupu a 
v dohledné době bude výběrové ří-
zení vypsáno.

„Podle mého názoru se zcela potvr-
zují předpoklady, se kterými jsme do 
realizace opozicí tolik kritizované fúze 
akciových společností šli. Zvýšená efekti-
vita činnosti je již nyní evidentní. V do-
hledné době bude účetní závěrka zve-
řejněna ve sbírce Obchodního rejstříku, 
kde si každý občan může tuto skutečnost 
sám ověřit,“ dodal radní a člen do-
zorčí rady SMP Jan Vokál. n

-mpa-

Odměna za 
správu majet-
ku pro první po-
loletí 2014 činí 
21 mil. Kč

2010 20122011 2013 2014

59,3 60
62,9

50

42

Vývoj odměn za správu majetku MČ Praha 3 (mil. Kč)

Peníze z fondů 
EU využívá Pra-
ha 3 na moder-
nizaci školek 
a škol nebo na 
zlepšení životní-
ho prostředí

S pomocí 
evropské dotace 
financuje radnice 
také přestavbu 
Havlíčkova 
náměstí
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133. výročí Žižkova

V kostele 
sv. Prokopa zahraje 
folklórní skupina 
Hradišťan

Dne 13. května od 19.30 hodin pořá-
dá radnice třetí městské části koncert 
v kostele sv. Prokopa k příležitosti oslav 
133. výročí povýšení Žižkova na město. 
Vstup na akci je zdarma.

„Roku 1881 byl Žižkov povýšen na město 
a byl začleněn do nově vzniklé Velké Prahy. 
Žižkov se od té doby proměnil v hrdé měs-
to a já si myslím, že je důležité si to touto 
formou připomenout,“ vysvětlila starost-
ka městské části Praha 3 Vladislava Hu-
jová, která nad slavnostním koncertem 
převzala záštitu.

V prostorách kostela vystoupí folk-
lórní kapela Hradišťan, která je vyhle-
dávaná pro svoji vysokou interpretační 
úroveň a přesahem k různým žánrům. 
V čele uměleckého souboru je již od 
roku 1978 houslista a hudební skladatel 
Jiří Pavlica, pod jehož dramaturgickým 
dohledem prošel Hradišťan mnoha tvůr-
čími změnami. Je vyhledávaný i pro svoji 
choreografii, živý jazyk současnosti i at-
mosferické tajemno.

Od tradičního folklórního reperto-
áru, který mapoval regionální oblasti 
Moravy nebo sledování proměn lidové-
ho umění v průběhu staletí až po au-
torské práce Jiřího Pavlici včetně i ta-
nečních projektů nabízí kultovní kapela 
nevšední a autentický zážitek. n

-ham-

Informační centrum přivítá 
první návštěvníky
Třetí městská část uvede v rámci oslav 133. výročí povýšení Žižkova na město 
do provozu nové informační centrum. Pro příchozí tu bude 14. května od 15 
hodin odpoledne připraven pestrý kulturní program, ve kterém nebudou chy-
bět výstavy, hudba ani výlety do historie Prahy 3.

„Děti mají moře volného času, ale nechtějí na sobě 
pracovat,“ tvrdí trenér Petr Mikolanda

V rámci oslav povýšení Žižkova na měs-
to se na stadionu Viktorie Žižkov dne 
13. května odehraje fotbalový turnaj 
o pohár Františka Josefa I., který po-
řádá Občanské sdružení Žižkov dohro-
mady s třetí městskou částí. Proti sobě 
nastoupí žáci mateřských a základních 
škol, které trénuje uznávaná špička tu-
zemského fotbalu Petr Mikolanda. 

Jak se těšíte na fotbalový turnaj? 
Podle mě to má obrovský smysl 

v tom, že děti na Praze 3 nedělají skoro 
nic a tímto způsobem smysluplně tráví 
volný čas. Díky fotbalu se neflákají po 
ulicích a mají větší zodpovědnost vůči 
rodičům i sobě. Od Viktorky je to skvělé 

gesto. Nabízí pěkné prostředí, vyškole-
né trenéry, zkrátka zázemí fotbalového 
stadiónu. 

Jak dlouho trénujete mládež?
Svoji fotbalovou kariéru jsem skon-

čil ve 23 letech kvůli zranění a hned poté 
jsem pod dozorem začal trénovat pětileté 
děti – od zavazování tkaniček, oblíkání až 
po vysvětlování, kdy mají pít, jíst, jak se 
pohybovat. Postupně jsem trénoval úplně 
všechny věkové kategorie. Usiloval jsem 
o trenérské licence od áčka, béčka, céčka. 
Teď pracuji na profi licenci. 

Určitě musíte důsledně pracovat 
s motivací, když trénujete malé děti 
nebo puberťáky.

Dá se říct, že motivace je tu v podsta-
tě jakákoli. Děti ji mají v sobě už zakó-
dovanou, a to že chtějí být prostě lepší 
než ostatní. Chtějí zvítězit. Je důležité 
komunikovat s rodiči, aby i oni věděli, 
jak postupují v tréninku. Jde o to mít 
rád hru, aby k ní děti inklinovaly. Dnes 
je spousta lákadel mimo sport a já si my-
slím, že důležitým článkem je trenér, kte-
rý musí udržet děti u fotbalu co nejdéle. 

U těch maličkých je to o lízátkách a ji-
ných drobnostech. Čím jsou starší, mů-
žete je motivovat individuálně. Na ně-
koho zabírá, když na něj mluvíte klidně, 
na jiného platí zase ostřejší tón. Musíte 
poznat děcka do detailů, a proto trenéři 
nesmí zapomínat na komunikaci a fun-
govat trochu jako psychologové.

Co je největší slabinou českého 
mládežnického fotbalu?

Dřív se děti rozhodovaly jen mezi fot-
balem a hokejem. Nyní mají větší výběr. 
Přišel florbal a jiné sporty. Nechci to sha-
zovat, ale je to nakonec jen takové hra-
čičkování. Děti jsou také pohodlnější, 
rodiče na ně mají méně času, protože se 
snaží vydělat peníze, kde se dá. Děti mají 
moře volného času, ale nechtějí na sobě 
pracovat. Když já byl malý a chtěl jsem 
kolo, táta mi řekl, že až po vysvědčení, 
když budu mít jednu dvojku. Dneska 
přijdou za rodiči, otec řekne to samý, ale 
jeho kluk namítne: „Ne, dej mi ho teď, a já 
se budu víc snažit.“ Děti nejsou k ničemu 
tlačené, a to je to, co nám nejvíc uniká. 
Doba je už taková. n

-ham-

V květnu jsme pro vás 
připravili

datum akce místo

 6. 5.
Taneční odpoledne se 
Žižkovankou

hotel Olšanka

10. 5. Den růžových vín
nám. Jiřího 
z Poděbrad

13. 5.
O pohár Františka Josefa I. 
– fotbalový turnaj pro MŠ a ZŠ

stadion Viktorie 
Žižkov

13. 5.
Koncert k 133. výročí povýšení 
Žižkova na město 
– folklórní skupina Hradišťan

kostel 
sv. Prokopa

14. 5. Otevření Informačního centra
nám. Jiřího 
z Poděbrad

14. 5. Noc literatury 
20 míst na 
Žižkově

15. 5.
Merkádo 
– Latinskoamerický den 

nám. Jiřího 
z Poděbrad

17. 5. Děti v pohybu – sportovní den
Sportovní a re-
kreační areál 
Pražačka

29. 5. Dětský den
nám. Jiřího 
z Poděbrad

30.–31. 5. Vinohradský Gurmet – gastrofest
nám. Jiřího 
z Poděbrad

Nejen prostory nově otevřeného 
informačního centra, ale také 
jeho nejbližší okolí se ve středu 
14. května promění v živý výstav-

ní a komunikační prostor plný neformál-
ní zábavy. V rámci oslav, kterými si Praha 3 
připomíná 133 let od doby, kdy byl Žižkov 
povýšen na město, se tu totiž odehraje slav-
nostní otevření nového informačního centra 
městské části.

„Pro návštěvníky jsme připravili pestrý kul-
turní program, jehož součástí budou výstavy fo-
tografií, neobvyklá hudební produkce, prohlídky 
přilehlého kostela Nejsvětějšího Srdce Páně a ve 
spolupráci s divadlem Járy Cimrmana také malé 
překvapení,“ představil středeční program ve-
doucí oddělení vnějších vztahů a komuni-
kace Tomáš Čekal, podle kterého bude mít 
otevření centra formu jakési sousedské slav-
nosti, do které se zapojí i obchodníci a pro-
dejci v jeho blízkém okolí.

Od 15 hodin bude ve vnitřních prosto-
rech infocentra k vidění výběr toho nejlep-
šího z úspěšné výstavy fotografií Zapomenu-
té žižkovské pavlače, která se loni uskutečnila 
v Muzeu hl. m. Prahy. Jen pár metrů přes 
ulici pak bude pod širým nebem instalová-
na expozice unikátních historických snímků 
Žižkova z archivu Michala Vronského. O zá-
bavu příchozích se také postará na chodní-
ku umístěný „pianoautomat“, kde si každý 
kolemjdoucí bude moci u živého interpreta 
objednat skladbu na přání. 

Živý jukebox následně vystřídá akustic-
ký koncert jazzové kapely, který se odehraje 

v prostoru poblíž kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně. Jeho prostorami pak ve třech prohlíd-
kách od 16.00, 16.45 a 19.00 provede zájem-
ce o architekturu a historii tohoto svatostán-
ku Michal Patrný z klubu Za starou Prahu. 
Prohlídky sice budou zdarma, návštěvníci si 
ale budou muset před jejich absolvováním 
vyzvednout vstupenky, které budou k dostá-
ní od 12. do 14. května v infocentru. V jeho 
prostorách by se také měla uskutečnit impro-
vizovaná přednáška, kterou pro návštěvníky 
připraví herci z divadla Járy Cimrmana. 

„Kromě akcí, které se uskuteční v den slavnost-
ního otevření, připravujeme pro naše spoluobča-
ny celou řadu zajímavých přednášek k aktuální 
problematice, které budou probíhat pravidelně 
každou středu. Jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek, 
pak bude v centru fungovat filmový klub, který 
připravujeme společně s kinem Aero,“ vysvětlila 
vedoucí informačního centra Eva Slezáková 
(podrobný program viz vedlejší box). n

-mpa-

Pracovníci 
informačního 
centra dokončují 
poslední přípravy 
před jeho 
otevřením

Program infocentra Prahy 3*
Odborné semináře:
21. 5. Pěstounská péče a pěstounská péče na pře-
chodnou dobu (odbor sociálních věcí ÚMČ)
28. 5. Změny občanského zákoníku týkající se nájem-
ních vztahů k bytům a nebytovým prostorám (odbor bytů 
a nebytových prostor ÚMČ)
4. 6. Správní delikty právnických a fyzických podnikají-
cích osob (živnostenský odbor ÚMČ)
11. 6. Dědictví a související majetkoprávní vztahy (od-
bor sociálních věcí ÚMČ)
25. 6. Poradna pro oblast bydlení (dluhy na nájmu, vý-
měna bytu, nákup bytu, spory se sousedy, zakládání 
SVJ apod. – odbor sociálních věcí ÚMČ)

Filmové projekce:
15. 5. Trabantem až na konec světa (2013)
29. 5. Rivalové (2013)
12. 6. Černá vdova (2012)
26. 6. Až vyjde měsíc (2012)
* podrobné informace o začátcích odborných seminářů a filmo-
vých projekcí najdete na webu městské části www.praha3.cz
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Matěj Stropnický
radní za Ž(n)S

Co zvýšit poplatek za auto?
Vážená redakce, rád bych reagoval na 
dopis Ing. Ondřeje Ettla, který jako ře-
šení znečištení žižkovských ulic psími 
exkrementy navrhuje zvýšit roční po-
platek za psa na 20 000 Kč, což po-
vede ke snížení počtu psů a ochraně 
„slušných“ lidí. Následujíce tuto logiku 
navrhuji zavést poplatek za auto dejme 
tomu na 100 000 Kč. Jako „slušného“ 
občana mě obtěžuje velké množství au-
tomobilů v ulicích, přímo na zdraví mě 
ohrožují automobilové splodiny, auta 
zpomalují veřejnou dopravu, je nutné 
investovat nemalé finanční prostředky 
do údržby silnic, při dopravních neho-
dách bývají zranění či dokonce usmrce-
ni slušní i neslušní občané atd.

Podobné návrhy asi nebudou tím 
správným řešením, že? Ano, také mi 
velmi vadí psí exkrementy na ulici. 
Když řidič udělá přestupek, je za to 
pokutován. Pokutujme tedy neslušné 
pejskaře a nenavrhujme podobná jed-
noduchá a populistická řešení. Je to 
nebezpečné.

Ing. Zdeněk Jahn

Vážení oblastní zástupci,  
nepřejeme si Vaši reklamu 
na našem domě…
Asi před rokem a půl jsem se, jako 
správce jednoho žižkovského domu, pus-
til do boje s větrnými mlýny. Přestalo 
mě bavit co týden strhávat z domu ze 
vstupních dveří samolepky různých živ-
nostníků, tu sklenářů, tu zámečníků či 
elektrikářů. Ze všech nejaktivnější je 

však Váš oblastní zástupce Telefonica 
O2, jehož reklamu strhávám pravidel-
ně, někdy i v týdenním intervalu. Po-
dal jsem tedy na odbor vnitřních věcí 
několik podnětů na přestupky. Všechna 
řízení však byla zastavena. Musel bych 
nejdříve vyčíslit škodu, která vznikla. 
No, škodu za jednu samolepku asi sko-
ro nic, ale za dva roky a desítky samo-
lepek to je již na nový nátěr dveří za 
pár tisíc. Navíc by asi ani to nepomoh-
lo, neboť všichni ti „živnostníci“ shodně 
vypověděli, že oni nikdy nikam žádnou 
samolepku nenalepili a kdo to po do-
mech lepí, to prostě netuší. Takže nejen 
vyčíslit škodu, ale bylo by třeba také chy-
tit za ruku toho, kdo vylepuje.

V metru jsem si všiml reklamy Do-
pravního podniku.

Věděli jste, že: nabídky a inzerce vy-
lepované mimo určené plochy jsou po-
važovány za „černou reklamu“ a jsou 
postihovány podle zákona!

I zajásal jsem a napsal jsem na Do-
pravní podnik dopis, jestli by mi pora-
dili, jak a podle jakého zákona. Odpo-
věď mě bohužel zklamala. Ani Dopravní 
podnik nepřišel na to, co s tím, pokud 
vandala nechytne za ruku a nedokáže 
mu alespoň nějakou významnější škodu. 

Co se týká mého oblastního zástup-
ce, tak jsem se zkusil se stížností obrátit 
i na Telefonicu O2 a světe div se, ni-
kdy o něm neslyšeli, vůbec netuší, kdo 
by to mohl být. A to přesto, že na Žiž-
kově takřka nenajdete dům, kde by jeho 
samolepka nebyla vylepena. No bodejť, 
počítám, že to je jeden z jejich nejlepších 
oblastních zástupců. Přece mu nezatrh-
nou kšeft.

Svému oblastnímu zástupci jsem 
i volal. Třikrát. Aby nám na dům ty sa-
molepky nelepil. Příjemný hlas mladé-
ho muže mě třikrát ujistil, že se to již 

nebude opakovat a do týdne tam byla 
samolepka opět. Mám teď takový sport. 
Kudy po Žižkově chodím, tudy strhá-
vám samolepky svého oblastního zástup-
ce. Někdy to je úhledný paklík samole-
pek. A tak si myslím, pokud by to začalo 
dělat více lidí, tak by to možná všechny 
ty naše oblastní zástupce přestalo bavit.

Jan Kutý

Opravdu je na Žižkově všechno 
špatně?
Na úvod jen krátké CV. Je mi 66 let, 
hlavní část života jsem prožil v Dej-
vicích, chvíli v Holešovicích a nyní 
již cca 10 žiji na Žižkově. Přiznám 
se, že z počátku jsem měl trochu oba-
vy, protože historicky byla vždy pověst 
Žižkova mírně řečeno nechvalná. Ale 
velmi brzy jsem si zvykl a do Žižko-
va se zamiloval. Je zde vše potřebné 
k spokojenému životu, lidé jsou si blíz-
cí a přátelští a do centra velkoměsta 
je to tramvají č. 9 pár minut. Kdy-
koliv mám v centru nějaké pracovní 
či soukromé povinnosti, jsem rád, že 
tam nemusím bydlit, a když vystupu-
ji na Strážní, cítím se zas doma. Za 
těch 10 let se zde stále něco zlepšuje: 
chodníky, zeleň, hřiště, parky, služby, 
kulturní akce, trhy atd. atd. Nedávno 
manželka přinesla ze schránky noviny 
a já se najednou octl na jiné planetě! 
Vše na Žižkově je špatně a pokud vůbec 
něco funguje, tak to před lety zajisti-
la ODS. Otočil jsem na přední stranu 
a byly to „Novinky“ ODS, které se vý-
tvarnou úpravou zbaběle snažily na-
podobit Radniční noviny. Trochu jsem 
si připadal, jako když v ‘68 vydáva-
la sovětská propaganda plátek podobné 
úrovně. Mne nějaké politické tanečky 
na komunální úrovni skutečně nezají-
mají, ale to, co denně vidím na vlastní 

oči, je pro mne rozhodující. Nenechte 
se znechutit a ať je Žižkov ještě krásněj-
ší. S pozdravem 

Eduard Exner

Inspirujme se ve Francii
Dobrý den, reaguji na váš článek 
v Radničních novinách ohledně vysa-
zování nových stromů. Vysazování je 
jedna věc, určitě dobrá, ale nevidím 
následnou údržbu stromů vysazených. 
Konkrétně mám na mysli stromořa-
dí v Koněvově ulici. Je mi líto plata-
nů, které jsou u země sevřené kovovou 
ohrádkou a přišroubovanými betonový-
mi dlaždicemi. Platan je krásný mohut-
ný strom, líbilo se nám, jak se o tyto 
stromy starají ve Francii, kde prořezá-
vají silné větve. Je to můj názor, ale 
myslím, že prořezané větve těmto stro-
mům sluší.

Ivan Čvančara

Diskuze s občany jsou třeba
Za třicet let, co tu bydlím, se Žižkov stal 
mým domovem, v lecčems jsem se anga-
žovala, ale jsou věci, přes které asi nelze 
přejít. Například Central Park, každý 
den ho vidím a považuji ho za tragic-
ký omyl, který ale měl také někde začá-
tek. Při různých kritických shlucích lidí 
jsem leccos vyslechla o podplácení oko-
lí kvůli souhlasu, leč je-li to pravda, či 
ne, nevím, nesoudím proto. Ale sídliště je 

nesourodé k okolí, neobydlené a násled-
ná devastace souvisí s Parukářkou.

Držme se tématu – například se bude 
závažným způsobem revitalizovat park 
na Jiřího náměstí, to je moc dobře (náš 
bývalý domov byl právě tam – ul. U Vo-
dárny) a přírodní park Parukářky by 
měl být okrajován pro naprosto zbyteč-
nou výstavbu.

Jako dnes už starousedlík musím 
konstatovat, že za poslední roky bylo ve-
lice mnoho dobrého uděláno, ano, Žiž-
kov vzkvétá, jak jen to jde a velice si vá-
žím toho, že paní starostka, celá rada 
atd. se závažně připojili k tomu, aby 
Nákladové nádraží Žižkov nedopadlo 
ve smyslu dravého kapitalismu, a bude 
i kulturním střediskem a památkou. Co 
bude dál, se uvidí, ale bude mě to zají-
mat. Stále si myslím, že čas od času by 
se měla a mohla uskutečňovat někde na 
půdě Prahy 3 diskuse s občany a předsta-
viteli MČ Prahy 3 a jejím tiskem.

K problému Parukářky by byl určitě 
namístě rozhovor se zastupitelem Pra-
hy 3 na magistrátě Prahy panem Hur-
dou, nakonec by měl mít na to i právo, 
aby to bylo vyvážené. Kdyby to přerostlo 
rámec lokální, doporučovala bych svěřit 
causu investigativním novinářům: Ja-
nek Kroupa Český rozhlas a známý Josef 
Klíma, toho času TV Prima.

Mgr. Eva Friedrichová
(redakčně kráceno)

Osud náměstí Jiřího z Poděbrad 
si zaslouží podrobnou diskuzi
Jako náměstí je označováno volné veřejné 
prostranství ve městě, jemuž často dominu-
je významná stavba. Náměstí Jiřího z Podě-
brad, chcete-li tradiční zkrácené pojmenování 
„Jířák“, má všechny tyto atributy a je pro kaž-
dého z obyvatel Žižkova a Vinohrad srdeční 
záležitostí. Jedná se o vstupní bránu Prahy 3 
s dominantou kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně. Tento klenot z architektonické dílny Jo-
sipa Plečnika je chloubou nejen Královských 
Vinohrad, ale celé ČR. Náměstí Jiřího z Po-
děbrad je přirozeným společenským a kultur-
ním centrem života MČ, majícím v sobě ono 
magické „genius loci“.

Dá se říci, že celá generace politiků naší 
MČ po roce 1989 řeší otázku, jak dál náměstí 
Jiřího z Poděbrad přetvářet a rozvíjet. V roce 
2000 proběhla architektonická soutěž a poro-
ta vybrala návrh MCA Atelier. Absolutně ne-
zpochybňuji tehdejší rozhodnutí poroty. Jed-
nak jsem u něj nebyl a jednak se nepovažuji  
za experta v oblasti architektury a životního 
prostředí. Velmi mne však překvapilo rozhod-
nutí stávajících představitelů, kteří se spoko-
jili s výsledkem výše zmíněné soutěže a prak-
ticky bez další diskuse ho převzali. Jejich 
počínání mi připomíná nákup bezvýznamné-
ho obrazu do galerie. Skutečnost, že se k rea-
lizaci modernizace náměstí Jiřího z Poděbrad 
přistupuje až nyní, tedy mnoho let po výběru 
vítězného návrhu, nám dává šanci posoudit, 
zda se potřeby města a jejích obyvatel nezmě-
nily. Příkladem jsou pravidelně se opakující 

farmářské trhy. Všichni je vítáme, ale původní 
projekt s nimi nepočítal! Nebo je třeba roz-
hodnout, co bude se stávajícími garážemi 
v zadní části náměstí. Mám obavu, že urych-
lené rozhodnutí bylo učiněno jenom proto, 
aby na základě podepsaného memoranda 
s hl. m. Prahou mohlo být co nejrychleji pro-
investováno 100 mil. korun. Nemluvě o zma-
řeném projektu podzemních garáží, který byl 
před vydáním stavebního povolení v hodnotě 
cca 13 mil. korun. V této souvislosti uznávám 
argumenty hovořící o různých komplikacích 
spojených se stavebními pracemi, nicméně do 
budoucna by garáže v podzemí významným 
způsobem řešily parkování pro mnoho oby-
vatel nejen městské části. 

Je smutné, že teprve na návrh opozičních 
zastupitelů přistoupilo zastupitelstvo MČ 
Praha 3 ke svolání veřejné diskuse týkající se 
budoucnosti náměstí Jiřího z Poděbrad. Pod-
le mých informací by debata měla proběh-
nout letos v květnu. Vyzývám proto všechny, 
kterým není osud tohoto jedinečného prosto-
ru lhostejný, aby se akce zúčastnili. n

Marek Zeman
předseda klubu 
zastupitelů 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.

Tady může bydlet každý
V předchozích číslech se na tomto místě i ve-
dle u opozice objevilo několik kritických tex-
tů k agendě bydlení, kterou mám na starost. 
Bytovou politiku Prahy 3, kdy nikdo nevěděl, 
kdy půjde na řadu do privatizace, kdy mno-
zí byli z možnosti koupit si byt úplně vyřaze-
ni, kdy se nájmy v obecních bytech zvyšovaly, 
kdy byly i jednotlivé obecní byty rozprodává-
ny a kdy hrozila výstavba ghetta o 400 soci-
álních bytech na Pražačce, jsem jako zástup-
ce Žižkov (nejen) sobě Ž(n)S postupně zcela 
změnil. Do privatizace byli zařazeni všichni, 
byly zavedeny nové „protispekulační“ slevy 
při koupích, zaražen nárůst nájmů, ukončen 
prodej volných bytů, které si nově obec ne-
chává pro občany v sociální nouzi, a přijat 
a zveřejněn harmonogram privatizace všech 
zbylých domů do roku 2016, jehož dodržení 
a nerevidování (např. po volbách) je Ž(n)S 
garantem. Nevyřešena zůstává jen otázka pra-
videl přidělování volných bytů, které si již 
obec ponechá.

Nový občanský zákoník v lednu 2014, 
o němž nebylo do poslední chvíle jasné, zda 
bude platit, si vynutil harmonizaci všech na-
vazujících pravidel a smluv k bytům, nebyto-
vým prostorám i ateliérům. Volba upřednost-
nit novelizaci, bez jejíhož včasného provedení 
bychom privatizaci museli zcela zastavit, před 
přípravou pravidel pro pronajímání volných 
bytů pro sociální účely, byla nezbytností. Pri-
vatizace se netýká zlomku obyvatel Prahy 3: 
do rozpočtu městské části přináší ročně zhru-
ba 450 milionů korun, a tvoří tak necelou po-
lovinu všech příjmů. 

Když končilo minulé volební období, 
kdy byty spravoval místostarosta Zdeněk 
Lochman z ODS, který si stihnul dva obecní 
přidělit, bylo volných bytů 277. Když končil 
můj předchůdce Tomáš Kalousek z TOP 09 
v červnu 2012, bylo jich už 311. Dnes jich je 
volných 222, podařilo se mi tak obrátit trend 
a devadesát jich přidělit. Navíc, volné byty 
v majetku obce jsou vesměs po exekucích 
a vybydlené. Nelze je tak pronajmout rovnou, 
je třeba je nejdřív aspoň částečně rekonstru-
ovat – a i to trvá, ale děje se (jak informuje 
i článek na str. 5). 

Jde tedy vlastně již jen o to, nahradit vág-
ní „sociální potřebnost“ jako kritérium pro 
přidělení bytu souborem kritérií konkrétních 
a byty rekonstruovat a poté přidělovat rych-
leji. Předložil jsem před měsícem koaličním 
partnerům Koncepci podporovaného bydlení 
na Praze 3, která je založena na rozptýleném 
bytovém fondu (obec nevlastní celé domy, ale 
jen některé byty v nich). Bude-li přijata, bu-
dou pravidla jasná a obec se bude umět citli-
věji postarat i o ty, kteří na to z různých dů-
vodů nestačí sami. Aniž přitom přestane být 
dobrým hospodářem. n
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důležité informace

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 to-
hoto obřadu a  narodily se vám děti 
v rozmezí od listopadu 2013 do dub-
na 2014, ozvěte se prosím laska-

vě a uveďte: jméno a příjmení dítěte, 
datum narození, adresu trvalého by-
dliště a  příjmení rodičů; telefonicky: 
222 116 349 – Marta Valentová, poš-
tou: Odbor kultury k rukám M. Valen-
tové, Lipanská 14, 130 00, Praha 3, 
e-mailem: martav@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

KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 2014
Současně bude zajištěn úklid komunikací a chodníků, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních vpustí. Pro 
zdárný průběh této akce je potřeba zajistit několik podmínek: uvolnění ulic a chodníků od parkujících vozidel, úklid prostor kolem 
stanovišť odpadových nádob. V týdenním předstihu budou osazeny dopravní značky s vyznačením dne a hodin platnosti. V zóně 
placeného stání není majitel rezidenční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

 n Blok č. 5 – pondělí 5. 5. 
Bořivojova (Ondříčkova–Orlická), Jagellonská, Laubo-
va, Lucemburská (Milešovská–Radhošťská), Milešovská, 
náměstí Jiřího z Poděbrad, Orlická, Přemyslovská (ná-
městí Jiřího z Poděbrad–Radhošťská), Slavíkova (Ondříč-
kova–náměstí Jiřího z Poděbrad), Velehradská

 n Blok č. 6 – středa 7. 5. 
Bořivojova (U Rajské zahrady–Kubelíkova), Čajkovského 
(Sladkovského náměstí–Kubelíkova), Chvalova, Ježkova, 
Krásova (Kubelíkova–Seifertova), Kubelíkova, Lipanská 
(Táboritská–Bořivojova), Přibyslavská, Siwiecova, Slad-
kovského náměstí, U Rajské zahrady (Vozová–Havelko-
va), Víta Nejedlého, Vlkova

 n Blok č. 7 – pondělí 12. 5.
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Husinecká, Jero-
nýmova, Kostnické náměstí, Krásova (Seifertova–Husi-
necká), Orebitská, Pod Vítkovem, Příběnická, Řehořova, 
Štítného (Blahníkova–Cimburkova), U Božích bojovníků

 n Blok č. 8 – úterý 13. 5.
Havlíčkovo náměstí, Chelčického (Prokopova–Li-
panská), Chlumova (Seifertova–Prokopova), Lipanská 
(Chelčického–Havlíčkovo náměstí), Lupáčova, Milíčova, 
Rokycanova (Prokopova–Chelčického), Štítného (Cim-
burkova–Havlíčkovo náměstí)

 n Blok č. 9 – středa 14. 5. 
Blahoslavova, Černínova, Českobratrská, Chlumova 
(Koněvova–Roháčova), Jeseniova (spojky Žerotínova–Je-
seniova a Žerotínova–NN 1782), Komenského náměs-
tí (Roháčova–Sabinova), Lukášova, náměstí Barikád, 
Ostromečská, Prokopovo náměstí, Roháčova (Proko-
pova–Koldínova), Rokycanova (Prokopova–Koněvova), 
Sabinova, Tachovské náměstí, Tovačovského, Žerotí-
nova (Blahoslavova–Koldínova)

 n Blok č. 10 – čtvrtek 15. 5. 
Basilejské náměstí (západní strana), Biskupcova (Ze-
lenky-Hajského–Jana Želivského), Domažlická, Hájkova, 
Kališnická (v úsecích Domažlická–slepý konec a Hájkova–
Pražačka), Ke kapslovně – včetně zálivu, Koldínova, Ma-
lešická (Basilejské náměstí–Na Parukářce) – včetně zálivu, 
Na Parukářce, Pražačka, Roháčova (Koldínova–Zelen-
ky-Hajského), U Zásobní zahrady, Zelenky-Hajského, 
Žerotínova (Koldínova –Zelenky-Hajského)

 n Blok č. 11 – pátek 16. 5.
Hraniční (Na Balkáně –Koněvova), Kunešova, Na Bal-
káně (Za žižkovskou vozovnou–Na vlastním), Na Hlíd-
ce (Na Balkáně –Koněvova), Na Ohradě, Na Vlastním, 
Nad Ohradou, Strážní (Na Balkáně–Koněvova), Šikmá, 
V Bezpečí, V Domově (Pod vrcholem–Za žižkovskou vo-
zovnou), Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova–Kunešova)

 n Blok č. 12 – pondělí 19. 5. 
Ambrožova, Basilejské náměstí (východní strana), Bis-
kupcova (Jana Želivského–Jeseniova), Buchovcova, 
Jilmová (parkoviště proti č. 9 –11 se nečistí), Loudova, 
Malešická (Basilejské náměstí–Ambrožova), Na Hlídce 
(Koněvova–Jeseniova), Na Vápence, Na Viktorce, Reč-
kova, Strážní (Koněvova–Jeseniova), U Staré cihelny, 
Viklefova, Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova–Jilmová)

 n Blok č. 13 – úterý 20. 5.
K Chmelnici, K Lučinám, K Vrcholu, Křivá I (spojka 
Luční–Luční), Křivá II, Luční, Na Balkáně (Spojovací–Na 
vlastním), Na Lučinách, Na Vrcholu, Nad Lukami, Pod 
Vrcholem, U Kněžské louky, V Domově (K lučinám–Pod 
vrcholem), V Okruží

 n Blok č. 14 – středa 21. 5. 
Květinková (V zahrádkách–Na Jarově), Mezi domky (Za 
Vackovem–Na Vackově), Na Chmelnici, Na Mokřině, Na 
Rovnosti, Na Vackově (Pod Jarovem–Malešická), Pod 
Jarovem, Pod Lipami (Na Jarově–Plavínová vč. slepého 
úseku), Schöfflerova, V Zahrádkách, V Zeleni (V za-
hrádkách–Na mokřině), Za Vackovem

 n Blok č. 15 – sobota 17. 5.
Husitská (Koněvova–Trocnovská) – pravá strana ve smě-
ru do centra, Jičínská (Olšanské náměstí–Vinohradská), 
Koněvova (Jana Želivského–Husitská) – pravá strana ve 
směru do centra, Koněvova – parkoviště u ul. Pražač-
ka, Prokopova (Husitská–Rokycanova), Seifertova 
(Italská–Táboritská)

 n Blok č. 16 – neděle 18. 5.
Husitská (Koněvova –Trocnovská) – pravá strana ve smě-
ru z centra, Jičínska (Vinohradská–Korunní), Koněvova 
(Jana Želivského–Husitská) – pravá strana ve směru z cen-
tra, Korunní (U vodárny–Šrobárova, kom. příslušná území 
MČ Praha 3), Vinohradská (Jičínská–Jana Želivského) – 
pravá strana ve směru z centra

 n Blok č. 17 – úterý 6. 5. 
Blodkova, Bořivojova (Kubelíkova–Ondříčkova), Čaj-
kovského (Ondříčkova–Kubelíkova), Fibichova, Křížkov-
ského, Ondříčkova (Slavíkova–Žižkovo náměstí), Po-
spíšilova, Slavíkova (Ježkova–Ondříčkova), Ševčíkova, 
Škroupovo náměstí, Zvonařova

 n Blok č. 18 – čtvrtek 22. 5. 
Jeseniova, slepá část komunikace k objektům Jese-
niova č. or. 36, 38, 46, Pod Parukářkou, V Kapslovně

 n Blok č. 19 – pátek 23. 5. 
Buková, Habrová, Květinková (Na Jarově–Pod lipami), 
Na Jarově, Osiková (Pod lipami–Habrová), Pod Lipami 
(Na Jarově–Koněvova), V Jezerách

Biokontejnery pro rok 2014

místo přistavení datum čas

Za Žižkovskou vozovnou/V Domově 10. května  9.00–12.00

Květinková/V Zahrádkách 11. května  9.00–12.00

Šrobárova/Květná 8. listopadu 13.00–16,00

Jilmová/Na Vápence 8. listopadu  9.00–12.00

Na Vackově/Pod Jarovem 15. listopadu  9.00–12.00

Pod Vrcholem/Na Balkáně 1. listopadu  9.00–12.00

Za Žižkovskou vozovnou/V Domově 25. října  9.00–12.00

Květinková/V Zahrádkách 26. října  9.00–12.00

Volby do evropského parlamentu 23. 5. a 24. 5. 2014
Poučení pro občany, kteří změní údaj 
o trvalém pobytu po 13. dubnu 2014 
a ve dnech 23. a  24. května 2014  
se chtějí zúčastnit voleb do Evrop-
ského parlamentu. Kam jít volit?
1) Do příslušného volebního místa dle 

předchozího trvalého pobytu před 
13. 4. 2014 nebo

2) v místě předchozího trvalého po-

bytu před 13. 4. 2014 požádat 
o „Voličský průkaz“, a to nejpoz-
ději do 8. 5. 2014 nebo

3) v místě předchozího trvalého po-
bytu před 13. 4. 2014 se nechat 
vyškrtnout ze seznamu voličů a ne-
chat si vystavit „Potvrzení o vyškrt-
nutí“, které se předloží buď v den 
voleb u příslušné volební komise 

dle nového místa trvalého pobytu, 
nebo předem toto potvrzení před-
ložit u ÚMČ Praha 3, odbor ob-
čansko správní, Havlíčkovo nám. 
700/6, kde bude občan doplněn 
do řádného volebního seznamu.

Dotazy lze podat i na tel. čísle: 
222 116 221 nebo 222 116 211.

Eva Cihelková,vedoucí OOS

umístění datum čas

Ambrožova/Malešická
27. května 14.00–18.00

31. května  9.00–13.00

Koněvova/V Jezerách
28. května 14.00–18.00

31. května 10.00–14.00

Soběslavská/Hollarovo nám.

 3. května 10.00–14.00

29. května 14.00–18.00

30. května 15.00–19.00

Tachovské nám., u tunelu

 3. května  9.00–13.00

29. května 15.00–19.00

30. května 14.00–18.00

Na Vrcholu/V Domově
 7. května 14.00–18.00

 9. května 15.00–19.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11
 7. května 15.00–19.00

 9. května 14.00–18.00

nám. Barikád, u školy
 5. května 14.00–18.00

10. května 10.00–14.00

Kostnické nám./Blahníkova
 6. května 15.00–19.00

10. května  9.00–13.00

Buková/Pod Lipami 54

15. května 15.00–19.00

16. května 14.00–18.00

30. května 13.00–17.00

Jeseniova 143
15. května 14.00–18.00

16. května 15.00–19.00

Přemyslovská/Orlická
13. května 14.00–18.00

17. května 10.00–14.00

Sudoměřská/Křišťanova

14. května 14.00–18.00

17. května  9.00–13.00

29. května 13.00–17.00

Křivá 15
22. května 15.00–19.00

23. května 14.00–18.00

Přemyslovská/Sudoměřská
22. května 14.00–18.00

23. května 15.00–19.00

U Rajské zahrady/Vlkova
20. května 14.00–18.00

24. května 10.00–14.00

V Zahrádkách/Květinková
21. května 14.00–18.00

24. května  9.00–13.00

Umístění kontejnerů na použitý 
textil a obuv v Praze 3
• Ondříčkova ulice (u vchodu do 

prodejny Albert)
• Koněvova ulice 205
• Vinohradská/Velehradská ulice
• vnitroblok Roháčova u jeslí

• Malešická 74, před vjezdem do 
sběrného dvora

• Roh ulic Osiková a Pod Lipami 
(pod prodejnou Albert)
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volby

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta městské části Praha 3 podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách 
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje: 

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: 
dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

 a dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky (platným ob-
čanským průkazem, cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České 
republiky, cestovním průkazem České re-
publiky), nebo totožnost a státní občan-
ství jiného členského státu Evropské unie 
a zápis v evidenci obyvatel.

3. Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem voleb do Evropského par-
lamentu hlasovací lístky. Ve dnech vo-
leb do Evropského parlamentu volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.

4. Každý volič může v týchž volbách do 
Evropského parlamentu hlasovat pouze 
jednou.

5. Volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné.

6. Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním do-
kladem. Volič, který je občanem jiného 
členského státu, prokáže po příchodu do 
volební místnosti svou totožnost a ob-
čanství jiného členského státu, a že je na 
území České republiky veden v evidenci 
obyvatel.

7. Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro 
volby do Evropského parlamentu obdrží 
volič od okrskové volební komise prázd-
nou úřední obálku (úřední obálka je 
opatřena úředním razítkem). Na žádost 
voliče mu okrsková volební komise dodá 
za chybějící, škrtané nebo jinak označené 
hlasovací lístky jiné.

8. Neprokáže-li volič svou totožnost a ob-
čanství České republiky nebo jiného 

členského státu nebo, jde-li o občana ji-
ného členského státu, neprokáže-li, že je 
veden v evidenci obyvatel, nebude mu 
hlasování umožněno.

9. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků 
vloží úřední obálku před okrskovou vo-
lební komisí do hlasovací schránky.

10. Voliči, který se neodebral do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích líst-
ků, okrsková volební komise hlasování 
neumožní.

11. Volič, který nemůže sám upravit hlasova-
cí lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že 
nemůže číst nebo psát, si může vzít s se-
bou do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků jiného voliče, nikoliv 
však člena okrskové volební komise, aby 
za něj hlasovací lístek upravil a vložil do 
úřední obálky.

12. Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních důvodů Úřad městské 
části a v den voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo voleb-
ní místnost.

13. Okrsková volební komise vyšle k opráv-
něnému občanu dva své členy s přenos-
nou hlasovací schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky.

14. Při hlasování postupují členové okrskové 
volební komise tak, aby byla zachována 
tajnost hlasování.

15. Za pořádek ve volební místnosti a v bez-
prostředním okolí odpovídá předseda okrs-
kové volební komise. Jeho pokyny k za-
chování pořádku a důstojného průběhu 
voleb jsou závazné pro všechny přítomné.

Ing. Vladislava Hujová, 
starostka městské části Praha 3

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3001 je volební 
místnost ZŠ Jaroslava Seiferta, 
Vlkova 800/31 pro voliče 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 Churchilla 
1840/1, 1800/2, 1839/3, 1938/4
Příběnická 32/2
Řehořova 876/1, 823/2
Seifertova 2871/10, 32/3, 447/53, 
455/17, 465/15, 555/47, 559/51, 
560/49, 561/45, 562/43, 563/35, 
564/33, 565/37, 566/39, 571/5, 
573/11, 574/13, 823/9, 876/7, 
982/25, 988/21, 989/23, 994/27, 
995/29, 996/31, 1021/19, 1840/2, 
1840/4, 1840/6, 1840/8
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 2881/8a, 2880/13a, 1019/1, 
639/2, 368/3, 614/4, 526/5, 439/6, 
539/7, 532/8, 479/9, 456/10, 409/11, 
458/12, 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3002 je volební 
místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Husinecká 557/2, 567/3, 557/4, 
808/5, 829/6, 548/7, 830/8, 569/9, 
903/10, 950/11, 1024/11a, 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, 
616/9, 2876/9a, 636/10, 676/11, 
483/12, 633/13, 194/14, 102/15, 
101/16, 477/18
Příběnická 938/22
Řehořova 2877/41, 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, 968/42, 927/43, 
27/44, 926/45, 1035/46, 1070/48, 
1041/50, 1040/52, 1039/54
Seifertova 2848/15a
Seifertova 557/41

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3003 je volební 
místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1 pro voliče 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, 70/24, 899/24a, 75/25, 
1249/26, 76/27, 1251/28, 68/29, 
1253/30, 88/31, 753/32, 2868/32a, 
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 69/10, 86/11, 88/9, 
94/6, 324/8, 325/7, 326/5, 576/4, 
577/2, 635/1, 750/3

Orebitská 775/1, 940/2, 727/3, 
630/4, 66/6
Pernerova 36/2, 2819/2a, 2870/2b
Pod Vítkovem 143/1, 217/2, 554/4
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 81/2a, 1/2
U božích bojovníků 89/1, 404/2, 
606/3
U Památníku 1900/, 1600/2
Prvního pluku 20/2

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3004 je volební 
místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1 pro voliče 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, 407/31, 
2843/31a, 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 257/8, 307/3, 195/4, 
236/5, 313/6, 334/7, 204/9, 256/10, 
515/11, 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 náměstí 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3005 je volební 
místnost  ZŠ Jaroslava Seiferta, 
Vlkova 800/31 pro voliče 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 22/18, 264/95, 303/77, 
327/85, 350/87, 351/73, 352/71, 
353/69, 490/34, 494/22, 495/63, 
496/36, 497/38, 499/59, 513/24, 
522/28, 523/30, 525/32, 545/44, 
549/42, 570/55, 589/61, 595/67, 
596/40, 598/91, 599/93, 612/89, 
615/65, 617/26, 681/79, 682/81, 
683/83, 720/75, 787/20, 826/50, 
836/46, 840/48, 1042/14, 1527/16
Sladkovského nám. 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3006 je volební 
místnost ZŠ Jaroslava Seiferta, 
Vlkova 800/31 pro voliče 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3007 je volební 
místnost ZŠ Jaroslava Seiferta, 
Vlkova 800/31 pro voliče 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3008 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Podě-
brad, náměstí Jiřího z Poděbrad 
1685/8 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Blodkova 1254/2, 1266/3, 1476/4, 
1264/5, 1372/6, 1263/7, 1280/8, 
1255/9
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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 EP ve 
volebním okrsku č. 3009 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Podě-
brad, náměstí Jiřího z Poděbrad 
1685/8 pro voliče 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, 
1425/5, 1426/13, 1427/15, 1500/19, 
1500/21, 1526/4, 1530/7, 1586/11, 
1695/9
Kubelíkova 1500/20
Mahlerovy Sady 2699/1
Ondříčkova 2699/, 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
Pospíšilova 1426/5, 1586/6
Slavíkova 1029/8,

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3010 je volební 
místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1 pro voliče 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3011 je volební 
místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1 pro voliče 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, 126/2b, 128/2a, 
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, 314/13, 
2748/13a, 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3012 je volební 
místnost ZŠ Žerotínova, Žerotíno-
va 1100/36 pro voliče 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, 158/43, 
2858/43a, 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, 
1140/65, 2755/65a, 8/67, 2830/67a, 
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 EP ve 
volebním okrsku č. 3013 je volební 
místnost ZŠ Žerotínova, Žerotíno-
va 1100/36 pro voliče 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, 266/38, 
535/38a, 273/40, 301/42, 299/44, 
410/46, 244/48

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3014 je volební 
místnost ZŠ Žerotínova, Žerotíno-
va 1100/36 pro voliče 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 náměstí 400/9
Ostromečská 449/1
Prokopova 2849/2a
Sabinova 277/10

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3015 je volební 
místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Chelčického 2614/43, 584/13, 
1241/11, 45/41, 295/3, 360/5, 
684/15, 782/1, 842/39, 890/17, 
911/2, 912/4, 966/19, 1071/6, 
1085/16, 1106/8, 1129/10, 1130/12, 
1153/14, 1200/18, 1566/9
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 EP ve 
volebním okrsku č. 3016 je volební 
místnost ZŠ Jeseniova, Jeseniova 
2400/96 pro voliče 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 2855/2, 2855/2a, 
2855/2b, 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, 
2855/7, 2855/9, 2855/9a, 2855/9b, 
2855/9c, 2855/9d, 2855/11, 2855/13
Pod Parukářkou 2768/1, 2762/2, 
39/4, 2763/6
U zásobní zahrady 1881/1, 2552/1a, 
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 EP ve 
volebním okrsku č. 3017 je volební 
místnost ZŠ Žerotínova, Žerotíno-
va 1100/36 pro voliče 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 1227/30, 2419/30a, 
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 EP ve 
volebním okrsku č. 3018 je volební 
místnost ZŠ Žerotínova, Žerotíno-
va 1100/36 pro voliče 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, 1098/81, 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3019 je volební 
místnost ZŠ Jeseniova, Jeseniova 
2400/96 pro voliče 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

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3020 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Podě-
brad, náměstí Jiřího z Poděbrad 
1685/8 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Bořivojova 2574/13a, 2425/9, 
2424/11, 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3021 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Podě-
brad, náměstí Jiřího z Poděbrad 
1685/8 pro voliče 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3022 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Podě-
brad, náměstí Jiřího z Poděbrad 
1685/8 pro voliče 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3023 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lob-
kovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 
121/22 pro voliče 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, 
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1888/139, 1897/141, 1413/143, 
1414/145, 1611/147

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3024 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lob-
kovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 
121/22 pro voliče 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3025 je volební 
místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1 pro voliče 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3026 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lob-
kovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 
121/22 pro voliče 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, 
1835/153, 2753/153a, 2807/153c, 
71/155, 2751/155a, 2752/155b, 
949/157

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3027 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Podě-
brad, náměstí Jiřího z Poděbrad 
1685/8 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:

Korunní 483/89, 774/87, 954/77, 
962/85, 972/75, 1151/67, 1171/79, 
1172/81, 1173/83, 1257/73, 1369/69, 
1370/71
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 EP ve 
volebním okrsku č. 3028 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Podě-
brad, náměstí Jiřího z Poděbrad 
1685/8 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Kolínská 1779/1
Korunní 806/91, 819/93, 880/101, 
886/95, 979/97, 1011/103, 1038/99, 
1065/107, 1075/105, 1779/115, 
1901/111, 1902/113, 1961/109, 
2512/95
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, 683/65, 2530/65a, 1344/67, 
204/69, 1785/69a, 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3029 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Podě-
brad, náměstí Jiřího z Poděbrad 
1685/8 pro voliče 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3030 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Podě-
brad, náměstí Jiřího z Poděbrad 
1685/8 pro voliče 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, 
1740/129, 1791/131, 2206/127
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 EP ve 
volebním okrsku č. 3031 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lob-
kovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 
121/22 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Boleslavská 1786/22
Čáslavská 1684/2, 1736/4, 1749/6, 
1750/8, 1783/10, 2134/17
Hradecká 92/18, 1291/20, 2325/7, 
2339/22, 2355/5, 2358/16, 2489/1, 
2526/3
Chrudimská 2170/1, 1418/2, 
2526/2a, 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3032 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lob-
kovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 
121/22 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Hradecká 105/6a, 106/6, 327/4, 
2181/2, 2191/12, 2207/10, 2208/8, 
2310/14
Písecká 1965/1, 2159/2, 1966/3, 
2228/4, 1967/5, 2229/6, 1967/7, 
2230/8, 1968/9, 2231/10, 2342/11, 
2558/11a, 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3033 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lob-
kovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 
121/22 pro voliče 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3034 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lob-
kovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 
121/22 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Horní Stromky 2338/2, 2326/4

Kouřimská 2350/3, 2368/4, 2376/5, 
2472/5a, 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3035 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lob-
kovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 
121/22 pro voliče 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, 
1719/2, 2487/2a, 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
Vinohradská 2405/188, 1630/190, 
2405/190, 2227/192, 1698/194, 
1713/196, 2375/198, 351/200
Votická 2405/8

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3036 je volební 
místnost ZŠ Jeseniova, Jeseniova 
2400/96 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Ambrožova 2408/1, 1433/2, 1936/2, 
1936/2a, 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 E113, 2700, 2701, 
2702, 2703, 2704, 2200/2, 2708/2, 
2711/2, 2712/2, 2715/2, 2718/2, 
2726/2, 2817/2, 1777/4, 1882/6, 
1857/8, 1772/10
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 2724/35, 
2739/35, 3157/23, 3156/25, 
3269/25a, 3265/27
Malešická 2403/25, 2404/27, 
2405/29, 2406/31, 2407/33, 
1936/39, 881/41, 3312/24a, 2706/12, 
2707/12a, 2177/14, 2470/16, 
2842/16a, 2749/18, 2178/20, 
2823/20a, 2401/21, 2402/23
Na Třebešíně 3215/1, 3158/11
Pod kapličkou 2846/9, 2846/11
U Nákladového Nádraží 3144/4, 
3146/6, 3148/6, 3149/6, 3150/6, 
3152/6, 3154/6, 3147/8, 3153/8, 
3265/10, 3155, 1949/2, 2759/2a
Vinohradská 2733/157a

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3037 je volební 
místnost ZŠ Jeseniova, Jeseniova 
2400/96 pro voliče 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3038 je volební 
místnost ZŠ Pražačka, Nad Ohra-
dou 1700/25 pro voliče 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 2630/1, 2822/1a, 
2631/3, 2632/5, 2633/7, 2634/9, 
2635/11, 2636/13, 2637/15, 2667/17, 
2825/23

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3039 je volební 
místnost ZŠ Jeseniova, Jeseniova 
2400/96 pro voliče 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3040 je volební 
místnost ZŠ Pražačka, Nad Ohra-
dou 1700/25, Praha 3-Žižkov pro 
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volby

voliče 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3041 je volební 
místnost ZŠ Pražačka, Nad Ohra-
dou 1700/25 pro voliče 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, 
1747/73b, 2734/73a
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 vozovnou 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3042 je volební 
místnost ZŠ Pražačka, Nad Ohra-
dou 1700/25 pro voliče 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 vozovnou 2430/13, 
1700/17, 2716/19, 2414/22, 1308/26, 
1309/28, 1310/30, 1311/32

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3043 je volební 
místnost ZŠ Pražačka, Nad Ohra-
dou 1700/25 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:
Hraniční 2299/6, 2300/8, 2301/10, 
2302/12, 2303/14, 2304/16, 2349/4, 
2369/2, 26/3, 1350/11, 1351/9, 
1352/7, 1364/19, 1365/17, 1366/15, 
1367/13, 1741/1, 1875/5, 2286/18
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 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, 
811/19, 812/21
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 EP ve 
volebním okrsku č. 3044 je volební 

místnost ZŠ Jarov, V zahrádkách 
1966/48 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Biskupcova 1760/74, 1863/75, 
1761/76, 1844/77, 1762/78, 1845/79, 
1763/80, 1864/81, 1865/83, E110/84, 
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 EP ve 
volebním okrsku č. 3045 je volební 
místnost ZŠ Jarov, V zahrádkách 
1966/48 pro voliče 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 E68, E74, E83, E87, 
E111, 2179/22, 2799/22b, 2850/22c, 
2844/24, 2418/45, 2777/45a, 
2816/45b, 2698/47, 2679/49, 
2251/51
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 E109, E51, E52, E64, 
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, 
2202/33, 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
Na Rovnosti E22, E63, 2742/14a, 
2854/13a, 2244/5, 2245/3, 2246/1, 
2249/6, 2250/8, 2267/11, 2268/9, 
2272/13, 2273/10, 2274/12, 2281/14
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 2814/1, 2815/1a, 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, 2808/8, 
2182/11
V Zahrádkách 2002/37, 2835/37, 
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, 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 E38, 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

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3046 je volební 
místnost ZŠ Jarov, V zahrádkách 
1966/48 pro voliče 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, 2690/17, 
2691/19, 2692/21, 2693/16, 2694/18, 
2695/20, 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3047 je volební 
místnost ZŠ Jarov, V zahrádkách 
1966/48 pro voliče 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 259, 2638/1, 2654/2, 
2639/3, 2655/4, 2640/5, 2656/6, 
2641/7, 2657/8, 2642/9, 2658/10, 
2644/11, 2659/12
Osiková 2644/, 2659/, 2688/2

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3048 je volební 
místnost ZŠ Jarov, V zahrádkách 
1966/48 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Buková 396/2, 397/2a, 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, 371/14, 
2714/14a, 2809/14b, 2575/15, 
370/16, 2576/17, 2577/19, 2578/21, 
2579/23
Osiková 2539/5, 2882/4
Pod lipami 2567/38, 2568/40, 
2569/42, 2570/44, 2571/46, 2572/48, 
2573/50, 339/52, 340/52a, 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3049 je volební 
místnost ZŠ Chmelnice, K lučinám 
2500/18 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
Koněvova 2153/227, 2154/229, 
2451/231, 2452/233, 2453/235, 
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 2451/6, 2452/8, 2453/10, 
2454/12, 2455/14, 2456/16, 2457/18, 
2458/20, 2606/22, 2607/24, 2608/28, 
2153/2, 2154/4
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 2604/48, 2605/46, 
2606/44, 2607/42, 2608/38, 2609/40, 
2613/36, 2147/32, 2148/34
U kněžské louky 2153/2, 2147/32
V jezerách 1944/6
V Okruží 2148/28, 2147/30

Místem konání voleb do EP ve 
volebním okrsku č. 3050 je volební 
místnost ZŠ Chmelnice, K lučinám 
2500/18 Praha 3 pro voliče s adre-
sou 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 2609/26, 2610/13, 2611/9, 
2619/17, 2620/15, 2776/7a, 2168/5, 
2169/7, 2171/11
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 2087/5, 2758/5, 
2535/1, 2820/2, 2536/3, 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 EP ve 
volebním okrsku č. 3051 je volební 
místnost ZŠ Chmelnice, K lučinám 
2500/18 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:
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, 
450/25
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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volební inzerce

Ing. Petr Mach, Ph.D.
ekonom, učitel

Posvítíme si na 
euronesmysly

Pomohu prosadit 
jednodušší čerpání 
evropských dotací 

pro Prahu 3

Společně v Evropě
www.miroslavpoche.cz

Ing. Mgr. Miroslav Poche
kandidát  č.4  do Evropského parlamentu za ČSSD 

POCHE_inzerce_PRAHA3.indd   1 17.04.14   12:53
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akce městské části

úterý 13. května 2014 od 19.30 hodin
kostel sv. Prokopa, Sladkovského nám.

Starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová si vás dovoluje při příležitosti 
133. výroční povýšení Žižkova na město pozvat na koncert skupiny

www.praha3.cz

hradistan_RN.indd   1 23.4.2014   9:27:38

Městská část Praha 3 si vás dovoluje pozvat na

 taneční 
odpoledne 
          s Žižkovankou

6. května od 14.00 hodin 
v Kongresovém sále hotelu Olšanka

Taneční odpoledne připravila městská část Praha 3 v rámci akcí pořádaných 
pro seniory. Více na www.praha3.cz/urad/informace-pro-seniory.

od 14..000 hod 14 0000 h
v Kongresovéém sáállee hhotelu O

d 0

VSTUP ZDARMA

žižkovanka RN.indd   1 23.4.2014   13:53:02 merkado_RN.indd   1 23.4.2014   12:28:16

PÁTEK 30. 5. 2014 OD 10.00 DO 20.00 HOD.
SOBOTA 31. 5. 2014 OD 10.00 DO 20.00 HOD.

GurmetVinohradský

NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

2014

SPECIALITY RESTAURACÍ PRAHY 3  FARMÁŘSKÉ STÁNKY  BIO PRODUKTY 
A DELIKATESY  ŠKOLA VAŘENÍ  PLETENÍ PEČIVA  ŽIVÁ HUDBA  
 SOUTĚŽE A MNOHEM VÍCE NA FESTIVALU DOBRÉHO JÍDLA A PITÍ.
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kultura

Noc literatury proběhne na 20 místech
Ve středu 14. května se již poosmé uskuteční Noc literatury, která má za cíl přiblížit veřejnosti 
evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Na Žižkově proběhne hned ve dvaceti 
kulturních, vzdělávacích a jiných zařízeních od 18 do 23 hodin.

„Ohlasy na Noc literatury jsou maximálně pozitivní,“ říká Jolana Součková

Veřejná čtení v podání hereckých 
osobností lákají svou atmosférou 
již řadu let. O tom, jak bude vypadat 
osmý ročník Noci literatury, více pro-
zradila Jolana Součková, vedoucí 
produkce Českého centra Praha.

Má akce Noc literatury ještě jiné 
poslání, než přiblížit veřejnosti sou-
časnou literaturu?

Chceme přivést návštěvníky i na 
netradiční místa, kam nemají běž-
ně přístup nebo o nich ani nevědí. 
A také co nejlépe vystihnout genia 

loci dané pražské čtvrti. Proto jsme 
na Žižkově nemohli vynechat fot-
balový stadion Viktorky, Bunkr Pa-
rukářka, sokolovnu, dům odborů, 
radnici nebo pavlačový dům. Sama 
jsem byla během „trasy“ překvape-
ná, jaké má v sobě tahle „čtvrť Fogla-
rových Stínadel“ tajemství, ale jak se 
zároveň proměnila.

Stalo se vám, že by nějaký herec 
odmítl svoji účast? 

To víte, že ano. Není to ale z dů-
vodu nezájmu o literaturu nebo 
o projekt samotný, ale kvůli jejich 
vytíženosti v divadlech, v televizi, 
ve filmu. I když musím říct, že čtení 
v rámci Noci literatury je pro herce 
opravdu náročná disciplína. Zkuste 
číst pět hodin téměř bez přestání!

Liší se nějak osmý ročník od 
těch předchozích?

Projekt získal během sedmi let jas-
nou podobu a nechceme ho už příliš 
nafukovat. Nejdůležitější je literatura, 
slovo interpretované dobrým hercem 

a umocněné výběrem prostoru. Všech-
ny tři složky by měly dokonale ladit 
a přinést posluchači neopakovatel-
ný zážitek.  Přesto každý rok máme 
v zásobě „něco navíc“. Letos to bude 
promítání krátkých filmů izraelského 
spisovatele a filmaře Etgara Kere-
ta v předsálí filmových ateliérů Petra 
Vachlera Pokrok, kde se bude zároveň 
číst z Keretovy knihy. V Divadle 
Ponec bude součástí literárního večera 
i taneční improvizace a od 22.30 se 
v Kuřeti v hodinkách odehraje pro 
veřejnost  koncert skupiny J. H. Krcho-
vský & Krch-off band.

Kolik návštěvníků se pravidelně 
účastní tohoto projektu?

První ročníky jsme zaznamená-
vali rok od roku větší zájem, v po-
sledních letech se počet návštěvníků 
ustálil zhruba na devět tisíc. A také 
nám přibyli další literární výletníci 
ve městech mimo Prahu. Ve spolu-
práci se Svazem knihovníků pořádá-
me Noc literatury také v dalších 23 
městech České republiky. Všechny 

informace můžete snadno vystopo-
vat na www.nocliteratury.cz. 

Jaké máte ohlasy na Noc 
literatury?

Je o ni skutečně velký zájem, proto 
jsme se loni rozhodli, že musíme vy-
jít posluchačům vstříc a hledat místa, 
kde by bylo alespoň 80 míst a hosté 
nemuseli stát dlouhé fronty. Někteří 
to přivítali, jiní nám vytkli, že tím pro-
jekt ztratil svůj komorní ráz… Přes-
to jsou ohlasy maximálně pozitivní. 
Také proto, že do Prahy osobně přijíž-
dějí i autoři. Rádi si poslechnou svůj 
text v jiném jazyce, zažijí reakce publi-
ka, rozdají autogramy. Je už také běž-
ným zvykem, že nakladatelství Acade-
mia prodává během večera všechny 
knihy se slevou – letos budou mít své 
stanoviště v Divadle Ponec a v Žiž-
kovském divadle Járy Cimrmana.

Které čtení si konkrétně vy ne-
necháte ujít?

Přečetla jsem všechny úryvky, 
abych mohla správně zvolit místo 

a oslovit herce, mám své favority, 
které bych chtěla slyšet, tak jen dou-
fám, že se mi to podaří. Organizá-
toři nemívají moc času si „svůj“ pro-
jekt užít. Ale těším se, že si hlavně 
některé z knih přečtu celé, protože 
témata jsou letos opravdu zajímavá. 

Jak probíhá Noc literatury v ji-
ných zemích? Úplně stejně?

V České republice je model stejný 
– čtou se totožné knihy a úryvky jako 
v Praze a nejméně na třech neobvyk-
lých místech. V zahraničí je model 
volnější, záleží na partnerech, mož-
nostech prezentace a zájmu té které 
země o českou literaturu. Ne všichni 
současní čeští spisovatelé jsou pře-
kládaní do více cizích jazyků, pře-
važuje angličtina a němčina. Ale své 
pevné místo si už v zahraničí vydo-
byli např. Jaroslav Rudiš, Jáchym 
Topol, Radka Denemarková. A mu-
sím neskromně říct, že Česká centra 
mají na prezentaci současné české li-
teratury v zahraničí lví podíl. n 

-ham-

Loni byla Noc literatury na Letné. Byl jsem se 
tam podívat a: plné ulice lidí, kteří debato-
vali o literatuře, usrkávali víno, přecházeli 
z jednoho jinak nepřístupného prostoru do 

druhého. A v nich se četlo z toho, co vyšlo ve světě nové-
ho a zajímavého. Bylo to fantastické. Oslovil jsem proto 
ještě na místě organizátory a domluvili jsme se, že ročník 
2014 bude na Žižkově. Návštěvníci si budou moct pro-
hlédnout například interiér bývalého Kinematografic-
kého divadla ve Štítného ulici, které je dnes soukromým 
majetkem a není přístupné, nebo sál Švehlovy koleje ve 
Slavíkově. A zakoupit knihy s velkými slevami, to patří 
k věci,“ uvedl zástupce starostky Matěj Stropnický.

Jak už bývá zvykem u tohoto projektu, na kaž-
dém místě bude číst jiný herec v půlhodinové 
smyčce svůj úryvek a diváci jednotlivá místa po-
stupně obcházejí. Například v knihovně VOŠUP 
a SUPŠ zazní v podání Václava Vydry úryvek z ro-
mánu Skios britského spisovatele Michaela Fray-
na, který patří k předním současným humoristic-
kým dramatikům a prozaikům.

Podobně tomu bude i na dalších žižkovských 
místech, které jsou situovány blízko sebe, aby ná-
vštěvníci mohli stihnout za večer co největší počet 
čtení. Návštěvníkům akce se dále představí Linda 
Rybová, Ivana Chýlková, Igor Orozovič, Roman 
Zach a řada dalších známých hereckých osobnos-
tí. Budou prezentovány ukázky nových překladů 
čerstvě vydaných románů současných evropských 
autorů, např. Hermana Kocha, Linn Ullmanové, 
Arna Geigera nebo Christiana Krachta.

„Velmi mě těší, že tato akce se pořádá na Praze 3 pře-
devším proto, že v dnešní době záplavy informací na 
internetu si lidé pořád uvědomují, že základem vzdě-
lání a kulturní vyspělosti člověka je kniha,“ doplňuje 
předsedkyně kulturní komise Jaroslava Suková.

Noc literatury organizují Česká centra ve spo-
lupráci s pražským sdružením evropských kul-
turních institutů sítě EUNIC a kulturními od-
děleními zahraničních velvyslanectví každý rok 
v jiné části Prahy. Letošní ročník se koná pod 
záštitou primátora hlavního města Prahy a měst-
ské části Praha 3. n

-ham-

Program:
1 Atrium – Lukáš Hlavica 

Arno Geiger: Starý král ve vyhnanství (Rakousko)
2 Bajkazyl – Jan Hájek 

Christian Kracht: Impérium (Švýcarsko)
3 Bankovní akademie – David Prachař 

Herman Koch: Večeře (Nizozemsko)
4 Betlémská kaple – Martin Pechlát 

Sigitas Parulskis: Darkness and Company (Litva)
5 Bunkr Parukářka – Igor Orozovič 

Paolo Giordano: Tělo (Itálie)
6 Dům odborových svazů (Velký sál) – Ivan 

Lupták Péter Nádas: Konec jedné ságy 
(Maďarsko)

7 Gymnázium a hudební škola hl. m. Prahy 
(Komorní sál) – Jana Janěková ml. 
Stefan Spjut:  Stallo (Švédsko)

8 Hospoda U Vystřelenýho oka – Roman 
Zach Emmanuel Carrère:  Limonov. Deník ztro-
skotance (Francie)

9 Kuře v hodinkách – Andrej Hryc 
Pavol Rankov: My a oni/Oni a my (Slovensko)

10 Ponec – Andrea Elsnerová 
Dolores Redondo: Neviditelný strážce (Španělsko)

11 Radnice – Linda Rybová 
Linn Ullmannová: Než usneš (Norsko)

12 Sokol Žižkov (Taneční sál) – Ivana Chýlková 
Pia Juul: Vražda na Hallandovi (Dánsko)

13 Švehlova kolej (Menza) – Daniela Kolářová 
Lena Constante: Tichý útěk (Rumunsko)

14 Tapatan – Pavel Batěk 
Milton Hatoum: Dva bratři (Brazílie)

15 Viktoria Žižkov – Simona Babčáková 
Sylwia Chutnik: Kapesní atlas žen (Polsko)

16 VOŠUP a SUPŠ (Knihovna) – Václav Vydra 
Michael Frayn: Skios (Velká Británie)

17 VOŠUP a SUPŠ (Ateliér dřevořezby) 
– Simona Postlerová 
Teolinda Gersaová: Mlčení (Portugalsko)

18 ZŠ Jaroslava Seiferta (Slavnostní sál) – 
Hana Vágnerová  
Annelies Verbeke: Spaste ryby (Belgie-Vlámsko)

19 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana – Helena 
Dvořáková 
Florian Illies: 1913. Neuvěřitelný příběh jednoho 
roku (Německo)

20 Žižkovské kinematografické divadlo – Ate-
liéry Petra Vachlera (POKROK) – Jiří Vyo-
rálek 
Etgar Keret: Najednou někdo klepe na dveře 
(Izrael)

foto: archiv J. Součkové

„
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kultura

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

 2. pá 19.30 Brixiho akademický 
soubor Praha a CHORi-
ANDER Aachen (P. Eben, 
G. F. Händel a další)

 6. út 19.30 Česko-portugalský 
saxofonový večírek

12. po 19.30 Alfred Strejček (Píseň 
je touha – milostné písně 
šesti století)

14. st 18.00 Noc literatury 
15. čt 19.30 Kinsky trio Prague 

(J. N. Hummel, B. Martinů, 
A. Dvořák)

17. so 15.00 E. Šístek – violoncello, 
S. Gallin – klavír (J. S. Bach)

19. po 19.00 Galakoncert hudeb-
ních talentů Prahy 3

ROK ČESKÉ HUDBY V ATRIU NA 
ŽIŽKOVĚ
21. st 19.30 Zemlinsky Quartet 

(A. Dvořák)
26. po 19.30 Komorní orchestr 

Archioni plus (A. Dvořák, 
V. Novák)

27. út 19.30 C  & K VOCAL (Šansony)

VÝSTAVY
25. 4. – 23. 5. 2014
„Má vlast“ Nataša Suttá – malba 

čínským štětcem
29. 5. – 25. 6. 2014
Silvia Billeter – Lepty

Junior klub,Kubelíkova 27, 
Praha 3, Palác Akropolis

 4. ne 19.30 Mirek Kemel
14. st 19.30 Jiří Hodina a Mantaban
23. pá 19.30 Chris Eckman, sup-

port: The Finally
27. út 19.30 Radůza a kapela
28. st 19.00 Ian Hlas trio + Vladimír 

MIŠÍK & Etc...
29. čt 19.30 Nasycen + Dilemma
30. pá 19.30 Sato-San To, host: 

FLOEX (DJ set)

Nákladové nádraží 
Žižkov
Jana Želivského

 2. pá 20.00 Kuedo, Peverlist
 3. so 18.00 Nádraží v barvách 

duhy – Po Fredrikovi
 6. út 9.30 Národní filmový archiv – 

Projektový den pro školy

 9. pá 22.00 Mumdance, Mi. Pearce
21. st 10.00 veřejná generálka 

Horváth na Nádraží
22.–24. 5. 18.00 Horváth na Nádraží
26.–27. 5. a 29.5. 18.00 Čtyřikrát 

Bradbury

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

9. 5. – 24. 6. Francisco Goya 
– Hrůzy války

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.

 4. ne Vyšetřování ztráty třídní knihy
 6. út České nebe
 7. st České nebe
 8. čt Švestka 
11. ne Cimrman v říši hudby 
18. ne 16:00 a 19:00 Dlouhý, široký 

a krátkozraký 
20. út Záskok
21. st Hospoda na mýtince 
22. čt Akt 
25. ne 16.00 a 19.00 Vražda v sa-

lónním coupé 
27. út Blaník (zadáno)
28. st Blaník
29. čt Afrika

Hosté Žižkovského divadla JC
 1. čt J. Werich:Až opadá listí 

z dubu (Divadlo AQUALUNG)
 2. pá 11.00 (pro školy), 19.00 (pro 

veřejnost) O. Lážnovský: Pan 
Hus (Divadlo AQUALUNG)

 3. so R. Vencl, M. Doleželová: 
Když zhasne (3D Company)  

 5. po 16.00 (pro KMD), 19.00 
(pro veřejnost)  K. Hanzlík, 
B. Stoker: Dracula reloaded  
(Divadlo AQUALUNG)

 9. pá B. Van Zandt, J. Milmore: 
Máte jednu špatnou zprávu 
(3D Company)

10. so A. Burzyńska: Ideální pár 
(TEĎ! Divadlo)

12. po Z. Jirotka: Saturnin (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

14. st 18.00 Noc literatury 
16. pá R. Vencl, M. Doleželová: 

Když se zhasne (3D Company)
23. pá N. Simon: Drobečky z per-

níku (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

24. so A. Hellstenius: Chvála bláz-
novství (Karlovarské městské 
divadlo) 

26. po N. Simon: Rande s duchem 
(Divadlo A. Dvořáka Příbram)  

30. pá 18. 00 Dětský galavečer 
(STRADEA)

31. so 14.00 Pokusme se společně 
(DDM JM)

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 
z květnového programu: 

 1. čt 19.45 National Theatre Live | 
Král Lear

 3. so 17.30 Dvorek žije: Tango! 
 6. út 20.30 Very Short Film Festival
 7. st 20.30 Filmjukebox: Babel
10. so 18.45 MET: Live in HD 

Popelka
13. út 19.00 Premiéra dokumentu 

Olga & koncert The Plastic 
People of the Universe

14. st 18.45 MET: Přidáváme | 
Rusalka

15. čt 20.30 Muž, který sází stromy & 
debata s Ernestem Vunanem

21. st 20.20 PechaKucha Night 
Prague Vol. 39

22. čt 19.45 National Theatre Live | 
Podivný případ se psem

26. po 20.30 Aero Naslepo
28. st 18.45 MET: Přidáváme | 

Hoffmannovy povídky

Projekce pro seniory – každé úterý 
od 10.00
 6. Yves Saint Laurent
13. Walesa: člověk naděje
20. Cesta do školy
27. Detektiv Down

Baby Bio – projekce pro rodiče 
s dětmi, každou středu od 10.00
Aktuální program najdete na 
www.kinoaero.cz. 

Aero dětem – projekce pro děti, 
každou neděli v 15.00
 4. Skřítek Květen a víla Květinka
11. Maminčin svátek

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

Výstava ve foyeru:
1. 5. – 1. 6. 2014 – Snívání – Martin 

Mařák – fotografie

 2. pá 19.30 Victor Wooten Band
10. so 19.30 Boska + Fiordmoss
12. po 20.00 Milostný trojúhelník 

(dVA)
13. út 19.30 Voxel – křest CD
16. pá 19.30 Whomadewho
19. po 19.30 7 pádů Honzy Dědka 

(dVA)
21. st 20.00 – Tros Sketos (dVA)
22. čt 19.30 – EuroConnections: 

Hjalrtalín
23. pá 19.30 – Chris Eckman, sup-

port The Finally
25. ne 19.30 Kabaret Caligula: Pan-

zerfaust (dVA) 
26. po 19.30 Respect Plus: Etran 

Finatawa

19.–23. 5. – 20. FESTIVAL 
INTEGRACE SLUNCE* 

19. st 10.00 Divadlo Neslyším: 
DOKTOR JAJBOLÍTO JEDE DO 
AFRIKY (zdarma)

20. út 9.00 ZPÍVEJME SI, ZPÍ-
VEJME, ZŠ Ružinovská 2017, 
Praha 4 – Krč, 9.20 STROMY 
– taneční vystoupení, ZŠ Tole-
rance, Mochovská 570, Praha 
9, 9.30 NEBESKÁ HARMONIE, 

ZŠP a ZŠS Lužiny, Trávníčkova 
1743, Praha 5, 9.50 TANCOVÁ-
NÍ A ZPÍVÁNÍ NA MODRÉ, ZŠ 
a SŠ Kupeckého 576, Praha 4, 
10.20 TANEČKY PRO BROUČKY, 
Středisko křesťanské pomoci, 
Křovinovo nám. 11/16, Praha 9 
– Horní Počernice, 10.45  JARNÍ 
ZPÍVÁNÍ sbor MÍVÁČEK, ZŠ pro 
zrakově postižené, nám. Míru 19, 
Praha 2 (zdarma)

21. st 9.00 PĚVECKÝ SBOR ZŠ JE-
SENIOVA, ZŠ Jeseniova 96, Praha 
3, 9.30 TANEC V SRDCI, ZŠS 
při DC Paprsek, Svépravnická 
701, Praha 9 – Hloubětín, 10.00 
Muzikál STARCI NA CHMELU, 
Domov Sedlec, Roztocká 33/13, 
Praha 6, 10.30 Z ČESKÝCH 
LUHŮ A HÁJŮ, PŘINESLI JSME 
VÁM VODU II, ECPN, Vodova 
35, Brno, 11.00 G. J. C HIP HOP 
(RAP) SHOW, Beztíže, DDM Ulita, 
Na Balkáně 2866/17a, Praha 3 
(zdarma)

22. čt 9.00 MELODIE FLÉTNOVÉHO 
SOUBORU, ZŠ a MŠ Chmelnice, 
K Lučinám 18/2500, Praha 3, 
9.15 PTAČÍ CVRLIKÁNÍ – tanečky 
o ptáčcích, MŠS Na Lysinách 
41/6, Praha 4, 9.30 VENDELÍN 
A UPÍŘI – humoristická povídka 
Briana Jacquese, Gymnázium 
pro zrakově postižené a SOŠ pro 
zrakově postižené, Radlická 115, 
Praha 5, 9.50 PĚVECKÉ VYSTOU-
PENÍ ŠKOLNÍHO SOUBORU 
BÁRTLOVKA, 10.15 TANEČNÍ VY-
STOUPENÍ ŽÁKYŇ 2. Stupně ZŠP, 
MŠS, ZŠP a ZŠS, Bártlova 83, 
Praha 9, 10.25 MYŠ BOB v po-
dání vypravěče Ondřeje Čiháka, 
10.30 IZRAELSKÉ TANCE – režie 
Mgr. Dáša Dolejší, Jedličkův ústav 
a školy, V Pevnosti 4, Praha 2, 
10.45 ORFEUS A EURIDIKÉ – 
tanec do podsvětí, DSSV Vlašská 
25, Praha 1 (zdarma)

23. pá 10.00 WORKSHOP HELE LIDI 
Vzdělávací výtvarný workshop 
o životě lidí se zrakovým postiže-
ním (zdarma)

DIVADLO PRO TANEC 
Husitská 24a, Praha 3 

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

 4. ne 20.00 Farma v jeskyni: 
Divadlo 

 5. po 20.00 Farma v jeskyni: 
Informátoři

 7. st 9.00 + 11.00 Pražský 
komorní balet/H. Polanská 
Turečková: Kdo je na světě 
nejmocnější? 

 8. čt 20.00 Lety 1942
 9. pá 20.00 Lety 1942
13. út 19.30 Tanec HAMU 2014
14. st 18.00 Noc literatury
16. pá 19.30 Tanec HAMU 2014
18. ne 19.30 Tanec HAMU 2014
20. út 20.00 Farma v jeskyni: 

Informátoři
21. st VerTeDance/J. Havelka: 

Korekce 
22. čt 20.00 VerTeDance & Zrní: 

Kolik váží Vaše touha? 
25. ne 20.00 (bra)Tři v tricku / 

Veronika Riedlbauchová: 
Plovárna 

26. 5. – 1. 6. 2014 TANEC PRAHA 
DĚTEM 

Hospoda U Vystřelenýho oka 
U božích bojovníků 3 

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz
Program naleznete na www.uvoka.cz

H2O, umělecký prostor
Koněvova 61, Praha 3
www.oldstars.cz

 9. pá 20:00 S. Stephens: 
Punk rock

12. po 20.00 A. N. Ostrovskij: Bouře
14. st 20.00 Šansonový koncert 

Markéty Burešové
15. čt 20.00 D. Ives: To nemá chybu
16. pá 20.00 G. Pintilei: Elevátor
18. ne 20.00 N. LaBute: V lese 

černém, hlubokém
19. po 20.00 Z. Ferenczová: 

Vyskočit z kůže
20. út 20.00 Z. Ferenczová: 

Vyskočit z kůže
30. pá 20.00 M. Ignat: 

Milenecké etudy

Sdružení  
výtvarníků ČR
Korunní 119

15. čt 17.00 vernisáž výstavy Aleny 
Voborníkové

Noc kostelů v Praze 3
Již popáté se jednou ročně otevíra-
jí křesťanské chrámy nejen svým pra-
videlným věřícím návštěvníkům, ale 
každému člověku, který chce více 
a lépe poznat tyto stavby, ale možná 
také lidi, kteří se zde scházejí. Prá-
vě oni připravují celé týdny a měsíce 
program, který pak o jedné páteční 
noci s láskou a ochotou předkládají 
těm, kteří přijdou.

Již popáté se této celostátní přá-
telské akce, kde si podávají ruce ne-
jen věřící různých církví navzájem, ale 
i věřící s nevěřícími, účastní rovněž 
kostely MČ Praha 3.

V pátek 23. května 2014 můžete 
od 18 hodin navštívit těchto de-
set chrámů:

• kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
(náměstí Jiřího z Poděbrad), 

• modlitebna Bratrské jednoty bap-
tistů (Vinohradská 76/68), 

• Betlémská kaple 
(Prokopova 216/4), 

• kostel sv. Anny (Tovačovského ul.), 
• kostel sv. Prokopa 

Sladkovského nám.),
• kostel sv. Rocha, Šebestiána 

a Rozálie (Olšanské nám.), 
• sbor Církve bratrské 

(Koněvova 151/4),
• sbor Českobratrské církve evan-

gelické (Čajkovského 1639/10),
• druhý sbor Českobratrské církve 

evangelické na Jarově 
(U Kněžské louky 9)

• Žižkův sbor (nám. Barikád 1520/1).
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rozhovor

„Noc kostelů má tu ideu, že může udržet 
světlem a vnitřní energií,“ tvrdí Miloš Szabo
Oblíbená akce Noc kostelů se letos koná 23. května a každoročně se setkává s nadšenou odezvou. 
Dozajista pravý důvod k tomu vyzpovídat Miloše Szabo, faráře v kostele sv. Prokopa, který se po-
dílí nemalou měrou na celé organizaci. Noc kostelů nabízí ale ještě něco navíc, než prohlídku sa-
králních prostor v noční atmosféře, které jsou jinak veřejnosti uzavřeny. 

V souvislosti s akcí Noc kostelů 
použil kardinál Dominik Duka ter-
mín „blackout“, který vysvětlil tak, 
že dnešní doba trpí ztrátou život-
ních hodnot a morálních principů. 
Jak tomu rozumíte vy?

Určitě s ním souhlasím. Každý, 
kdo vnímá aktuální svět, musí po-
znat, že nelze jenom brát, ale musí 
i dávat, a to nemyslím jen po té eko-
nomické stránce. Pokud nebude se-
shora padat voda, studny vyschnou, 
a podobné je to i mezi námi lidmi. 
Pokud nebude větší sebeobětavosti 
a myšlenky zapomenout víc na sebe 
a dávat ostatním, pak ani nebude co 
brát. Dnes se vše vyvíjí jinak. Spíš 
každý vidí sám sebe a o ostatní se 
nestará, přestože to tady ještě není 
tak dramatické. Noc kostelů není 
jako Muzejní noc, kde obdivujete 
např. jen architekturu. Noc kostelů 
má tu ideu, že může udržet světlem 
a vnitřní energií. Dokazuje, že ještě 
existují síly, aby člověk byl víc obě-
tavý, vstřícný a aby dokázal ze sebe 
dávat jen tak.

Každý kostel má jinou atmo-
sféru a návštěvník si nalezne sám 
k němu individuální postoj. Přesto 
se zeptám: liší se žižkovské kostely 
mezi sebou, co se týče duchovního 
rozměru?

Záleží na tom, jak je dotyčný pří-
chozí naladěn a co očekává. Pokud 
hledá architekturu, pochopitelně je 
rozdíl mezi pozdním barokem u sva-
tého Prokopa anebo eklekticko-ku-
bistickým stylem v Betlémské kapli. 
Pak je vidět rozdílnost víry a nábo-
ženství, které jinak chápe prostor. 
Zatímco u katolíků budou kostely 
zdobnější, pak u husitů a evangelí-
ků je styl strozejší. Jsou to ale pro-
story, v nichž lidé přemýšlejí o ži-
votě a záleží na tom, co návštěvník 
hledá. Ano, každý sbor, modlitebna 
či kostel má jinou atmosféru a záleží 
na dotyčnému, co si z něho vybere. 
Program je také různorodý. Může 
to být čtení literatury, koncert, pro-
gram pro děti…

Noc kostelů navštíví tisíce ná-
vštěvníků. Přitom platí obecně 

podvědomí, že v Čechách vládne 
ateismus. Není v tom rozpor?

Nevím, kdo to tvrdí, že tu vládne 
ateismus, takže mě ta otázka trochu 
míjí. Je pravda, že lidí praktikujících 
víru, není mnoho. Ale já si myslím, 
že v národě určitý potenciál toho 
hledání je, takže tak zlé by to nemu-
selo být. Druhá věc je, jaká je sou-
vztažnost mezi vírou a církví, jestli 
lidé vnímají víru stejně jako určité 
patření do církví. Jestli tu vládne lid-
ská úcta mezi těmi, co jsou praktiku-
jící a co nejsou. Na tomhle poli ještě 
máme co dělat, abychom se neuráže-
li a neházeli po sobě špínu. Že prak-
tikující žijí jen z daní pracujících, to 
jsou termíny, co jsem slýchával před 
30 lety a není to pravda. Že jsou Češi 
samí ateisti, taky není pravda.

Jestli se komunismu něco po-
dařilo, tak to, že utlumil praktikovat 
víru. Je to tak?

Podařilo se oddělit víru od ži-
vota. Pokud někdo řekne, že věřím 
v Boha, ale zároveň žiju jako nevě-
řící, je to škoda. Protože hodnoty, 
které jsem zmiňoval na začátku, by 
neměly být výjimkou či hrdinským 
činem, který odmění akorát pan pre-
zident či jiní politici. Měla by to být 
běžná výbava každého člověka, kte-
rý má oči a srdce. Pro věřící by to 
mělo platit dvojnásob. 

Narodil jste se na Slovensku, 
máte kořeny v Čechách a Maďar-
sku. Na Žižkově u sv. Prokopa pů-
sobíte již třináct let. Jak jste si sem 
našel cestu?

Katolický kněz si ji nevybírá. Je 
disponován svým biskupem, kte-
rý řídí celou diecézi. Pokud se mu 
uvolní místo na nějaké farnosti, 
rozhoduje o vhodném kandidáto-
vi. V roce 2001 mě sem kardinál 
Vlk poslal z Roudnice nad Labem, 
a protože jsem si byl vědom toho, že 
musím poslechnout svého nadříze-
ného, sbalil jsem si svých pár švestek 
a jsem tu.

Bylo to tedy jen direktivní 
rozhodnutí.

Ano. U jiných církví to fungu-
je třeba jinak. Ale u katolické círk-
ve je to takhle zavedené 2000 let, 
aby biskup to svěřené území mohl 
spravovat podle potřeby a vlastního 
uvážení.

Není to pro některé začínající 
kněze drsné, když se dostanou do 
zcela nového prostředí, a to mám 
na mysli venkovské farnosti, kte-
ré bez jakéhokoli zázemí chátrají, 
a jejich provoz je finančně velice 
náročný?

Zkuste se zeptat těch lidí z ma-
lých vesniček. Protože i oni umí 
být vděční. Kdo jiný než církev má 
jít příkladem, co se týče zmiňované 
obětavosti? Dává se k dispozici těm, 
co to prostě potřebují. Je to určitý 
projev ochoty jít tam, kde ho neče-
ká žádná sláva nebo mediální zájem. 
Ale zrovna na té vesničce může mla-
dý kněz přinést nový vítr a ideály, 
pro které se mohou lidé zapálit. 

Zápal se ale postupně vytratí. 
Záleží na člověku. Vesnice přiná-

šejí náročnější způsob života, který 
je těžší než ve městě. Jsou tam pol-
nosti, každý si opravu zajistí sám, 
než aby volal řemeslníka. A na fará-
ře se i tímto klade jiný nárok. Má na 
starosti kostel, ale často nic jiného, 
co by mu na něj vydělávalo. Tím pá-
dem jsou odkázáni na to, jak se věří-
cí zapojí do společného soužití.

Pojďme se bavit o Žižkovu. Jak 
vám přirostl za ta léta k srdci?

Když jsem sem nastoupil, Žižkov 
jsem neznal. Akorát z vyprávění, a to 
nebylo příliš pozitivní. Staré mýty 
o Žižkovu, Karlíně a Libni, co ko-
lovaly po Praze, se mě samozřejmě 

dotkly a já očekával bojovou čtvrť. 
Byl jsem pak velmi překvapen, jaký 
má genius loci čili ducha místa, který 
nenajdete v žádné jiné městské čtvr-
ti. Má napůl lidový, napůl intelek-
tuální charakter s prvky obyčejnos-
ti. Zároveň tu převládá určitý pocit 
krásy. Když vylezete na Parukářku 
a díváte se na velkou Prahu, tak my 
na ten Pražský hrad hledíme jaksi 
z výšky. Žižkov má určitý nadhled. 
A když pak slezeme dolů, žijeme dál 
v té „spodině“ a obyčejnosti. Mám 
rád Žižkov, protože se tady žije. 

Jste autorem mnoha publika-
cí o Olšanských hřbitovech. Těší 
vás, že se setkaly s pozitivními 
reakcemi?

Zájem o Olšanské hřbitovy vzros-
tl a ubývá hrozby, že tam zloděj 
ukradne sochy nebo náhrobky, pro-
tože je tam živěji. Mám také pozi-
tivní reakce od čtenářů, kteří tak 
najdou snáz svoje pochované pří-
buzné. Jsem rád, že knížky o Olšan-
ských hřbitovech mají i tenhle efekt. 
Jinak zrovna nedávno mi přišel do-
pis s adresou: Miloš Szabo, Olšan-
ské hřbitovy. Tak jsem se smál, že 
mě to našlo ještě živého. Na hřbitov 

chodím rád, protože je to místo, kde 
nepřemýšlím o tom, jak jsem žil, ale 
jak žiju teď.

Co připravujete do budoucna?
Měly by mně vyjít dvě knížky. 

Další díl o Olšanských hřbitovech, 
který vyjde na podzim, a takové za-
myšlení o manželství. S čím člověk 
vstupuje do manželství, jaké výhody 
a zklamání ho mohou čekat. Nebu-
de to tedy jen kniha, která se bude 
týkat náboženství. n

Martin Hošna

Miloš Szabo
(nar. 1964) pochází ze Slovenska, 
od roku 2001 ale působí jako 
farář u sv. Prokopa na Žižkově. 
Je autorem řady knížek o Olšan-
ských hřbitovech, roku 2006 mu 
vyšla knížka o zpovědi, o dva 
roky později publikace Žít podle 
Bible – poprvé s Matoušem, 
která se zabývá zamyšlením 
nad různými aktuálními otázka-
mi dneška. V roce 2013 napsal 
její druhé pokračování Žít podle 
Bible – podruhé s Janem.  

Žižkov má 
napůl lidový, na-
půl intelektuální 
charakter s prv-
ky obyčejnosti.
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Duhové Klubíčko 
ZŠ nám. Jiřího z Pod ě- 
brad 7, 8 
tel.: 608 765 496, 
www.skola-jirak.cz

17. so 7.30–16.00 turistický kroužek 
ZOO Tábor

13. út 16.15–17.30 výtvarná dílna 
pro dospělé – plstěné zvířátko

20. út 16.15–18.00 výtvarná dílna 
pro děti – jarní strom 

7. st, 12. po 10–11 pilátes s hlídáním 
dětí

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

15. čt 18.30–20.30 Období vzdoru 
– seminář I. Špaňhelové

18. ne. 10.00–14.00 Květnové vyrá-
bění s Martinou 

19. po 16.00 O malém rytíři Ju-
ráškovi – divadélko ANIMA 
CANDIDA 

22. čt 18.00–20.00 Prevence šikany 
u dětí – beseda

RKC Paleček za podpory MČ Praha 3 
opět pořádá Palečkovu letní školku 
pro děti navštěvující státní MŠ v Pra-
ze  3. Volná místa jsou ještě v ter-
mínech od 30. 6. a od 7. 7. Více na 
www.rcpalecek.cz, přihlášky na kur-
zyprodeti@rcpalecek.cz. 

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

* přihlášky předem
 7. st 19.00–22.00 Tady a teď: 

improvizační divadelní večírek 
13. út 17.00–19.00 Jarní smaltování*
17. a 25. so 14.00–16.00 Keramická 

dílna RAKU*
17. so 11.00–18.00 S Ulitou na 

hasičské závody*

25. so 14.00–18.00 Drátenický 
workshop*

27. út 17.00–20.00 Linoryt s vůní 
Japonska*

31. 5. – 1. 6. IV. Festiválek současné-
ho amatérského tance 

LETNÍ TÁBORY ŽLOUKOVICE 2014 
A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
28. 6. – 29. 8.

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

 6. út 9.30–10.30 beseda HIPP – 
novinky v dětské výživě

13. út 16.00–18.00 Pohádkový 
les – RK Ulitka, park Krej-
cárek

14. st 9.30–11.30 Jak se úspěšně 
připravit na přijímací poho-
vor – seminář

20. út 16.00–18.00  Kouzlení 
s ovčím rounem – dílna pro 
rodiče s dětmi

22. čt a 29. čt 9.30–11.30 Myšlenko-
vé mapy – seminář

28. st 9.30–11.30 Jak probíhají 
výběrová řízení

16., 23., 30. pá 10.00–12.00 Hraní si 
se zvyky a tradicemi

21.–28. 6. TÁBOR PRO RODIČE 
S DĚTMI – Cestování časem, 
TZ Jitřenka, Žloukovice u Berouna

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

* nutná rezervace na tel.: 603 416 724
 6. út 9.30 Kyberšikana a děti*
12. po 16.30 Poruchy příjmu potravy*
11. pá 18.00 – 12. so 10.00  Py-

žámkový večírek, hlídání dětí*
17. so 10.00 Den pro děti z pěs-

tounských a sociálně znevý-
hodněných rodin

18. ne 14.00 Pétanque – rodinný tur-
naj, divadlo, Rajská zahrada

19. po 19.00 Nemluv mi do toho 
aneb Vícegenerační rodina*

20. út 10.00–12.00 Zdravé nožičky*
20. út 15.30 Jarní koncert hudeb-

ních kurzů Nové Trojky
23. pá 14.00 a 24. so 9.00 Prodej 

oblečení pro děti, E. Janeč-
ková, tel.: 777 650 759

25. ne 20.00 Patnáctá Procházka 
filmem – První den mého syna

27. út 16.00 Dvojčata v rodině – 
setkání podpůrné skupiny, 
rezervace na tel.: 774 614 744

27. út 17.00 Když se objeví problém 
– setkání podpůrné skupiny*

30. pá 16.00 Rodina v krizi – setkání 
podpůrné skupiny, rezerva-
ce nutná na e-mail: jolana.
kurzweilova@nova-trojka.cz

Na ZŠ Jeseniova začala 
fungovat arteterapeutická 
dílna pro děti 
Nezisková organizace Alfa Human Service (AHS) zahájila v pá-
tek 28. března v rámci projektu Doučování a podpora dětí se 
SVP první cyklus arteterapeutické dílny, která rozšiřuje dosa-
vadní nabídku pravidelného doučování na Základní škole Jese-
niova v Praze 3.

Arteterapeutickou dílnu navště-
vuje maximálně 10 dětí mlad-
šího školního věku. Pod vede-
ním lektorky Lenky Nemcové 

děti každý pátek kreslí, malují, modelu-
jí, odpočívají a povídají si o svých obráz-
cích. Smyslem arteterapeutické skupiny 
je podpořit zejména děti bojácnější ve 
společenském kontaktu, úzkostné, které 
mají problém v komunikaci s vrstevníky 
nebo s dospělými apod. „Výtvarná činnost 
pomáhá také dětem neklidným a impulziv-
ním, ale mohou ji navštěvovat i ty, které chtějí 
pouze kreativně relaxovat,“ komentuje ná-
plň dílny arteterapeutka Lenka Nemcová.

Již od podzimu 2013 probíhá na ZŠ 
Jeseniova také doučování Alfa Human 
Service. Doučování se zaměřuje přede-
vším na děti od 3. do 8. třídy, které po-
třebují k učení více času nebo jen indi-
viduálnější přístup a pomoc. Studenti 
speciální pedagogiky nebo psychologie 
budou dětem během celého školního 
roku pomáhat s pochopením probíra-
né látky. „Při doučování jde nejen o zlep-
šení školních výsledků, ale také o dobrý pocit 
z vykonané práce,“ přibližuje projekt jeho 
koordinátor Jakub Jaroš z Alfa Human 
Service. n

-red-

Projekt Doučování a podpora dětí se 
SVP je financován z prostředků  ESF 
(program OPPA Magistrátu hl. města 
Prahy) a dětem jsou služby AHS posky-
továny zdarma.

Nezisková organizace Alfa Human 
Service, fungující od roku 2000, po-
skytuje podporu a vzdělávání rodinám 
a pracovníkům v pomáhajících pro-
fesích ve zdravotně sociální oblasti 
a školství. Zároveň provozuje informační 
portál www.alfabet.cz pro rodiče s dět-
mi se zdravotním postižením. 

Občanské sdružení Alfa Human 
Servis vzniklo v roce 2000 s cílem po-
máhat rodinám s postiženými nebo 
dlouhodobě nemocnými dětmi. Základ-
ními pilíři sdružení jsou práce s infor-
macemi prostřednictvím internetové-
ho portálu ALFABET, na němž zájemci 
naleznou informace o možnosti tera-
pie a rehabilitace, druhu onemocnění 
i vhodných zdravotnických pomůckách. 
Seznámí se s aktuální legislativou, mož-
nostmi vzdělávání dětí a péčí o pečují-
cí osoby. 

AHS též organizuje vzdělávací aktivi-
ty pro osoby pečující o děti se zdravot-
ním postižením, poskytovatelům sociál-
ních, zdravotnických a pedagogických 
služeb i pracovníkům sociálních odbo-
rů. Vedle toho také ve spolupráci se 
specialisty pořádá týdenní vzdělávací 
psychorehabilitační kurzy pro celou ro-
dinu. Více informací na www.alfahs.cz, 
www.alfabet.cz.

Arteterapeutické dílny pro děti nabízí nově na ZŠ Jeseniova nezisková organizace Alfa 
Human Service

Zažijte město jinak! 
Máte chuť na den oživit svou 
ulici či veřejný prostor kolem 
a poznat své sousedy? Zapoj-
te se do sousedských slav-
ností Zažít město jinak 2014 
a staňte se organizátory ve své 
čtvrti. Nabízí se vám tak jedi-
nečná příležitost posílit vzta-
hy v lokalitě, upozornit na 

potřeby zklidňování dopravy 
či zlepšit životní podmínky 
v okolí. 

Akce Zažít město jinak 
2014 se koná v sobotu 20. září. 
Hlásit se můžete na zmj@au-
to-mat.cz do 14. května. Více 
na www.zazitmestojinak.cz. n

-mot-

Víte, co je fairtrade?

Ve světě je tento pojem zná-
mý už delší dobu, u nás je 
Fairtrade – známka spraved-
livého obchodu se zeměmi 
třetího světa, zatím v plen-
kách. Přispět ke změně se 
rozhodla také městská část 
Praha 3.

Radnice se rozhodla svým 
partnerstvím podpořit projekt 
TriNet, jehož cílem je zvyšovat 
povědomí občanů o otázkách 
globálního rozvoje a akcích na 
podporu spravedlivých a udr-
žitelných způsobů života. 

„Propagace fairtradových vý-
robků může lidem ukázat, že exi-
stují malé, ale účinné formy 
pomoci, kterou zvládne každý. 
Koupit např. namísto „normál-
ní“ kávy nebo čokolády fairtrado-
vou je důležitá pomoc pro to, aby 
lidé v zemích třetího světa mohli 
pracovat v lepších podmínkách,“ 
upozorňuje starostka Vladi-
slava Hujová. 

„Značka Fairtrade je meziná-
rodně uznávaným a zavedeným 
certifikátem, který umožňuje spo-
třebiteli možnost zvolit si takový 

produkt, který s sebou nenese ne-
lidské pracovní podmínky, dětskou 
práci, nebo ekologicky degradova-
né zemědělské oblasti. Pečlivým 
výběrem výrobků můžeme zlepšit 
podmínky lidí v rozvojových ze-
mích, proto jsem navrhl, aby se 
městská část do projektu TriNet, 
zapojila,“ uvedl Ondřej Rut, 
zástupce starostky pro životní 
prostředí. 

Radnice se dohodla s Eku-
menickou akademií na mož-
nostech spolupráce, ať již se 
jedná o semináře pro pracov-
níky úřadu, prezentaci pro-
jektu na webových stránkách 
městské části a v Radničních 
novinách nebo spolupráci s ne-
ziskovými organizacemi v Pra-
ze 3. „Jednu z prvních informač-
ních akcí pro veřejnost v Praze 3 
chystáme na 15. května, kdy bude-
me mít v rámci Latinskoamerické-
ho dne na náměstí Jiřího z Podě-
brad stánek, kde budeme nabízet 
nejen fairtradovou kávu, ale pře-
devším informace o tom, co značka 
Fairtrade znamená,“ přibližuje 
ředitel Ekumenické akademie 
Jiří Silný. n

Barbora Chmelová, koordinátorka projektu z Ekumenické 
akademie, partnera projektu Trinet za ČR na výstavě 
o fairtradových květinách v kostele CČH na náměstí Barikád

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

Do Klubu můžete přijít kdykoliv po–st 
9.00–18.00, čt do 12.30, v pá do 
16.00 hod. V Klubu zápis na letní 
rehabilitační cvičení a letní angličtinu – 
kurzy červen–září, vždy v úterý.

V termínech 1.–2. 5. a 8.–9. 5. Klub 
uzavřen

20. 5. – 17. 6. kurz internetu, pod-
mínkou účasti jsou základní 
znalosti práce na PC, zápis 
do naplnění

3. 6. út 15.00 vernisáž ARTE dílen 
a představení LouDkového 
divadélka

V květnu pokračuje zápis do nových 
podzimních kurzů – cvičení paměti, 
angličtina, rehabilitační cvičení, jóga 
pro zlepšení zdraví a proti bolestem 
v zádech, kapitoly z psychologie, 
staré šlechtické rody a další. Zápis do 
naplnění míst.

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

21. st 14.00–15.30 seminář o no-
vém občanském zákoníku – 
Klub důchodců, Olšanská 7 

Provoz poradny: po, út a čt 
8.30–11.30 osobní konzultace (bez 
objednání), po, út a čt 12.30–15.30 
telefonické dotazy

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

Svaz diabetiků ČR
21. st vycházka – Velká Chuchle – 

zahrada p. Bartyzalové, sraz 
9.00 zast. bus 244 Smíchov-
ské nádraží

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

Klub důchodců, Olšanská 7
28. st 14.00 přednáška pro seniory 

– Jak pomoci sám sobě, po-
řádá MČ Praha 3

hotel Olšanka, Kongresový sál
6. út 14.00 Taneční odpoledne 

s Žižkovankou – pořádá MČ 
Praha 3, vstup zdarma 

Emauzské opatství 
Vyšehradská 49, Praha 2 
24. so 10.00–17.00 hodin XIV. ce-
lostátní setkání Sdružení celiaků ČR 
– odborné přednášky pro veřejnost, 
testy na stanovení sérologických zna-
ků celiakie, prezentace bezlepkových 
výrobků s ochutnávkou, degustace 
bezlepkového piva, bezlepkové zákus-
ky a dort, více na www.celiac.cz

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2

13. út Remedium Praha se předsta-
vuje – H. Kubů, K. Linková 

27. út Betlémská kaple – P. Novák

Streetwork Beztíže rozšiřuje 
na Žižkově práci s mládeží 
Tým pracovníků terénního programu pro děti a mládež Streetwork Beztíže  
Žižkov se od dubna rozšířil o novou pracovnici a nyní vyráží do ulic Žižkova 
čtyřikrát týdně. 

Díky zvýšené finanč-
ní podpoře, kterou se 
nám pro letošek poda-
řilo získat, jsme mohli 

rozšířit naše služby a zasáhnout tak 
mnohem více mladých lidí, kteří jsou 
mimo dosah klasických institucí a soci-
álních služeb,“ komentuje výhled na 
tento rok vedoucí Beztíže Tomáš 
Klumpar. Terénní program Street-
work Beztíže Žižkov se v roce 2014 
může těšit z většího rozpočtu díky 
finanční podpoře městské části 
Praha 3, Ministerstva práce a soci-
álních věcí ČR, Magistrátu hlav-
ního města Prahy a v neposlední 
řadě i Nadačního fondu Albert. „Už 
dlouhou dobu jsme usilovali o posi-
lu týmu. Žižkovský terén je hodně ná-
ročný a občas i nebezpečný vzhledem 
k charakteru lokality. Terénní pracov-
níci se tak mohou bezpečněji a efek-
tivněji věnovat své práci. Důležité je 
také, že do týmu přibyla žena, tím se 
nám otevřely větší možnosti pracovat 
s dívkami a řešit specifická dívčí téma-
ta,“ vyjmenovává důvody rozšíření 
služby Tomáš Klumpar. 

Streetwork Beztíže Žižkov, kte-
rý se zaměřuje na rizikovou mlá-
dež, v minulém roce kontaktoval 
1048 mladých lidí na území Pra-
hy 3. Odborní pracovníci nejčas-
těji řešili témata konzumace mari-
huany, alkoholu, školní docházky 
nebo třeba i pouličního násilí 
a kriminality. Streetworker nabízí 
odborné služby od preventivních 

informačních rozhovorů až po po-
radenství a vše je založeno na dob-
rovolnosti a anonymitě. „Důležité je, 
že s mladými lidmi komunikujeme na 
partnerské úrovni, a spíše než abychom 
je strašili nebo moralizovali, se s nimi 
bavíme o jejich možnostech a reálných 
následcích rizikového chování,“ popi-
suje styl práce Beztíže streetworker 
Jan Kratochvíl.

Terénní program pro děti a mlá-
dež Streetwork Beztíže je na Žiž-
kově realizován od roku 2009 a je 
doplněn o řadu dalších programů, 

mezi něž patří např. podpora vzdě-
lávání a zaměstnávání. Program 
podporuje mladé lidi v jejich smy-
sluplném trávení volného času, 
pomáhá jim s řešením problémů 
a díky těmto službám se snižují ne-
gativní dopady jejich případného 
rizikového chování. Tento preven-
tivní projekt tedy ve finále ušet-
ří případné vysoké náklady na ná-
sledné řešení vzniklých problémů, 
jako jsou např. vandalismus, různé 
druhy závislostí nebo kriminalita. n

-mot-

„
Do ulic Žižkova 
vyráží za dětmi 
také vedoucí 
nízkoprahového 
klubu Beztíže 
Tomáš Klumpar 
(vpravo)

Kurzy češtiny 
pro cizince
Ve spolupráci s Centrem pro integraci cizin-
ců a třetí městskou částí bude od června 2014 
opět probíhat výuka češtiny pro cizince. 

Otevírat se budou dva typy kurzů – kontinu-
ální tříměsíční uzavřené kurzy a kurzy nízkopra-
hové. Oba jsou určeny cizincům pocházejícím 
ze zemí mimo EU, kteří dlouhodobě pobýva-
jí v ČR. 

Kontinuální kurzy, jejichž kapacita je ome-
zená, budou probíhat ve dvou úrovních – pro 
začátečníky a pro mírně pokročilé, 2× týdně 
od 18.30 do 20.00 a ve dvou po sobě násle-
dujících cyklech. 

Zájemci se mohou závazně přihlásit na tel.: 
222 116 456 nebo na e-mailu ivanap@praha3.cz, 
kde také získají další informace o náplni kurzu 
a místě výuky (bude upřesněno také na 
www.praha3.cz.). 

Nízkoprahové kurzy, tj. otevřené kurzy pro 
všechny zájemce z řad cizinců, budou probíhat 
každé úterý a čtvrtek od 18.00 do 19.30 na 
adrese Karlínské náměstí 7, Praha 8 (3. pat-
ro) a jsou vhodnou alternativou všem cizincům, 
kteří nemají stabilizované časové možnosti 
a nemohou se výuky účastnit pravidelně. 

Mezinárodní den Romů se v Atriu připomněl 
benefičním koncertem
Koncertní síň Atrium rozeznělo 
v úterý 8. dubna vystoupení fol-
klorní skupiny Marcinovci, ta-
nečního souboru Jagory, Gypsy 
Melody a Sáry Kaliášové  s do-
provodnou skupinou J.J.M.  Be-
nefiční koncert zde u příležitosti 
Mezinárodního dne Romů zor-
ganizovalo sdružení Buči.

Večer, který probíhal ve velmi ne-
formální atmosféře, zahájili zá-
stupci sdružení Buči Jiří Pstružina 
a Štěpán Kavur, kteří představili 
činnost sdružení, jež se zaměřuje 
na řešení situace v oblasti zaměst-
návání  sociokulturně znevýhod-
něných osob, zejména příslušní-
ků romských komunit v Praze 3.  
Zaplněné hlediště koncertní síně 
Atrium pozdravila také starostka 
městské části Praha 3 Vladislava 
Hujová, která nad koncertem pře-
vzala záštitu. Pódium již pak pa-
třilo souboru Marcinovci, taneč-
nicím a tanečníkům z dětského 
souboru Jagory, Gypsy Melody 

i Sáře Kaliášové s doprovodnou 
kapelou, jejichž emocemi a ener-
gií nabitá vystoupení sklidila za-
sloužené nadšení publika.

 Výtěžek benefičního koncertu 
je určen na podporu vzdělání po-
třebných, kteří si ho sami nemo-
hou dovolit. n

-mot-

8. dubna 
si připomínáme Mezinárod-
ní den Romů (8. dubna 1971 
byla v Londýně založena Mezi-
národní romská unie, Internati-
onal Romani union). 

Na benefičním večeru vystoupil také dětský taneční soubor Jagory

Beztíže 
– nízkoprahový klub
Může přijít kdokoliv ve věku 11–21 
let, každý všední den od 14.00 do 
19.00 hodin, a to i ve většině svátků 
a prázdnin. Nabízíme zábavu (PC, 
fotbálek, hřiště), podporu a pomoc 
(pokud máš nějaké problémy nebo 
něco řešíš) a také pohodu. Vstup 
zdarma, každý může kdykoliv při-
jít (a odejít). Více informací na strán-
kách: www.beztize.ulita.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

Malování od 20 Kč/m2, lakování od 150 Kč/m2

Malování a lakování novými technikami. 
Štukování omítek, tapety, čistění koberců.

Úklid součástí malby.
Firma J+M, tel.: 608 704 460, 272 734 264

Kooperativa pro vás otevřela novou  
pobočku na adrese Táboritská 475/6, 
Praha 3 (naproti tramvajové  
zastávce Lipanská)

Historie starého židovského 
hřbitova na Žižkově. 

Koupím fotografie původní hřbitovní zdi, původ-
ních náhrobků nebo jakékoliv části hřbitova.
Mám zájem o celkové záběry i detaily, které 

mohou být zajímavé pro dokumentování historie 
a pro výstavu o této historické památce Žižkova. 

Za nabídky předem děkuji. 
Prosím volejte na 603 477 001 nebo pište na 

e-mail: ferob@upcmail.cz.

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

Objednávky inzerce do čísla 5/2014 
zasílejte na rn.inzerce@praha3.cz 

do 15. 3. 2014.




Tradiční i méně obvyklé dorty, vyrobené poctivě 
bez umělých aromat, instantních směsí a 

rostlinných tuků. 
Vlastnoruční pralinky z belg. čokolády Callebaut. 

Domácí limonáda, bio mošty. 
Nekuřácké prostředí, café bar. 

Velký dětský koutek - Dětské oslavy s opravdovým 
cukrářským tvořením. 

Salonek pro oslavy na míru včetně točeného piva 
a slaných malých i velkých jídel. 

 


www.cukrarnapodvezi.cz 

tel.: 222987730 
info@cukrarnapodvezi.cz 

 

 

 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 topení. 
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 Přímý zájemce koupí dva byty v Praze. Men-
ší byt pro dceru 1–2+1 a větší pro sebe 3–4+1, 

platba hotově, na vystěhování nespěchám, vy-
platím dluhy zaplatím privatizaci. 
Tel.: 608 661 664.

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

 n HODINOVÝ MANŽEL – profesionální 
pomocník 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 zác-
lon, markýzy, čalounění dveří, shrnovací dveře, 
renovace oken, silikon. těsnění – 30% úspo-
ra tepla, malování, Petříček. Tel.: 606 350 270, 
286 884 339, www. zaluzie-rolety-praha8.cz.

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

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

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

 n Pronájem parkovacícho stání, venkovní 
se sklopnou zábranou, Praha 3, Na Jaro-
vě, cena: 800 Kč za měsíc. Kontakt: 776 002 
089, garazevackov@volny.cz

 n AKCE  1 + 1 SMAŽENÁ CIBULKA 200 g 
nebo stáčená vína 49 Kč/litr s radničními novi-
nami v prodejně DARES,  Havlíčkovo náměstí  
112/4, Praha 3 do 2014. Prodáváme zde více 
než 100 druhů koření z celého světa,  medy ze 
Šumavy, konopné produkty, bylinné čaje, Ga-
nocoffe, hubnoucí a čistící kúry, aloe vera, goji, 
Colostrum, propolisové výrobky aj. otevřeno 
po–pá – 10–19 h.  Z domova na Eshopu www.
dares.cz nebo tel.: 776 333 305

 n U hotelu Olšanak pronajmu od 1. 6. 2014 
garáž za Kč 1500,– měsíčně. 
Telefon: 377 912 465

 n Uklidím, vyžehlím, spolehlivá, pečlivá, češka. 
Tel.: 732 856 660.

 n Zprostředkuji prodej a pronájem nemovi-
tosti. Tel.: 608 677 020

 n Opravy plynových i elektrických kotlů, boile-
rů a ostatních plynových spotřebičů + drobné 
elektropráce. Tel.: 800 202 020, 603 174 874, 
www.servis-mate.cz

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

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

 n Hlídání dětí, večerní i noční – včetně víkendů 
nabízí maminka již samostat. Dětí. Milý a zod-
povědný přístup. Tel.: 739 097 218

Váš autorizovaný prodejce SUZUKI s nejdelší tradicí v Praze
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | www.suzuki-ters.cz
tel.: 281 932 360 | e-mail: info@suzuki-ters.cz
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Nekompromisně rodinný vůz 
pro každou příležitost.

Nový Suzuki 
S-Cross

S-Cross od 

359.900 Kč

*podléhá schválení úvěrovou společností, platí do odvolání, nejdéle do 30.4.2014*podléhá schválení úvěrovou společností, platí do odvolání, nejdéle do 30.4.2014

430 l
velký
zavazadlový 
prostor

4,2 l
kombinovaná
spotřeba 
na 100 km

5 let
nadstandardní
prodloužená
záruka

4×4
inteligentní 
pohon všech 
kol – AllGrip

Akce
jarní autoúvěr 
s úrokem jen

5,7 % p.a.*

Odpoledne pro seniory
Městská policie hlavního města Prahy 

Obvodní ředitelství Praha 3,
ve spolupráci s Preventivně informačním 
oddělením Policie hlavního města Prahy 
zve seniory na preventivně bezpečností 

přednášku na téma 

„ŠMEJDI“.
Datum a místo konání: 
3. 6. 2014 od 15.00 hod. v budově
Obvodního ředitelství Městské policie 
Praha 3,  Lupáčova 14. 

Pro velký zájem účastníků
doporučujeme rezervaci

na tel.: 222 025 125.

Městská část Praha 3 ve spolupráci s CH CATERING s.r.o. pořádají

DEN 
RŮŽOVÝCH VÍN 
NA ŽIŽKOVĚ
v sobotu 10. května
od 9 do 21 hodin
NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD
 představení a nabídka růžových vín až 20 vinařství
  jedinečná příležitost ochutnat speciální ROSÉ Jiřího 

z Poděbrad (Rulandské modré, pozdní sběr, ročník 2013) 
 synchronizovaná sabráž 
 otevření archivního vína žhavými kleštěmi 
 ukázky vhodných kombinací růžového vína, ovoce a sýrů

 Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky 
 kapela Černý kůň

POŘADATEL HLAVNÍ PARTNER

ruzovky_RN.indd   1 22.4.2014   17:13:40

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

Tapetování VENDY
Tapetujte! Znovuzrození tapet v současné 
době nabízí dekorativnost a moderní 
nápaditost. Naše firma nabízí lepení všech 
druhů tapet na profesionální úrovni za 
příznivé ceny včetně poradenství.

ceny od

70Kč
m2

mob: 775 603 787
www. tapetovani-vendy.cz

pořádá Občanské sdružení Viktorka Žižkov 
ve spolupráci s  městskou částí Praha 3

13. května 2014
stadion Viktorie Žižkov

fotbalový turnaj pro MŠ a ZŠ Prahy 3
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ze života Prahy 3

Praha 3 včera a dnes

Viadukty nad Seifertovou ulicí
Nedaleko prvního Státního nádra-
ží v Praze (nyní Masarykovo) bylo 
blíže ke Koňské bráně vybudováno 
v letech 1869 až 1871 podle projektů 
architektů Ignáce Ullmanna a Anto-
nína Barvitia další nádraží. Nádraží 
„Franze Josefa I.“ Protože již bylo 
postaveno vně hradeb, byl na něm 
provoz průběžný.

Po jeho zprovoznění byl na stra-
ně Královských Vinohrad v letech 
1869 až 1871 vybudován dvojko-
lejný tunel do Vršovic. Na opačné 
straně, směrem na Žižkov, byl po-
staven přes nově vznikající Karlovu 
ulici (nyní Seifertovu) příhradový 
most. Most umožňoval příjezd vla-
ku od Vysočan a byl postaven ko-
lem roku 1872. 

Provozní stavby patřící k nádra-
žím a zajišťující jejich činnost výraz-
ně ovlivnily spojení nově vznikají-
cí obce, pozdějšího města Žižkova 
(1881) a Prahou. Tento stav trval až 
do 70. let 20. století, kdy se zača-
la řešit doprava v oblasti Bulhara 
a byl zrušen tramvajový provoz Hu-
sitskou ulicí. Pro umožnění rozšíře-
ní Seifertovy ulice byly odstraněny 
všechny nouzové stavby sousedící 
s Wilsonovým nádražím včetně pro-
dejny pečiva přímo pod mostem. 

Teprve v roce 2001 začala v sou-
vislosti s projektem Nového spoje-
ní demontáž příhradové konstrukce, 
která byla nahrazena železobeto-
novou mostovkou. Rozpětí nového 
mostu umožnilo zvětšení šířky vo-
zovky pod ní včetně zvýšení chod-
níků. Zahloubením vozovky o 1,8 
metru se zvětšila průjezdná výška na 
4,2 m. Celá rekonstrukce mostu byla 
dokončena 30. září 2004.

Teprve provedenou rekonstrukcí 
železničního mostu nad Seifertovou 
ulicí byla odstraněna dopravní pře-
kážka mezi centrem Prahy a největší 
částí Prahy 3 – Žižkovem. n

Jan Schűtz, Klub přátel Žižkova

Za tajemstvím jmen 
žižkovských ulic

Prokopova 
a Prokopovo náměstí 
(pokračování)

Onoho nedělního rána 16. června 1426 tedy proti sobě 
stojí husitská vozová hradba, postavená (jakoby bez 
někdejšího Žižkova citu pro dokonalé využití terénu) 
na táhlé výšině Běhání (název nepochází od slovesa 
běhati, nýbrž od někdejšího majitele jménem Bihan) 
a dole u Ždírnického potoka v sousedství Chabařovic 
probouzející se saský tábor. Nejprve se dostavují hu-
sitští parlamentáři. Jejich návrh má dva body. Předně 
ctít den Páně a krveprolévání posunout až na pon-
dělek. Sasové ale nemají na vybranou. Jejich horkou 
jehlou ušitá výprava musela rezignovat na logistic-
ké zajištění a již nemají zásoby potravin ani píce pro 
koně. A i vody je v tom vedru v potoce minimálně. 
Navíc jim muselo být jasné, že získaný čas by husité 
plně využili pro zajištění předpolí své vozové hradby 
příkopy, vlčími jámami či něčím na způsob španěl-
ských jezdců. Druhý bod se týká braní zajatců. I ten 
je hlučně zamítnut. „Němci hrdě Čechům vzkázali, 
že oni kacířů živiti nebudou; proto Čechové všichni 
zavázali se sobě vespolek, že také nepřijmou nikoho 
na milost.“ Podle některých historiků je to sice jen 
legenda, následující průběh událostí však jako by po-
tvrzoval její pravdivost.

V počínajícím poledním vedru se Sasové konečně 
zformují. Ani Boso z Fictumu neprojeví příliš taktic-
ké invence a vše sází na drtivý nájezd rozvinuté linie 
na levý roh vozové hradby. Valící se železnou lavinu 
nezastaví ani výstřely z houfnic a tarasnic. Následu-
je gigantický náraz. Několik vozů první linie nevy-
drží… Počínající zmatek se však husitům daří zvlád-
nout, na ohrožené místo se osobně dostaví i Zikmund 
Korybutovič. Za první linií bojových vozů ale ná-
sleduje ještě druhá a na její proražení již těžká jíz-
da nemá dostatečnou kinetickou energii. Volí proto 
tzv. „přilnutí“ k hradbě, což je však to nejhorší, co 
se v dané situaci dá dělat, jelikož rytíři jsou nyní vy-
staveni cepům, sudlicím a jiným dlouhým zbraním 
obránců, krytých dubovými fošnami na předprsních 
vozů. A ti navíc do Sasíků neustále praží jak ze všech 
hlavní, tak i z praků a samostřílů.

Zpočátku alespoň teoreticky vyrovnané střetnutí 
se mění v jatky… n

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Gastronomica la Bottega di Aromi 

Riccardo Lucque je Ital a měl by 
tedy v zimě tančit a v létě odpočí-
vat. Namísto toho se přestěhoval do 
Prahy a od roku 2005 otevírá jeden 
veleúspěšný gastronomický kon-
cept za druhým – Aromi Enoteca 
con Cucina (vlajková loď, Michelin 
Bib Gourmand 2008–2014, hlav-
ně ryby a mořské plody), La Fine-
stra in Cucina (tady naopak přede-
vším maso), La Bottega di Finestra 
(obchod a bistro), Il Mercato (to je 
kdesi v Brně), Laboratorio Scuola di 
Cucina (to je škola vaření) a nedáv-
no konečně i na Žižkově – Gastrono-
mica La Bottega di Aromi. 

Od roku 2007 existoval obchod 
s italskými delikatesami La Bottega 
di Aromi hned v sousedství nejpyš-
nějšího podniku Aromi Enoteca con 
Cucina těsně za hranicemi Prahy 3, 
nicméně na začátku roku 2014 se 
obchůdek zvětšil, změnil lehce jmé-
no, rozšířil se o bistro a přestěhoval 
na dohled od paty žižkovské televiz-
ní věže. 

Podnik není restaurace, ale ob-
chod spojený s bistrem, takže nemá 
smysl očekávat extra pohodlné po-
sezení, látkové ubrusy, založené sto-
ly ani uniformovanou obsluhu v ru-
kavičkách. Tříhodinovou degustační 
večeří tady na visuté barové stoličce 
ani na lavici v okně dámu nejspíš ne-
oslníte, ale pokud hledáte rychlé, 
lehké, jednoduché, levné a zároveň 
velmi pečlivě připravené jídlo, osvě-
žující sklenku vína, chcete se přímo 
od stolu dívat na práci šéfkuchaře 
Andrey Crippy anebo máte v úmyslu 

odnést si nějakou pochutinu domů, 
jste na jednom z nejpříhodnějších 
míst na Žižkově. 

Jedinou stálou specialitou bis-
tra jsou čerstvě grilovaná kuřata 

z volného chovu, všechno ostatní 
se mění každý den – snídaně na 
vidličku, polévky, pasta, teplý bu-
fet, saláty, masa, ryby, čerstvé pe-
čivo, deserty. Někdo může každé 

ráno snídat legendární ztracené vej-
ce Benedict s prosciuttem a holandskou 
omáčkou, někdo může donekonečna 
obědvat nejrůznější varianty doko-
nale připravených těstovin, někdo 
zajde každé odpoledne na sklen-
ku Prosecca nebo Gavi di Gavi, ně-
kdo bude chodit každý večer okolo 
a mlsně číhat na své milované du-
šené jehněčí kolínko s bramboro-
vou kaší nebo telecí Saltimboccu alla 
Romana a někdo si každou sobotu 
dopoledne vyrazí s  košíkem pro la-
hev vína, teplou focacciu se sušený-
mi raj čaty, misku oliv, kousek vy-
zrálého ovčího pecorina od mistra 
Vittoria Beltramiho z Marche a pár 
plátků mortadelly nebo prosciutta od 
Domenica Celliho. 

Spokojeni budou, myslím, úpl-
ně všichni. Snad jenom na správně 
ošetřené pivo nebo dobře naložené-
ho utopence musíte někam jinam. n 

Martin Kubát

Žižkovský gurmán

Ondříčkova 17
www.aromi.labottega.cz
tel.: 222 233 811
e-mail: aromi@labottega.cz 
po–čt 8.30–21.30
pá–so 9.30–22.00, ne 9.30–16.00 

Mosty nad Seifertovou ulicí přiváděly železniční dopravu na hlavní nádraží

Svému účelu slouží viadukty po nutné modernizaci až dodnes

foto: KPŽ
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Strážníci kontrolovali dětská hřiště 
a pískoviště
Celoměstské akce městské policie 
s názvem Injekční stříkačky – bez-
pečná a čistá pískoviště se v úte-
rý 8. dubna zúčastnili také strážníci 
Obvodního ředitelství Městské po-
licie Praha 3.

Akce byla zaměřena na sběr injekč-
ních stříkaček a jehel z rizikových 
míst se zaměřením zejména na dět-
ská hřiště a pískoviště. Speciálně 
proškolení strážníci byli vybaveni 
kontejnery na kontaminovaný od-
pad a osobními ochrannými pomůc-
kami. Na území Prahy 3 strážníci 
zkontrolovali celkem 12 dětských 
hřišť s pískovišti a jejich okolí, při-
čemž nebyl nalezen žádný infekční 
materiál. 

V případě, že občané zahlédnou 
tento materiál, je žádáme aby ho 
sami z důvodu vlastní bezpečnosti 

nesbírali, ale neprodleně zavolali na 
linku tísňového volání 156 a strážníci 
městské policie zajistí odborný sběr. n

OŘ MP Praha 3

MŠ Na Balkáně slaví 50 let
V pondělí 19. května srdečně zveme 
všechny přátele Mateřské školy Na 
Balkáně  na Den otevřených dveří, kte-
rý škola pořádá u příležitosti oslavy 50. 
výročí svého vzniku. Akce bude jakým-
si retrospektivním ohlédnutím za uply-
nulými 50 lety v naší škole a současně 
představením současné moderní ško-
ly, usilující o kvalitní vzdělání a výcho-
vu dětí. Uvítání vedením školy a pro-
hlídka školy začne v 15.00 a v 16.30 
hodin. n

Jaroslava Kozohorská, ředitelka školy

Zemřel výtvarník Jiří Načeradský

Ve věku 73 let zemřel 16. dubna malíř Jiří Načeradský. Načeradský patřil k vý-
znamným představitelům figurativní malby, působil také jako pedagog.  Svými 
díly je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města 
Prahy, většiny regionálních galerií v ČR, Muzea Kampa, Galerie Zlatá husa, v za-
hraničí mimo jiné sedmi díly v Centre Georges Pompidou v Paříži. 6. září roku 
1999 připojil svůj podpis do Knihy cti Prahy 3. n

-red-

Žižkovské pivobraní zve 
opět na Vrch sv. Kříže
Ve dnech 6. a 7. června se uskuteční další ročník Žižkov-
ského pivobraní, který představí produkci českých a za-
hraničních minipivovarů. Celou akci bude provázet pří-
jemná hudební produkce, BMX exhibice nebo zajímavé 
workshopy pro děti.

Žižkovské pivobraní patří 
k nejnavštěvovanějším ak-
cím, které pořádá naše měst-
ská část. Doufáme, že i tento 
ročník ocení nejen milovníci 

piva, ale všichni občané Prahy 3,“ uvedla 
starostka Vladislava Hujová. 

Již třetí pokračování důstojné de-
gustace piva se uskuteční v parku 
Parukářka, kde třicet minipivovarů 
bude prezentovat svoji speciální na-
bídku pšeničných, výčepních, bylin-
ných, kvasnicových piv. Nebudou 
chybět ani portery, ležáky, piva se sní-
ženým obsahem alkoholu a různé de-
likatesy vhodné ke konzumaci piva. 
Z pivovarů se představí opět Minipi-
vovar Ujkovice – Slepý krtek, který 
si na minulém ročníku odnesl divác-
kou cenu za nejoblíbenější pivo, dále 
Lounský žejdlík, Pivovar žejdlíček 
nebo Goodbulldog. Ani tentokrát ne-
bude chybět degustační soutěž piva. 

Pro velké ohlasy se opět uskuteční 
BMX exhibice, kde se návštěvníkům 
představí nejlepší čeští sportovci, 
kteří předvedou své umění na mobil-
ní rampě. Bohatý doprovodný pro-
gram bude pamatovat na dospělé i na 
ty nejmenší. Soutěže, skákací hrady 
a různé workshopy pro děti jsou sa-
mozřejmostí stejně jako poutavý hu-
dební program. 

V pátek vystoupí kapela La descar-
ga Salsa orchestra, která zavede di-
váky do historie salsy. Výběr od nej-
starší klasiky po nejnovější hity 

optimistického žánru nabídne sklad-
by La Fania, Ray Barreto nebo Ismael 
Rivera. Dalším hudebním překvape-
ním bude pražská soulfunková kape-
la Top Dream Company, která nabíd-
ne mix disca, popu, jazzu a reggae. 
K sobotnímu koštování piva zahraje 

drum´n´bassová formace Chocofly, 
pořádnou show určitě předvedou 
Yellow Sisters nebo kapela Schodiš-
tě, která se výborně hodí k této akci 
svým hospodským šramlem. Celým 
Žižkovským pivobraním bude prová-
zet moderátorka Ester Kočičková. n

PARK PARUKÁŘKA
6. a 7. června 2014

SOBOTA
12.00 – 21.45 hod.

16.00 CHOCOFLY
18.30  YELLOW 
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20.15 SCHODIŠTĚ

+ HAVANA BAR 
KOKTEJLY Z PIVA

PÁTEK
14.00 – 21.45 hod.

18.00 LA DESCARGA 

SALSA ORCHESTRA

20.30 TOP DREAM 
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Vzpomínka na konec války
Městská část Praha 3 pořádá vzpomínkové shromáždění občanů při příle-
žitosti 69. výročí osvobození Československa a ukončení II. světové války 
v Evropě. Tradiční pietní setkání se koná v pondělí 5. května od 11 hodin na 
nádvoří Základní školy Pražačka.

V Praze se jedná o zavedení bikesharingu  
– systému půjčování „veřejných kol“
Rozmístit v ulicích Prahy do roka 
a půl na tisíc kol v rámci tzv. bikesha-
eringu plánuje magistrát hlavního 
města. Systém půjčování veřejných 
kol pro rezidenty a turisty, jež fun-
guje ve většině hlavních evropských 
měst, představila na zasedání Komi-
se životního prostředí městské části 
Praha 3 zastupitelka a předsedkyně 

magistrátní komise pro cyklodopra-
vu Monika Krobová Hášová.

Za půjčení kola by lidé platili roč-
ní poplatek zhruba 500 korun. Po-
čáteční investici město odhaduje na 
asi 50 milionů, roční správu systé-
mu na deset milionů korun. Před-
pokládaných 1000 jízdních kol by 

podle magistrátní studie mělo být 
rozmístěno na celkem 150 stanoviš-
tích. Zatím ale není jasné, na jakých 
místech a s jakým počtem kol budou 
stojany umístěny. Pro přesné určení 
musí pražský magistrát zvážit všech-
na specifika Prahy, tedy například 
i kopcovitý terén jednotlivých praž-
ských lokalit. n -red-

foto: OŘ MP Praha 3

30 minipivovarů 
bude prezentovat 
svoji nabídku

„

Foto: ČTK, Kateřina Šulová


