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Léto
v Praze 3

Léto i se svými bouřemi, jejichž bles-
ky snad předznamenaly blýskání na 
lepší časy, se pomalu chýlí ke svému 
konci. Je tedy vhodný čas stručně se 
ohlédnout, co důležitého se na Pra-
ze 3 v létě událo.

Na poli ekonomickém došlo k oče-
kávané fúzi akciových společností ve 
vlastnictví městské části, dále k  za-
hájení prací na rozpočtu Prahy 3 na 
příští rok a pokračování procesu pri-
vatizace dalších bytů, zejména ve sle-
dovaném případu „Lupáčovek“.

V oblasti kulturní Praha 3 rovněž 
nezahálela. Z větších akcí bych vy-
zdvihnul oživení tradice oslav výro-
čí bitvy na Vítkově. Tato středověká 
slavnost se setkala s velikým zájmem 
občanů nejen Prahy 3. Příští rok se ji 
jistě podaří uspořádat stejně dobře. 

Nedávno se v rámci obohacení již 
tak úspěšných farmářských trhů na 
náměstí Jiřího z Poděbrad konal festi-
val Chuť kraje Cilento, kdy návštěvníci 
trhu měli možnost ochutnat speciality 
přímo od farmářů z tohoto nádherné-
ho kousku Apeninského poloostrova. 

V dopravě se po soustředěném 
tlaku Prahy 3 podařilo zlomit odpor 
Ropidu a  zavést opět přímé spojení 
horního Žižkova a Vinohrad díky pro-
dloužení linky 11 na „konečnou“.

Bohužel, ne vše se daří podle 
představ. Příkladem může být nahnu-
tý osud žižkovské Viktorky, která se 
přes mimořádnou podporu ze stra-
ny městské části nedokázala vymanit 
z problémů, jež ve fi nále mohou být 
fatální. Bohužel, radnice nemá na ve-
dení klubu dostatečný vliv, a tak nelze 
vyloučit jakýkoliv další vývoj.

S létem jsme se měli možnost dů-
stojně rozloučit na již tradičním vino-
braní, které i přes již poněkud pod-
zimnější ráz počasí jako obvykle 
přilákalo množství nejen vyznavačů 
dobrého moku, ale i rodin s dětmi, na 
které čekaly nejrůznější atrakce.

Do nastupujících podzimních dnů 
Vám, sousedé a  občané Prahy 3, 
přeji hodně zdraví, sil a optimismu. 

Jan Vokál
radní za TOP 09

„Na každé
představení

se pořád těším“

Konec října bude
patřit volbám
Obyvatelé Prahy 3 vyrazí na konci 
října k volebním urnám, aby v před-
časných volbách vybrali nové členy 
Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR. Volební místnosti se v pátek 
25.  října otevřou ve 14.00 a obča-
né je budou moci navštěvovat až 
do 22.00. V sobotu pak bude mož-
né hlasovat už od 8.00 a volební 
místnosti se defi nitivně uzavřou ve 
14.00. Podrobné informace o tom, 
za jakých podmínek je možné ode-
vzdat volební hlas, včetně sezna-
mu okrsků a volebních míst najdete 
uvnitř Radničních novin. 

Více na str. 11–14

Praha 3 prodá svůj 
akciový podíl
Zastupitelstvo schválilo smlouvu 
o převodu akcií městské části, které 
má Praha 3 ve společnosti Viktoria 
Žižkov a. s. Za prodej svého podí-
lu získá městská část od zbývajících 
dvou akcionářů společnosti Vikto-
ria Žižkov a. s. – fi rmy CTR Viktoria 
Center a profesionálního fotbalové-
ho klubu FK Viktoria Žižkov – více 
než 93,5 milionu korun. 

Více na str. 3

Kino Aero získalo v roce 2013 grant na vysílání přímých
přenosů z představení v londýnském Národním divadle.
Foto z představení Macbeth.

 OHLÉDNUTÍ
ZA LETOŠNÍM
VINOBRANÍM 

A DNY ŽIŽKOVSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

str. 8 Rozhovor
se Zdeňkem Svěrákem  str. 19

TÉMA MĚSÍCE:

NOVÁ PODOBA

RADNIČNÍCH

NOVIN
str. 6

Granty nově: 
včas, snáz a na 
víc let
Na počátku byla anketa, kterou Pra-
ha 3 uspořádala mezi loňskými žada-
teli o grantovou podporu a květnové 
setkání s 80 zástupci neziskovek. Je-
jich požadavky pak radnice zohlednila 
při změně grantového systému. 
Předvídatelnější, jednodušší a výraz-
ně kratší – takové bude letošní gran-
tové řízení, jehož novelizaci na svém 
zářijovém zasedání odsouhlasilo za-
stupitelstvo Prahy 3. Nově tak bude 
možné žádat i o dvouleté granty, 
odpadne také vyřazování projektů 
z formálních důvodů a radnice pení-
ze rozdělí ještě před koncem kalen-
dářního roku. To jsou hlavní novin-
ky, které organizacím, jež můžou od 

3. října podávat žádosti o fi nanční 
podporu, usnadní čerpání peněz. 

K úpravám grantového systému 
přistoupila radnice na základě vý-
sledků ankety, kterou mezi úspěšný-
mi i neúspěšnými žadateli uspořádala 
na jaře letošního roku. Z ní vyplynu-
lo, že za největší problém považují or-
ganizace nepředvídatelnost systému, 
jehož prostřednictvím jsou peníze 
rozdělovány. „Proto jsme nově zavedli 

přidělování dvouletých grantů, které 
usnadní plánování činnosti organizací, 
a to jak dílčích, tak i dlouhodobějších pro-
jektů. Cílem je, aby si žadatelé mohli roz-
ložit rozpočtování na delší dobu,“ popsal 
jednu ze změn místostarosta Matěj 
Stropnický, který novelizaci granto-
vého systému inicioval.

Další novinky se týkají zkrácení 
celého grantového řízení, které by 
od jeho zahájení až po vyhlášení vý-
sledků nemělo trvat déle než tři měsí-
ce. Harmonogram jednotlivých lhůt, 
během nichž jsou žádosti přijímány 
a dvoukolově posuzovány, je pak na-
plánován tak, aby žadatelé měli jas-
no o tom, zda grant dostanou, nebo 
ne, ještě před koncem roku. 

„Dosud držela radnice neziskov-
ky v nejistotě až do půlky dubna, což 
znesnadňovalo plánování jejich čin-
nosti. Nově budou mít žadatelé na 
zaslání žádosti měsíc, týden je vyhrazen 
na případné opravy a doplnění 
žádostí, a zhruba měsíc by mělo trvat 
vyhodnocení žádostí tak, aby o nich 
mohlo rozhodnout poslední letošní 
zastupitelstvo, které zasedá v prosinci,“ 
uvedl zástupce starostky Stropnic-
ký s tím, že samotné rozhodnutí 
o přidělení prostředků závisí také 
na tom, zda bude ještě před koncem 
roku schválen státní, resp. metropo-
litní rozpočet.

  Pokračování na str. 4
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zpravodajství

PŘEDSTAVUJEME ČINNOST KOMISÍ A VÝBORŮ

„Jedině informačně bohaté a názorově pestré noviny má smysl číst,“
říká Matěj Stropnický, předseda Redakční rady Radničních novin, která 
tento měsíčník schvaluje.

Redakční rada Radničních novin 
je na webu městské části zařazena 
mezi komisemi. Čím se tato „komi-
se“, jejímž jste předsedou, zabývá?

Jak název napovídá: vydáváním 
Radničních novin. Zadává téma-
ta, o nichž je třeba psát, dohlíží na 
to, aby si jednotliví politici neděla-
li z novin svůj PR magazín, zajišťu-
je názorovou pestrost. Noviny mají 
od loňska novou koncepci, je zde 
nyní odděleno zpravodajství od pu-
blicistiky, svůj prostor má vyhraze-
na i opozice a její texty nejsou ni-
jak cenzurovány. A teď dochází i ke 
změně grafi ky.

Je práce redakční rady něčím 
specifi cká ve srovnání s ostatními 
komisemi, tak jak by to mohl na-
značovat její odlišný název?

Odlišuje se jen tím, že zatímco 
jiné komise pouze doporučují, co se 
má nebo nemá udělat, redakční rada 
podobu Radničních novin přímo 
schvaluje.

Jaké je složení redakční rady? 
Proč jsou jejími členy i dva lidé, 
kteří nejsou zastupitelé?

Tvoří ji sedm zástupců, dva z nich 
jsou za opozici. Považoval bych za 
vhodné, aby zde v budoucnu za-
sedali spíše externí odborníci, než 
zastupitelé, kteří jsou přímo zain-
teresovaní na tom, jak se bude psát 
a o čem. Proto je dobře, že v redakč-
ní radě sedí už dnes třeba Jirka Ptá-
ček, redaktor a zakladatel interne-
tové alternativy Radničních novin 
z doby, kdy noviny řídila ODS a ne-
bylo možné v nich o čemkoli disku-
tovat – Kauza3.cz.

Jak často se schází redakční 
rada a jaké jsou její konkrétní vý-
stupy po jednání?

Scházíme se jednou měsíčně. 
Diskutujeme obsah čísla ke schvá-
lení, podáváme k němu připomín-
ky typu: tuhle fotku místostarosty 
Stropnického vyhoďte, kdo se na 
něj má furt koukat, tenhle článek je 
zase jenom o tom, co udělala radni-
ce, doplňte, milá redakce, názor ně-
kolika občanů z ulice apod. Závěr 
je, že noviny schválíme. Poté členo-
vé redakční rady navrhují, co by ne-
mělo chybět v novém čísle, zejména 
stanoví téma na příští měsíc. Většinu 
námětů na texty si ale redakce tvo-
ří sama.

Jakým způsobem ovlivňuje čin-
nost redakční rady každodenní ži-
vot občanů Prahy 3?

To nevím, snad nijak. Úkolem ve-
řejnoprávního média je již od vzniku 
BBC „informovat, vzdělávat a ba-
vit“, a to v tomto pořadí důležitos-
ti. Ovlivňování tam není, tak snad se 
držíme našeho poslání.

Co nejdůležitějšího redakční 
rada prosadila a čím by se pod-
le vás měla na příštích jednáních 
zabývat?

Jako největší dosavadní úspěch 
redakční rady vnímám zajišťování 
toho, že se v Radničních novinách 
píše i o sporných developerských 
projektech, že se předkládají vlastní 
projekty radnice čtenářům k posou-
zení dříve, než je rozhodnuto, a že se 
na stránkách novin opravdu vede ur-
čitá diskuse. Tyto změny se mi poda-
řilo vloni prosadit do nové koncepce 
Radničních novin. Jedině informač-
ně bohaté a názorově pestré noviny 
má přece vůbec smysl číst. 

-sak-

Redakční rada
Radničních novin

Předseda: PhDr. Matěj Stropnický

Místopředseda: Ing. Bohuslav 
Nigrin

Členové: Martin Čáslavka,
MUDr. Robert Hoffmann,
Mgr. Simeon Popov, Jiří Ptáček, 
Ing. Pavel Sladkovský

Tajemník: Ing. Stanislav Kněnický, 
tel.: 222 116 273

Opravy školních budov pokračují
Zateplené střechy, rekonstruované výtahy, nová okna a podlahy – řada škol 
a školek v Praze 3 prošla během prázdninových měsíců většími či menšími 
opravami. Další školní budovy ještě rekonstrukce čekají.

Nejrozsáhlejší opravy, kte-
ré si vyžádaly 3,6 milionu 
korun, proběhly v pavi-
lonu A2 Mateřské školy 

Vozová. Střecha školky byla zatep-
lena a opatřena novou izolační fólií, 
kompletně byla vyměněna původní 
dřevěná okna za nová s výrazně lep-
šími tepelněizolačními parametry. 
Děti také získaly novou hernu, která 
byla přestavěna z nevyužívané tera-
sy. „V loňském roce prošel stejnými úpra-
vami pavilon školky A1,“ upřesňuje 

postup rekonstrukčních prací v MŠ 
Vozová místostarostka pro oblast 
školství Miroslava Oubrechtová.

Žáci na Základní škole na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad mohou využívat 
rekonstruované sociální zařízení. „Ve 
všech patrech školy bylo na chlapeckých 
WC vyměněno sanitární zařízení včetně 
rozvodů vody, topení a elektra. Provedla 
se repase a nátěr oken a dveří a vyzdily 
se nové kabinky,“ popisuje opravy Jiří 
Louša, vedoucí odboru technické 
správy majetku a investic. Ve škole 

byly také zrekonstruovány šatny tě-
locvičny a personálu kuchyně. Cel-
kové náklady se zde vyšplhaly na 
3,4 milionu korun.

V Základní škole Jeseniova 96 
byla zrekonstruována jižní kanali-
zační větev, do níž jsou napojeny od-
pady z části traktu tělocvičen a jejího 
pokračování až do napojení do stoky 
v Jeseniově ulici. Oprava kanalizace 
si zde vyžádala 2,2 milionu korun.

Půldruhého milionu se investova-
lo do výměny dlažby ve vstupní hale 

a chodbách v prvním a druhém pat-
ře Základní školy Chmelnice. „Novou 
dlažbu tak získaly i prostory, které využí-
vá v této budově nově zřízená mateřská 
školka,“ doplňuje zástupkyně starost-
ky Oubrechtová.

Novou podobu získala zahrada 
Mateřské školy na Balkáně. Po úpra-
vách terénu se zde vysadily nové 
keře a děti mohou na zahradě vyu-
žívat nových herních prvků i pódia 
na hraní. Náklady zde činily 550 ti-
síc korun.

Nové výtahy slouží ve waldorf-
ské mateřské škole v Koněvově ulici 
a v jeslích v Roháčově ulici. V jeslích 
došlo ke kompletní výměně techno-
logie jídelních výtahů a rekonstruo-
vala se kuchyně, která již nesplňova-
la přísné hygienické normy. Náklady 
na rekonstrukci výtahů v obou pří-
padech činily půl milionu korun. 

A v dalších investičních akcích se 
bude pokračovat. „V Cimburkově uli-
ci se počítá s  rekonstrukcí budovy, v níž 
bude sídlit základní škola. V mateřské 
škole na náměstí Jiřího z Lobkovic se již 
začalo s výměnou oken a zateplováním 
pláště budovy,“ vypočítává některé 
z plánovaných akcí místostarostka 
Oubrechtová. S ukončením rekon-
strukčních prací ve školce se počítá 
na začátku prosince. 

-mot-

Děti z Mateřské 
školy Vozová se 
po prázdninách 
vracely do 
nového. Jejich 
školka prošla 
rekonstrukcí.

Kompletní seznam a znění usnese-
ní RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru občansko správ-
ním, oddělení rady a zastupitelstva, Ha-
vlíčkovo nám. 9 nebo na internetových 
stránkách městské části www.praha3.cz.

Rada schválila dary do oblasti 
tělovýchovy a sportu 
Rada městské části schválila poskyt-
nutí peněžních darů sportovním orga-
nizacím působícím v Praze 3 v celkové 
výši 2 332 200 korun. Z této celkové 
sumy činí dary do 50 tisíc korun část-
ku 79 200 korun, zbývající částku činí 
dary nad 50 tisíc korun. Tyto fi nanční 
prostředky budou poskytnuty z dotace 
hl. m. Prahy z odvodu z výherních hra-
cích přístrojů a jiných technických her-
ních zařízení. 

Radní souhlasili s výpůjčkou 
pozemku pro stavbu hřiště 
Členové rady dali souhlas s uzavřením 
smlouvy s hl. m. Praha o výpůjčce po-
zemku č. p. 2931/230 v katastrálním 
území Žižkov. Na tomto pozemku se 
budou stavět nové přípojky technic-
kých sítí pro potřeby nového hřiště pro 
teenagery – Habrová. 

Členové volebních komisí do-
stanou dar 400 korun
Rada městské části schválila dar ve 
výši 400 korun pro členy okrskových 
volebních komisí, kteří budou zajišťo-
vat volby do poslanecké sněmovny ve 
dnech 25. 10. 2013 a 26. 10. 2013. 
Dar získají pouze členové komisí, kte-
ří nejsou zaměstnanci úřadu měst-
ské části.

Pracovní skupina k Programu 
regenerace má nového člena
Rada městské části jmenovala dal-
šího člena pracovní skupiny k Pro-
gramu regenerace městských pa-
mátkových rezervací a městských 
památkových zón. Skupina se rozšířila 
o doc. Ing. arch. Petra Vorlíka, Ph.D., 
který se specializuje na dějiny architek-
tury dvacátého století, dějiny průmys-
lové architektury a otázky jejího nové-
ho využití.

Rychlé granty půjdou na otevře-
ný turnaj nevidomých sportovců  
Členové rady schválili poskytnutí darů 
z Grantového a podpůrného fondu 
městské části Praha 3 v celkové výši 
38 369 korun. Finance si mezi sebe 
rozdělí  2. ročník otevřených turnajů 
nevidomých sportovců TJ Zora Pra-
ha – 20 000 korun a žižkovské rádio 
StreetCulture – 18 369 korun.

Fond obnovy poskytne půjčky 
a dary za více než 4,1 milionu
Zastupitelé schválili dary a půjč-
ky z fondu obnovy a rozvoje městské 
části pro opravy a rekonstrukce domů 
v Praze 3. Celková výše půjček a darů 
poskytnutých vlastníkům nemovitos-
tí městskou částí je více než 4,1 mil. 
korun.

Rada MČ Praha 3
11. 9. 2013

Rada MČ Praha 3
16. 9. 2013

Zastupitelstvo MČ Praha 3
25. 9. 2013
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Praha 3 prodá svůj podíl ve 
společnosti Viktoria Žižkov a. s.
Zastupitelé městské části schválili smlouvu o převodu akcií, kterou Praha 3 
získá od zbývajících dvou akcionářů společnosti Viktoria Žižkov a. s. – fi rmy 
CTR Viktoria Center a profesionálního fotbalového klubu FK Viktoria Žižkov 
– více než 93,5 milionu korun. 

Výše této částky vyjadřuje 
tržní hodnotu pozemků, 
které městská část vložila 
v roce 2009 do této akci-

ové společnosti, navýšenou o úrok 
4,3 % ročně.

Městská část se musí nejpozdě-
ji dle dohody akcionářů do 29. říj-
na 2013 rozhodnout, zda si ponechá 
svůj 44% akciový podíl ve společ-
nosti, která chce postavit převážně 
bytový dům s podzemními garážemi 
na pozemcích bývalého škvárového 
hřiště a hřiště na házenou, a stane se 
tak spoluinvestorem celého projek-
tu, nebo jej prodá za smluvně garan-
tovaných 93,5 milionu korun. 

Městská část Praha 3 potřebu-
je dále také zajistit zrušení smlouvy 
o výpůjčce pozemků v areálu stadio-
nu. Pozemky v areálu mezi ulice-
mi Krásova, Seifertova a Siwiecova 
jsou v rámci nevypověditelné vý-
půjčky na 80 let k dispozici Vikto-
ria Žižkov a. s. V minulosti uzavřená 
smlouva o výpůjčce pozemků při-
tom neumožňuje městské části  jak-
koli s těmito pozemky nakládat.

Dalším krokem je sjednocení 
majetku celého stadionu. Již v roce 
2002 přijalo zastupitelstvo městské 
části usnesení, které se týkalo řešení 
vztahů ke stadionu „Viktorky“. Usne-
sení č. 483 vycházelo z materiálů 

pracovní skupiny, která řešila „jak 
dál“ se stadionem. Již v té době ne-
byla fi nanční situace fotbalového 
klubu příliš dobrá, a proto měst-
ská část tehdy zakoupila tři tribu-
ny a stala se majoritním vlastníkem 
stadionu a přilehlých budov. Tím se 
nastartoval proces odkupu majetku 
fotbalového klubu. V loňském roce 
městská část zakoupila na základě 
znaleckých posudků technologii na 
vyhřívání trávníku. V současnosti 

městské části zbývá dokoupit od 
společného podniku Viktoria Žiž-
kov a. s., poslední fi nančně méně ná-
ročný zbytek majetku, a to tribunu, 
osvětlení a tzv. VIP budovu.

„Tímto krokem, který je vynucen 
z minulosti, kdy ve vedení radnice byla 
ODS, dojde ke sjednocení majetku sta-
dionu v Seifertově ulici pod městskou 
část Praha 3 a vytvoří se tak možnost 
zajistit důsledným využíváním tohoto 
stadionu návratnost veškerých investic, 

které městská část do této akce vložila,“ 
říká místostarosta Josef Heller.

Výhodou stadionu v Seifertově 
ulici je jeho technické řešení, které 
na něm umožňuje hrát mezinárodní 
zápasy a nejvyšší evropské fotbalové 
soutěže. Budoucí majetkové scelení 
areálu stadionu v Seifertově ulici by 
tak podle ekonomické analýzy, kte-
rou městská část zpracovala, jedno-
značně zajistilo návratnost takové 
investice. 

zpravodajství

Rozhodnuto: Magistrát potvrdil jen sedm kasin na území Prahy 3
Zastupitelstvo hlavního města Pra-
hy rozhodlo v souladu s jedno-
hlasně přijatým usnesením Rady 
městské části Praha 3 z loňského 
listopadu. V Praze 3 zůstane pou-
ze sedm již dříve fungujících ka-
sin se značně zpřísněným režimem 
provozu.

Provoz kasin je nyní mimo jiné mo-
nitorován kamerami, provozuje se 
zde tzv. živá hra za přítomnosti kru-
piérů, je v nich nastaven vyšší limit 
sázek a návštěvníci a výhry se musí 
evidovat. Pokud kasina nebudou do-
držovat stanovená pravidla, měst-
ská část má právo navrhnout změnu 
obecně závazné vyhlášky hlavního 
města Prahy a požádat o zrušení 
místa provozovny.

„V roce 2007 dopustilo tehdejší jed-
nobarevné vedení radnice, kde vládla 
ODS, aby ve vyhlášce hl. m. Prahy bylo 
uvedeno téměř 145 adres v Praze 3, kde 
lze provozovat herny a loterie,“ připo-
míná starostka Vladislava Hujová.

Počet hracích automatů 
rychle klesá
V listopadu 2010 bylo v téměř 120 
provozovnách zhruba 1600 hracích 

automatů, z toho 600 výherních 
hracích přístrojů, které povolovala 
městská část Praha 3 a dále 1000 vi-
deoloterijních terminálů, jejichž po-
volení spadá do kompetence minis-
terstva fi nancí.

S účinností od 1. 1. 2013 byla z vy-
hlášky hl. m. Prahy vypuštěna všech-
na místa v Praze 3, kde lze provozo-
vat herny a loterie. Tato skutečnost 
vedla k tomu, že koncem roku 2012 
skončil provoz všech výše uvedených 
600 výherních hra cích přístrojů. Pro 

videoloterijní terminály se omezilo 
jejich povolení pouze do konce roku 
2014, přičemž ministerstvo fi nancí 
již nedávalo žádná nová povolení 
a neprodlužovalo stará, takže jejich 
počet klesl o 500.

Současný stav je takový, že v Pra-
ze 3 je v 70 provozovnách umístěno 
450 videoloterijních terminálů, kte-
ré ministerstvo fi nancí začalo rušit 
ve správním řízení. Díky dubnové-
mu rozhodnutí Ústavního soudu 
v  této věci lze předpokládat, že tyto 

terminály zmizí z Prahy 3 ještě před 
koncem roku 2014, tedy před původ-
ně očekávaným termínem. Zůstat 
má tak nakonec jen zhruba stovka 
automatů v sedmi kasinech.

Městská část se také soustředí 
na prevenci a pomoc rodinám, kte-
ré jsou postiženy problémem pa-
tologického hráčství. Nadále bude 
fi nancovat činnost sportovních a tě-
lovýchovných jednot na území Pra-
hy 3, které se věnují dětem a mláde-
ži. „Majitelé domů, kde bude ukončen 
provoz herny a kteří odstraní reklamu ze 
svých domů, mohou požádat o bezúroč-
nou půjčku nebo dar z Fondu obnovy 
a rozvoje na rekonstrukci svého domu,“ 
dodává starostka Hujová. 

-sak-

-sak-

Městská 
část také 
do budoucna 
sjednotí majetek 
celého stadionu 
FK Viktoria 
Žižkov

Seznam povolených kasin 
na území Prahy 3

Seifertova 465/15
Husitská 109/66
Prokopova 150/19
Koněvova 1686/112
Koněvova 1956/214
Koněvova 2153/227
Nám. Jiřího z Poděbrad 853/16

Do podzimu 2014 
Praha 3 opraví 
většinu volných 
nájemních bytů
Fond momentálně neobydle-
ných nájemních bytů městská 
část rekonstruuje po celcích do 
standardizované podoby. Teprve 
takto opravené byty pak přiděluje 
žadatelům na základě jejich 
žádostí.

Žižkovská radnice změnila způsob, 
jakým bude do budoucna rekon-
struovat bytové jednotky zařazené 
do fondu nájemního bydlení. „V mi-
nulosti se byty opravovaly až po rozhod-
nutí o pronájmu a na základě přání ná-
jemce, což celou věc prodražovalo. Nově 
byty opravujeme po celcích podle lokalit 
a do standardizované podoby, čímž šet-
říme veřejné prostředky,“ řekl zástup-
ce starostky pro oblast bydlení Ma-
těj Stropnický, podle kterého by do 
podzimu příštího roku mohlo být 
takto opraveno 70 % všech bytů, kte-
ré rekonstrukci vyžadují.

V současnosti dorazí každý mě-
síc na žižkovskou radnici zhruba 20 
žádostí o pronájem městského bytu, 
přičemž s přibližně pěti žadateli je 
nakonec uzavřena nájemní smlou-
va. Na konci roku 2011 měla městská 
část k dispozici 157 volných nájem-
ních bytů, do nichž se bylo možné 
okamžitě nastěhovat, o rok pozdě-
ji 190 a k polovině září letošního 
roku disponovala Praha 3 celkem 
210 byty vhodnými k nastěhování. 
Do konce roku by se pak mohlo do 
městských bytů nastěhovat až 20 no-
vých nájemců.

Představitelé radnice proto dů-
razně odmítají informace o tom, že 
by se proces přidělování nájemních 
bytů v Praze 3 zcela zastavil. Pod-
le místostarosty S tropnického, kte-
rý má bytovou politiku na starosti, 
běží program podle stejných pravi-
del a zhruba stejnou rychlostí jako 
za minulého vedení radnice. Jak ale 
zároveň upozornil, tento proces by 
se měl do budoucna změnit. 

„Letitý způsob přidělování bytů 
v Praze 3, kdy rozhoduje bytová ko-
mise pouze dle vlastního uvážení, po-
važuji za ryze subjektivní a nepříliš 
transparentní. Poté, co jsme provedli 
ve spolupráci s Katedrou sociologie FF 
UK analýzu potřeb obyvatel MČ Praha 
3 v oblasti bydlení, fi nalizuje nyní pří-
prava nové koncepce bydlení. V majetku 
obce zůstane po dokončení privatizace 
zhruba tisíc bytů. Ty budou přidělová-
ny podle jasných kritérií různým skupi-
nám obyvatelstva na základě sociální 
potřebnosti. Koncepce bude představena 
v příštím čísle Radničních novin,“ uve-
dl Stropnický. 

Žádosti o pronájem městského 
bytu vyhodnocuje Komise pro 
bytové a nebytové prostory, která 
přednostně řeší požadavky občanů 
s trvalým bydlištěm v Praze 3. „Měst-
ská část vlastní zhruba 3500 bytů prv-
ní, druhé, třetí a čtvrté kategorie, při-
čemž nájemné v bytech vlastněných 
Prahou 3 je nižší než tržní nájemné 
a v bytech první kategorie tak dosahu-
je 95 Kč/m2,“ uvedla vedoucí odboru 
bytů a nebytových prostor Magdale-
na Benešová. 

-mpa-

Jedním z kasin, které v Praze 3 nadále zůstanou, je provozovna 
na náměstí Jiřího z Poděbrad
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Praha 3 se účastní festivalu
Architecture Week 2013
Na prestižní mezinárodní přehlídce 
architektury, která probíhá od 23. 
září do 20. října na Pražském hra-
dě, představuje Praha 3 významné 
i trochu pozapomenuté památky, 
které se na jejím území nacházejí.

O tom, že kromě historického centra 
Prahy stojí za pozornost také další 
části metropole, se mohou přesvěd-
čit návštěvníci sedmého ročníku me-
zinárodního festivalu Architecture 
Week Praha 2013. Každý, kdo v prů-
běhu září a října zavítá na Pražský 
hrad, kde výstava probíhá, se tak 
bude moci detailně seznámit s místy 
v Praze 3, která stojí za vidění.

„V Jiřském paláci, kde probíhá vý-
stava o památkách UNESCO, prezen-
tujeme kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, 
který je jednak národní kulturní pa-
mátkou a zároveň aspiruje na zápis do 
UNESCO,“ uvedl autor výstavní kon-
cepce architekt Ivan Vavřík s tím, 
že uvedená památka je v rámci vý-
stavy prezentována jak prostřednic-
tvím architektonického modelu, tak 
powerpointové prezentace. 

Vedle výše zmíněné památky, které 
bude věnována samostatná expozice, 

ale nepřijdou zkrátka ani další za-
jímavosti Prahy 3. V doprovodném 
katalogu festivalu tak budou od-
borné i laické veřejnosti představe-
ny Nákladové nádraží Žižkov, Nový 
židovský hřbitov a Národní památ-
ník na Vítkově. „Smyslem je zviditelnit 
kromě významných památek i ty nepří-
liš známé a ukázat, že zajímavé a cenné 
památky se nacházejí i mimo historické 
jádro Prahy. Rádi bychom také ukáza-
li, že Praha 3 je městskou částí, která 
se o kulturní dědictví na svém území 
snaží vzorně starat,“ dodal architekt 
Vavřík.

O faktu, že radnice třetí městské 
části význam hmotných i nehmot-
ných památek na svém území ne-
podceňuje, svědčí také slova starost-
ky Prahy 3 Vladislavy Hujové. „Úsilí 
městské části se soustřeďuje nejen na udr-
žování památek, ale na zachování cel-
kového historického a kulturního obrazu 
Prahy 3. Dokladem toho, že se nám to 
daří, je zpracovaný Program regenerace 
městské části Praha 3, který byl v letoš-
ním roce vyhlášen ministerstvem kultury 
jako nejlepší realizace tohoto programu 
v Praze,“ uvedla starostka Hujová. 

-mpa- 

Granty nově: včas, snáz a na víc let 

Ubýt by ale žadatelům o grant tře-
tí městské části mělo v budoucnu 
také byrokratické zátěže. Organi-
zace a spolky, které už v minulosti 
o grant v Praze 3 žádaly, totiž nově 
nebudou muset při podání nové 
žádosti znovu dokládat právní 
subjektivitu a vystačí si pou-
ze s čestným prohlášením. 

Jednodušší bude v le-
tošním roce také vyúčto-
vání jednotlivých projek-
tů spolufi nancovaných 
prostřednictvím grantu 
městské části, ve kterém 
úspěšní žadatelé nebudou 
muset dokládat vyúčtování 
celého projektu, ale jen té části, na 
kterou čerpali přidělené grantové 
prostředky. 

„Naším cílem bylo upravit pravidla 
tak, aby přinesla méně administrativní 
náročnosti a větší stabilitu rozpočtu ža-
datelů. Ačkoliv letošní grantové řízení 

bude vedeno ve zkráceném časovém re-
žimu, věřím, že žadatelé jej vyhodno-
tí jako přívětivé,“ uvedla předsedky-
ně Výboru pro správu grantového 
a podpůrného fondu třetí městské 
části Světlana Škapová.

Finanční příspěvky na rok 2014 
bude městská část Praha 3 

poskytovat formou 
jednoletých, dvou-
letých a tzv. rych-

lých grantů, které 
jsou určeny vý-
hradně na nein-
vestiční akce ve 

čtyřech okruzích 
(podrobný popis 

grantových témat na-
leznou žadatelé v tabul-

ce u tohoto článku). V roce 
2013 tak radnice prostřednictvím 
Grantového a podpůrného fondu 
rozdělila mezi 187 organizací a spol-
ků působících v třetí městské části 
celkem 14 milionů korun. 

-mpa-

Radnice zredukuje 
počet billboardů
v ulicích Prahy 3
Velkoformátové reklamní plochy zmizí ze tří domů vlast-
něných městskou částí. O odstranění dalších pak radnice 
požádala pražské památkáře.

Rada městské části na kon-
ci srpna schválila návrh na 
odstranění velkoformá-
tových reklamních ploch 

z domů v Koněvově, Ondříčkově 
a Rokycanově ulici, které jsou v ma-
jetku městské části. 

Radnice následně vypověděla ná-
jemní smlouvu s fi rmou ORIS Praha, 
která reklamní plochy provozovala. 
Ta má teď tři měsíce na to, aby pouta-
če z budov odstranila. Pokud tak do 
konce listopadu, resp. prosince neu-
činí, bude třetí městská část vymáhat 
jejich odstranění soudní cestou. 

„Billboardy do města nepatří. Hyzdí 
veřejný prostor, odpoutávají pozornost 
řidičů a průběžně zjišťujeme, že jsou čas-
to umístěny bez povolení. Proto jsem za-
hájil jejich postupné odstraňování. Tam, 
kde visí na domech v majetku obce, byly 
dány výpovědi, tam, kde jde o soukro-
mé objekty, prověřuji, zda jsou umístěny 
v souladu s předpisy, a pokud ne, dávám 
podnět pro správní řízení o jejich sejmu-
tí,“ uvedl zástupce starostky Matěj 
Stropnický.

Na žádost radnice by tedy měly 
v dohledné době zmizet také tři  re-
klamní plochy v Husitské ulici, které 
jsou umístěny na opěrné zdi pod že-
lezničním viaduktem. O jejich osu-
du ale vzhledem k tomu, že stavba 
není v majetku městské části, rozho-
duje odbor památkového péče praž-
ského magistrátu. Ten už sice v mi-
nulosti rozhodl, že poutače mají ze 

zdi zmizet nejpozději do 2. září, ty 
jsou ale dodnes na svém místě. 

„Vlastníkem opěrné zdi, na které jsou 
reklamní panely bez povolení umístěny, 
jsou České dráhy, proto jsme je vyzvali, 
aby zařízení odstranili. Dostali jsme ale 
odpověď, že panely na zeď umístila spo-
lečnost RAILREKLAM, která je provo-
zuje a má i potřebná povolení,“ uvedla 

Alena Cibulková z odboru památko-
vé péče pražského magistrátu s tím, 
že provozovatel je povinen tato po-
volení doložit. „Pokud povolení nepro-
káží a zároveň zařízení neodstraní, bude 
s tímto subjektem zahájeno správní říze-
ní, v němž může být udělena pokuta až ve 
výši 2 mil. Kč,“ dodala Cibulková. 

-mpa-

Žádost 
o přidělení

grantu je možné 
podat do

31. října 2013

Jako první zmizí 
billboardy z budov 
ve vlastnictví 
městské části. 
Na snímku bytový 
dům v Rokycanově 
ulici 18.

Následovat
by měly reklamní 
poutače na opěrné 
zdi v Husitské ulici

Pro rok 2014 vyhlásila Praha 3 ve čtyřech okruzích třináct grantových témat
I. Granty pro oblast kultury 
1) podpora umělecké činnosti divadelních, 

hudebních a tanečních subjektů trvale 
působících na území Prahy 3 – jednole-
tý i dvouletý grant

2) podpora jednotlivých divadelních, hu-
debních, tanečních, výtvarných a fi lmo-
vých projektů realizovaných na území 
Prahy 3 – jednoletý grant 

3) podpora projektů oživujících kulturní čin-
nost na území Prahy 3 – jednoletý grant

4) originální projekty, zaměřené na prezen-
taci městské části Praha 3 – jednoletý 
grant

5) podpora projektů, které se váží k vý-
znamným výročím, k významným 
osobnostem a k významným místům 
Prahy 3 – jednoletý grant 

6) podpora projektů a činnosti organizací 
či spolků, které přispívají k zachová-
ní, oživení a rozvoji tradic a kultivované 
zájmové činnosti občanů na území Pra-
hy 3 – jednoletý i dvouletý grant

II. Granty pro oblast výchovy 
a vzdělávání

1) podpora kulturní, sportovní, výchov-
ně-vzdělávací činnosti a využití volného 
času dětí a mládeže na území Prahy 3 – 
jednoletý grant

2) projekty a činnosti organizací zamě-
řených na rodiny s dětmi – jednoletý 
i dvouletý grant

III. Granty pro oblast 
sociálně-zdravotní 
1) projekty a činnost organizací zaměře-

ných na podporu a pomoc spoluob-
čanům z Prahy 3 při řešení problémů 
spojených s jejich zdravotním stavem 
nebo sociální situací – jednoletý i dvou-
letý grant

2) projekty a činnost organizací zaměře-
ných na spoluobčany Prahy 3 se zdra-
votním postižením – jednoletý i dvoule-
tý grant

3) projekty a volnočasové aktivity orga-
nizací zaměřených na seniory žijící na 
území Prahy 3 – jednoletý grant

4) projekty spojené s prevencí drogové 
problematiky a dalších sociálně patolo-
gických jevů a jejich dopadů do života 

občanů městské části Praha  3 – jed-
noletý grant

IV. Granty pro oblast životního 
prostředí 
1) podpora projektů a organizací zamě-

řených na ochranu a péči o veřejnou 
zeleň a veřejná prostranství na území 
Prahy 3 – jednoletý i dvouletý grant na-
příklad ke/k:

– zlepšení stavu zatíženého městského pro-
středí (např. výsadba a údržba dřevin)

– zlepšení stavu prostředí obytného území 
(např. studie a projekty obnovy vnitro-
areálové zeleně, včetně vnitrobloků) re-
alizaci obnovy vnitroareálové zeleně, 
včetně vnitrobloků, zlepšení stavu veřej-
ných prostranství

– ekologické výchově (např. vytváření eko-
logického povědomí v rodinách s dět-
mi, vzdělávací projekty s ekologickou 
tématikou ve spolupráci s pražskými 
školami, obnova a rozšíření stávajících 
naučných stezek, zajištění vhodných 
přírodních míst pro aktivity v rámci eko-
logické výchovy atd.)

  Dokončení ze str. 1

V Jiřském paláci Praha 3 prezentuje kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (na snímku)



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ŘÍJEN 2013

zpravodajství

Sousedské setkání 
národností na Parukářce 
Pod názvem „Poznejme se, sousedé“ se v sobotu 14. září na 
Parukářce uskutečnila kulturně-společenská akce, kterou 
zde pořádal sociální odbor třetí městské části. 

Na Parukářku si našlo ve 
slunném sobotním od-
poledni cestu mnoho 
návštěvníků, kteří brzo 

zaplnili prostranství parku, kde vy-
rostla řada stánků, v nichž se nabíze-
ly tradiční pokrmy Vietnamu, Ruska, 
Ukrajiny nebo Gruzie. Na Parukářce 
se ale vařilo i živě – při gastroshow ku-
chaři ukázali, jak za dvacet minut při-
pravit arménskou voňavou specialitu 
plov, tedy bulgur se zeleninou a orien-
tálním kořením, nebo čachochbili – 
tradiční gruzínské kuře s čerstvým es-
tragonem v rajčatové omáčce.

Vedle kulinářského umění do-
stala na Parukářce prostor i hudba 
a tanec. Na pódiu vystoupila ukra-
jinská kapela Ignis spolu s taneční 
skupinou Džerelo. Parkem se nes-
ly ruské lidové písně za doprovodu 

harmoniky i vietnamské melodie. 
Pódium se poté proměnilo v pře-
hlídkové molo, na němž modelky 
předvedly tradiční vietnamský lido-
vý oděv Áo dài a k vidění byly i pest-
robarevné ruské šátky, z nichž každý 
byl malým uměleckým dílem.

V programu se myslelo i na dět-
ské návštěvníky festivalu, pro které 
byl na deseti soutěžních stanovištích 
připraven kvíz o ceny, malovalo se 
na obličej a nechyběla ani balónko-
vá dílna nebo vystoupení žongléra 
Ovise Youkulatorese, který nadše-
nému publiku předvedl, jak to umí 
s míčky a diabolem.

„Tato akce, kterou pořádáme ve spo-
lupráci s Klubem Hanoi, Ukrajinskou 
iniciativou a agenturou Tamiris, se zde 
koná již podruhé a já doufám, že si na-
jde pevné místo v kalendáři akcí, které se 

na Žižkově pravidelně konají,“ říká zá-
stupkyně starostky pro sociální ob-
last Miroslava Oubrechtová, která 
nad festivalem, kde se sešli lidé růz-
ných národností a kultur, převzala 
záštitu.

V průběhu odpoledne v parku 
prezentovaly svou činnost také ne-
ziskové organizace, které pracují 
s migranty – Centrum integrace ci-
zinců, Sdružení pro příležitosti mla-
dých migrantů META a Integrač-
ní centrum Praha, jejichž zástupci 
přítomné seznámili s tím, jaké služ-
by, podporu a pomoc nabízejí ci-
zincům pro snadnější integraci do 
společnosti.

Festival je součástí projektu „Pra-
ha 3 – společné soužití“, který je fi nan-
cován Minsterstvem fi nancí ČR. 

-mot-

Žižkovem projela Velká podzimní cyklojízda. Mnohatisícový peloton cyklistů, 
který odstartoval v sobotu 14. září z Václavského náměstí, na své okružní jízdě 
hlavním městem  nevynechal ani žižkovské ulice. Tématem letošního ročníku po-
pulárního cyklistického happeningu byl nesouhlas se snižováním výdajů, které 
pražský magistrát vyčleňuje na jinou než automobilovou dopravu. 

Radnice zveřejnila plán investic 
na webu městské části
Dozvědět se o investičních zámě-
rech žižkovské radnice je od srp-
na snazší než kdy dřív. Přehled 
plánovaných staveb a  rekonstrukcí 
včetně jejich předpokládané ceny 
je k dispozici na internetových 
stránkách Prahy 3.

Jen pár kliknutí stačí od začát-
ku srpna letošního roku každému, 
kdo se chce dozvědět více o inves-
tičních záměrech třetí městské čás-
ti. Už dva měsíce je totiž veřejnosti 
na webových stránkách městské čás-
ti k dispozici portfolio připravova-
ných investičních projektů, jejichž 
prostřednictvím chce žižkovská rad-
nice proměnit tvář zdejší čtvrti. 

„Zveřejněním informací o chystaných 
projektech chceme zvýšit obeznámenost 
občanů Prahy 3 s tím, co se v jejich čtvrti 
do budoucna připravuje a na jaké pro-
jekty se radnice chystá věnovat veřejné 

prostředky,“ uvedl  místostarosta pro 
územní rozvoj Ondřej Rut. 

Pro návštěvníky webových strá-
nek proto radnice v části věnované 
Samosprávě, v rubrice Kompetence 
členů RMČ a pod ní přiřazené sek-
ci Územní rozvoj připravila souhrn 
chystaných investičních záměrů. 
V prezentacích jednotlivých inves-
tičních akcí pak zájemci najdou in-
formace o tom, jak záměr vypadá, na 
kdy je plánována jeho realizace, ko-
lik bude stát a jak daleko je radnice 
s jeho přípravou.

„Tyto informační karty umožní ob-
čanům Prahy 3 sledovat vývoj jednotli-
vých investičních akcí a zároveň se sta-
nou veřejným potvrzením, jak se slíbené 
úpravy veřejného prostoru plní,“ dodal 
zástupce starostky Bohuslav Nigrin, 
který má na žižkovské radnici inves-
tice třetí městské části na starosti. 

-mpa-

Milovníci graffi ti dostanou návod, jak tvořit legálně
Ve čtvrtek 3. října obsadí park Paru-
kářka příznivci graffi ti, kteří se tu na 
akci „Žižkovský legály“ budou moci 
seznámit s tímto druhem pouliční-
ho umění.

Osvěta, prevence, ale především zába-
va – taková má být hlavní náplň akce 
„Žižkovský legály“, kterou pod zá-
štitou Prahy 3 pořádá terénní sociál-
ní služba Streetwork Beztíže Žižkov. 
„Setkání je primárně určeno mladým li-
dem žijícím na Žižkově, které nějakým 
způsobem zajímá a baví graffi  ti,“ uved-
la Jana Šperglová z nízkoprahového 
klubu Beztíže.

Prostřednictvím akce s podtitulem 
„Maluj, sprejuj, vytvářej… legálně!“ 
chtějí organizátoři upozornit na to, 
že na Žižkově existuje celá řada míst, 
kde je možné graffi  ti vytvářet bez 
obav z postihu, a vysvětlit mladým li-
dem výhody legální tvorby. „Protože je 

pro nás tento preventivní rozměr důležitý, 
budeme na graffi  ti jamu rozdávat i speciá-
lní leták s mapkou žižkovských legálních 
stěn, vysvětlenou legislativou ošetřující 
vzniklé škody způsobené graffi  ti a odkazy 
na webové stránky, kde je možné dohledat 
další informace o graffi  ti na legálních plo-
chách,“ vysvětlila Šperglová.

Návštěvníci se ale kromě výše zmí-
něných informací mohou těšit také 
na praktické ukázky toho, jak tako-
vé graffi  ti vzniká. Své umění jim to-
tiž předvede jeden z nejznámějších 
českých writerů Jan Kaláb, který tvo-
ří pod pseudonymem Cakes. „Mám 
v plánu udělat klasický graffi  ti  a  promlu-
vit s těma, který to zajímá o tom, jak tako-
vá věc vzniká. Bude to spíš taková impro-
vizace, tak uvidíme, co z toho vznikne,“ 
vysvětlil Kaláb, jehož tvorbu doplní 
vystoupení českého rappera s afric-
kými kořeny Henry D. nebo žižkov-
ských hiphopových skupin Žižkov 

Raprezent, Gypsy jum crew a United 
gypsy crew. Návštěvníci budou mít 
volně k dispozici také fotbálek, spreje 
nebo třeba žonglovací náčiní.

Program pro legální graffi  ti tvor-
bu spustila městská část na jaře letoš-
ního roku. Tři plochy v Prokopově 
ulici a dvě v parku Parukářka už slou-
ží pouličním umělcům, na vytipování 
dalších městská část pracuje. „Zříze-
ním legálních ploch pro graffi  ti sleduje-
me jednak rozvoj tohoto druhu svobodné 
tvorby, jednak ale i boj proti graffi  ti nele-
gálnímu. Dát prostor legální tvorbě zna-
mená moct účinněji postihovat ilegální. 
Tato akce má sloužit osvětě a prevenci 
zábavnou formou. Výsledky nelze čekat 
hned, věřím ale, že postupně, také bude-
li stěn pro legál víc, nelegálně počmára-
ných zdí ubude. Pouhá represe byla dosud 
zcela neúčinná,“ uvedl místostarosta 
Matěj Stropnický. 

-mpa- 

Investor:
Městská část Praha 3 

Předpokládané náklady:
20 mil. Kč

Stupeň přípravy:
Územní souhlas

Předpokládaná doba výstavby:
2013–2014

Autor: 
Ateliér zahradní a krajinářské 
architektury Zdeněk Sendler

Popis současného stavu
Havlíčkovo náměstí vzniklo v roce 1875 pod názvem Basilejské náměstí. V roce 1910 bylo  
přejmenováno na Havlíčkovo podle českého žurnalisty a spisovatele K. H. Borovského (1821–
1856). 16. května 1911 byla na náměstí před radnicí odhalena bronzová socha K. H. Borovské-
ho od Josefa Strachovského. V roce 1979 bylo náměstí částečně uzavřeno z důvodu výstavby 
kolektoru inženýrských sítí a socha byla na šest let odstavena a zpět instalována v roce 1985. 
Z této doby jsou i poslední stavební úpravy.
Stávající výraz Havlíčkova náměstí neodpovídá důležitosti místa. Základní historické stopy 
členění jsou zřetelné i přes úpravy související s budováním kolektorů. Stávající technické prvky 
jsou příliš monumentální a z nekvalitních materiálů. Nešťastný výběr a především velikost dře-
vin podél cest a zejména kolem sochy znehodnocují měřítko vlastní sochy i okolního prostoru.

lokalita

Revitalizace Havlíčkova náměstí

Návštěvníci 
festivalu měli 
možnost 
ochutnat tradiční 
jídla různých 
národů.

Příklad prezentace investiční akce na webu městské části
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téma měsíce

Radniční noviny se otevřely veřejnosti
Říjnové Radniční noviny vycházejí poprvé v nové grafi cké podobě. Jejich vnější proměna do-
vršila koncepční změny, s nimiž před rokem přišla nová koalice a které otevřely toto radniční 
periodikum občanům.

Když v létě loňského roku podepiso-
valy TOP 09, ČSSD a Ž(n)S novou 
koaliční smlouvu, prvním progra-
movým bodem tohoto dokumentu 

byl bod nazvaný „Otevřenost radnice“. Jeho 
zařazení na tomto místě naznačovalo, jak vy-
soko si cení transparentní politiky nová koali-
ce, která vznikla po mnoha předchozích letech 
bez účasti ODS.

„Od doby změny koalice, kdy Radniční noviny za-
čaly spadat do mé kompetence, se s kolegy snažíme, 
aby noviny byly pro obyvatele Prahy 3 ve všech ohle-
dech zajímavé a stálo jim za to věnovat svůj čas jejich 
přečtení,“ říká starostka Vladislava Hujová.

S touto zásadní změnou přístupu k obča-
nům vyjádřenou v uzavřené koaliční smlouvě 
souvisí již konkrétní cíle týkající se nové po-
doby Radničních novin a webových stránek 
městské části. Koalice se zavazuje změnit kon-
cepci Radničních novin a zavést v nich rubri-
ky pro názory opozice a občanů. Slibuje také 
zlepšit funkčnost a přehlednost radničních in-
ternetových stránek. 

„Až do této doby byly Radniční noviny terčem 
oprávněného posměchu za množství propagač-
ních fotografi í jednotlivých politiků při přestřihá-
vání pásek, nejdůležitější informací byla nanejvýš 

zpráva o umístění kontejnerů na velkoobjemový 
odpad,“ připomíná předchozí podobu Radnič-
ních novin současný předseda jejich redakční 
rady Matěj Stropnický.

Hned v zářijovém čísle loňských Radnič-
ních novin se proto objevil text pro vyjádře-

ní názorů opozice, listopadové noviny přišly 
se změnou grafi cké podoby hlavičky novin 
a novými rubrikami ANO a NE, ve kterých 
zveřejňují odlišné názory k danému tématu. 
Od listopadu 2013 je také v novinách rubri-
ka, kde jsou zveřejňovány dopisy občanů, ale 
i dvě strany věnované neziskovému sektoru. 
Od tohoto měsíce se rovněž hlavička novin 
změnila z modré na černou.

Radniční noviny přinášejí informace o zá-
važných tématech
Ihned po změně koalice na radnici Prahy 3 
se Radniční noviny začaly věnovat tématům, 
která hýbají městskou částí. Již číslo 9/2012 
přineslo informaci o tom, že pozemky kolem 
Parukářky a Pražačky nebudou přeměněny 
na stavební parcely, prosincové číslo otevřelo 
veřejnou diskusi k betonovým truhlíkům na 
Olšanské ulici, která nakonec vedla k jejich 
odmítnutí. To samé číslo přišlo i s velkým té-
matem, které se podrobně věnovalo navrhova-
né výstavbě na Nákladovém nádraží Žižkov.

V dalších vydáních Radničních novin se 
objevilo například téma týkající se slučování 
městských akciových společností nebo obsáh-
lá informace o trestním oznámení kvůli rekon-
strukci panelových domů v Lupáčově ulici, jež 
proběhla v minulých dvou volebních obdo-
bích a kde znalecký posudek vyčíslil škodu na 
99 milionů korun.

S velkým ohlasem se také setkaly zářijové 
Radniční noviny, které přišly s tématem pří-
padných změn volného pohybu psů v Praze 3.  
Noviny přinesly mapu lokalit v Praze 3, kde je 
nyní povolen volný pohyb psů a anketní lístek 
s dotazem na občany, který se ptá, v jaké ob-
lasti parků Parukářka a Židovské pece by měl 
být volný pohyb psů.

Webové stránky Prahy 3 jsou přehlednější 
a více slouží lidem

Od srpna letošního roku běží také nové 
internetové stránky městské části Prahy 3. 
Jejich návštěvník na nich najde tři základní 

oblasti – Úřad městské části s podtitulem Po-
třebuji vyřídit, Samospráva a Radniční novi-
ny. Jednoduchým a přehledným způsobem 
tak může zjistit informace, které potřebuje 
k vyřízení svých záležitostí, může si vyhledat 
zápisy z jednání zastupitelstva, rady městské 
části, výborů a komisí a také přečíst aktuality 
z městské části. 

-sak-

„Radniční novinky“ v modré 
barvě nevydává Praha 3, 
ale ODS

Pokud vám do schránky přijdou noviny, kte-
ré mají titulní stranu podobnou Radničním 
novinám, jsou však v modré barvě a místo 
znaku Prahy 3 mají v levém rohu nápis ODS, 
nejde o ofi ciální Radniční noviny městské 
části Praha 3, ale o občasník této politické 
strany. V tiráži těchto novin, které se jmenu-
jí Radniční novinky, čtenář najde, že je vydá-
vá Občanská demokratická strana, oblastní 
kancelář Praha 3.

ANO NE

NÁZOR

J. Tywoga: Mně přestaly do schrán-
ky RNoviny chodit, za to RNovinky, ty 
chodí. Už jsem to oznamovala a nic, 
takže si je beru na radnici. Nicméně 
jsem přesvědčena, že RN za vedení rad-
nice ODS byly těm současným Radnič-
ním novinkám o dost podobnější, než 
Radničním novinám, které se vydávají 
nyní. Byla to propagace jedné strany, 
jednoho pohledu na věc a jedné zájmo-
vé skupiny, a to prosím za naše nemalé 
peníze. Jediné přínosné v nich bylo 
info o velkoobjemových kontejnerech 
a historie názvů ulic. V nových RN je 
prostor pro nové názory a diskuzi a i ji-
nak jsou na vyšší úrovni. 

Zdroj: www.kauza3.cz

M. Kvapilová: Dají se číst. Zajímavé 
je, že je v nich více komunální politiky, 
ale přitom méně politické agitace. Plu-
ralita názorů a debata nad věcmi, kte-
ré se teprve chystají. Ubylo agitačních 
fotek politiků… toho v minulosti nebyla 
radnice schopna.

Zdroj: www.kauza3.cz

V. Španihel: Přistěhoval jsem se na 
trojku z desítky, kde byly radniční novi-
ny vyloženě agitací ODS a daly se po-
užít maximálně na jednom místě a na 
jinou věc, než je četba. Na trojce mně 
pak Radniční noviny mile překvapily, 
když jsem je docela rád přečetl takřka 
celé a neměl jsem jen pocit prázdného 
tlachání.

Zdroj: www.kauza3.cz

Za poslední rok je zřejmé, že RN 
méně slouží jako prezentace 
činů starostky Vladislavy Hujo-
vé, která v nadsázce shlížela 
z každé druhé strany. Postupné 
zavedení jasnějších rubrik typu 
prostoru pro opoziční či koalič-
ní zastupitele jasněji určují, kte-
ré články jsou politicky a názo-
rově zabarvené a  které spadají 
do zpravodajské části. Pozitiv-
ně kvituji i spolupráci s odborní-
kem na radniční periodika Old-
řichem Kužílkem, byť cesta RN 
je podle mě ještě dlouhá. Mno-
hem větší progres vidím v inter-
netové oblasti, ať ve větší komu-
nikaci redakce prostřednictvím 

facebooku či v rámci přehled-
nějších radničních stránek. Je 
však paradoxní, že samotné RN 
za rok změn nezlepšily základní 
čtenářskou přívětivost. Sazba 
novin je přehuštěná a v kombi-
naci s šedavou grafi kou vypadá 
smutně a  neatraktivně, což se 
týká i fotografi ckého doprovo-
du nevalné kvality. Je pochopi-

telné, že se redakce snaží využít 
co nejvíce servisních informa-
cí, avšak mnohé strany tak na-
neštěstí vypadají jako řádková 
inzerce. Postrádám i  větší za-
pojení publicistiky, v níž by se 
projevilo, do jaké míry jsou RN 
opravdu otevřené a službou ve-
řejnosti – v současné podobě 
jsou pod publicistikou mnohdy 
rozbíhavé články opozice/koa-
lice a dopisy čtenářů. Radnice 
v případě RN deklaruje otevře-
nost a názorovou pluralitu. Měla 
by se však projevit i v tom, že se 
její představitelé nebudou bát 
periodik jako jsou Žižkovské lis-
ty, byť s nimi nemusí souhlasit. 

Petr Hamšík
šéfredaktor

Žižkovských listů

Oldřich Kužílek
poradce pro otevřenost  

veřejné správy 

Změnily se za poslední rok noviny k lepšímu?

NEV porovnání se stavem před 
rokem, tedy okolo září 2012, 
při rychlém pohledu na strán-
ky z hlediska objektivity a vy-
váženosti, vidím mírné zlepše-
ní. V posledních číslech (červen 
– září 2013) osciluje podíl alter-
nativních názorů na ploše, vě-
nované aktivitám radnice, mezi 
4 a 9 procenty. To je bohužel 
stále malé číslo, protože opo-
zice má v zastupitelstvu o dost 
vyšší zastoupení a vyjadřuje se 
aktivně. Před rokem byl tento 
podíl ještě trochu menší.

Prezentace starostky je mír-
ně nadprůměrná: v jednom čís-
le ji najdeme skoro desetkrát. 

Vyšší je také prezentace dalších 
členů rady (Oubrechtová, Rut, 
Nigrin, Stropnický), u některých 
až devětkrát v jednom čísle.

Již od jara minulého roku se 
v  periodiku zveřejňovaly názo-
ry opozice pod titulkem Prostor 
pro vyjádření opozice. Rubrika 
ANO a NE přinesla další rozší-
ření diskuse od listopadu 2012. 

To je přínos oproti době do 
roku 2012. Tyto formy však ne-
přinášejí skutečný obraz pro-
bíhající polemiky. ANO a  NE 
se omezuje jen na položenou 
otázku, „Prostor pro opozici“ je 
monolog a nutí vyjádřit se pro-
ti všemu. Alternativní názory by 
redakce proto měla vkládat do 
různých článků, ve své samo-
statné, na vedení městské části 
v zásadě nezávislé zprávě nebo 
komentáři. Vycházet může z vy-
stoupení na zastupitelstvu nebo 
z reakcí oslovených opozičních 
politiků nebo představitelů ob-
čanských sdružení k jednotli-
vým tématům. 

ANO
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Nepříjemné prvenství
Městská policie vydala v těch-
to týdnech zprávu o nehodovos-
ti v Praze za rok 2012. Praha 3 si 
z ní odnáší jedno nepříjemné pr-
venství. V žebříčku nejnebezpeč-
nějších míst pro chodce obsadily 
přechody na území Žižkova dvě 
první příčky. U stanice Biskupco-
va došlo k šesti nehodám za účasti 
chodců, u stanice tramvaje Olšan-
ské náměstí ke čtyřem. 

Veškeré komunikace a ulice jsou 
v majetku a správě hlavního měs-
ta. Letos přitom klesl pražský roz-
počet na bezpečnost silničního pro-
vozu v položce BESIP na pouhých 
10 milionů korun, zatímco investi-
ce do komunikací pro automobilo-
vou dopravu mají dosáhnout 6,3 
mld. Kč.

Je proto nezbytné, aby měst-
ská část převzala odpovědnost. 
Na základě smluv s TSK se v tom-
to i příštím roce chystáme investo-
vat do bezpečnosti chodců. Vznik-
nout by měl např. nový přechod 
pro chodce na křižovatce Ondříč-
kova/Bořivojova, chystáme zklid-
nění ulice Na Jarově, zásadní 
úpravy pro bezpečnost dětí se chys-
tají před ZŠ Lupáčova. Snažím se 
také přesvědčit hlavní město o zří-
zení nových přechodů pro chodce 
na křižovatce Vinohradská/U vo-
dárny, aby nebylo nutné využívat 
pro přechod vestibuly metra, při-
spět z rozpočtu bude muset i Pra-
ha 3. V rámci BESIP se pak dočká 
oprav křižovatka Korunní/Hra-
dešínská. Stranou zájmu by nemě-
la zůstat i výše uvedená nebezpeč-
ná místa. 

V následujících měsících bych 
rád otevřel debatu o zavádění 
zklidněných vybraných rezidenč-
ních zón s rychlostí 30. Bez nutnosti 
snižování počtu parkovacích míst 
či větších investic je možné zvýšit 
bezpečnost chodců, upřednostnit 
místní před těmi, kdo Prahou 3 
jen projíždějí a dalším pozitivním 
přínosem může být i zlepšení pod-
mínek pro cyklisty. Pro promyšle-
nou podporu cyklistické dopravy 
nechala radnice zpracovat generel 
cyklistických tras, který vám před-
stavíme v následujícím čísle Rad-
ničních novin.

Příjemné jarní čtení.

Prague Biennale na 
Nákladovém nádraží 
Žižkov

Od 6. června do 15. září se 
uskuteční 6. ročník Prague Bien-
nale a třetí pokračování Prague 
Biennale Photo, v němž řada 
nejvýznamnějších osobností 
současného výtvarného umění 
a fotografi e představí své dílo. 
Akce se uskuteční na Náklado-
vém nádraží Žižkov, které bylo 
nedávno vyhlášeno kulturní pa-
mátkou. Největší výstava avant-
gardního umění reprezentuje 48 
umělců z 12 zemí. 

Kluci i holky si užijí 
Dětský den s Prahou 3
Městská část Praha 3 připra-
vila pro děti na jejich svátek 
tradiční Dětský den s bohatým 
programem. Odpoledne plné 
báječné zábavy, interaktivních 
her, soutěží a veselých písniček 
se odehraje na náměstí Jiřího 
z Poděbrad ve čtvrtek 30. května 
od 13 do 17 hodin. 

Lidé najdou úřad 
na jednom místě
Soustředění všech agend úřadu městské části do oblasti
Havlíčkova náměstí přinese obyvatelům Prahy 3 méně běhání 
po úřadech a komfortnější způsob vyřizování jejich záležitostí.
Dlouhodobě plánované sestěho-
vání úřadů Prahy 3 dostává pev-
nější obrysy. Po loňském přemís-
tění městské policie z původního 
působiště do nových služeben 
v Lupáčově ulici teď čeká rekon-
strukce také objekt bývalé střed-
ní školy v Cimburkově. 

Ten by měl po přestavbě slou-
žit potřebám základní školy síd-
lící dnes na Havlíčkově náměstí. 
Přestěhování městského úřadu 
ze Seifertovy ulice do této školní 
budovy pak bude poslední fází 
několikaletého projektu.

„Cílem je sjednocení všech agend 
úřadu městské části tak, aby vyři-
zování záležitostí bylo pro občany 
co možná nejkomfortnější,“ objas-
nila záměry radnice starostka 

Vladislava Hujová. Městská část 
už také proto nabídla fi nanční-
mu úřadu a správě sociálního 
zabezpečení pro Prahu 3, za kte-
rými dnes lidé musejí jezdit na 
Prahu 8 a 9, aby svá pracoviště 
přestěhovaly do Seifertovy ulice.

Jak jednání dopadnou, zatím 
není jasné. „Předběžně jsme se do-
hodli alespoň na tom, že v novém 
informačním centru, které začne 
fungovat na náměstí Jiřího z Podě-
brad od podzimu tohoto roku, bude 
zřízeno dočasné pracoviště podatel-
ny fi nančního úřadu pro Prahu 3, 
a to v těch měsících, kdy jsou po-
dávána daňová přiznání,“ dodala 
starostka Hujová s tím, že jed-
nání s úřady stále běží. Pokud 
by se do Seifertovy nepodařilo 

přitáhnout úřady sloužící pri-
márně občanům Prahy 3, bude 
radnice hledat využití objek-
tu, které by přineslo fi nance do 
městského rozpočtu. 

Jedním z řešení je dovybavit 
administrativní budovu parko-
vacími místy. Ty by ovšem mohl 
úřad získat v souvislosti s plá-
novanou výstavbou nedalekého 
Viktoria Žižkov Center. 

„S parkovacími místy, včetně 
třech míst pro ZTP, by se Seiferto-
va 51 stala plnohodnotnou kan-
celářskou budovou a současně se 
významně zvýší i její majetková 
hodnota,“ vysvětlila starostka 
Hujová.

Druhý ročník 
Žižkovského 

pivobraní se blíží
str. 11 a 16
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„Moje obrazy 
jsou spíše vize“

Rozhovor s malířem a sochařem 
Jaroslavem Rónou  str. 9

pokračování na str. 6

více na str. 5

Všechny agendy bude Úřad MČ Praha 3 vyřizovat v jedné lokalitě
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Žižkov nezapomene 
na Tibet

Již posedmnácté letos vyvěsí žiž-
kovská radnice vlajku svobodného 
Tibetu. Stane se tak ve čtvrtek 
8. března v 15.00 hodin. 

Po úvodním slovu starostky 
Vladislavy Hujové bude následo-
vat minuta ticha za oběti čínské 
represe. Nebude chybět hudební 
meditace pro Tibet ani akt roz-
metání mozaikové mandaly. Le-
tošní program nabídne i taneční 
vystoupení indických chrámo-
vých tanců Bharatanatyam. 

Svoji činnost představí nezis-
kové organizace Surya a Atma  
Do, které pomáhají přímo v Hima-
lájích. Na závěr bude promítnut 
dokumentární film Surya Cesta 
ke sluneční škole, který popisuje 
náročnou cestu do odlehlého Kar-
gyaku a mapuje běžný život v tvr-
dých podmínkách Himalájí. �

Kompletní program na str. 7

Jubilejní svatby
Městská část Praha 3 pořádá 
v dubnu oslavy jubilejních svateb 
– zlatých, smaragdových, diaman-
tových a kamenných (50, 55, 60 
a 65 let trvání manželství). Pokud 
i vy toto krásné jubileum letos 
oslavíte, buďte prosím tak laska-
vi a kontaktujte Martu Valentovou 
(ÚMČ Praha 3 – Odbor kultury, 
Lipanská 14, 130 85 Praha 3, 
e-mail: martav@praha3.cz, 
tel. 222 116 349) �

Farmatrhy i v pátek

Další tržní den přibude od pátku 
16. března na farmářském tržišti 
na Jiřáku. Vedle tradičních termínů 
ve středu a v sobotu si tak občané 
Prahy 3 budou moci nově nakoupit 
před víkendem od farmářů každý 
pátek od 8.00 do 18.00 hodin. �

Žižkovský 
vysílač oslavil 

20 let
strana 12

JIŘÍ MATUŠEK
zástupce starosty

Když se v minulých letech zajíma-
li novináři o to, jak vypadá situa-
ce v mateřských školách, byla Pra-
ha 3 jedinou městskou částí, která 
mohla prohlásit, že svou nabídkou 
pokrývá poptávku rodičů. Již před 
lety jsme si nechali vypracovat stu-
dii, která nám naznačila, jak bu-
de počet dětí v naší městské části 
stoupat v souvislosti s tzv. babyboo-
mem, a proto postupně a systema-
ticky rozšiřujeme kapacity ve škol-
kách. I přesto každý rok s napětím 
očekáváme, jak situace dopadne 
u zápisů do mateřinek. Ten letoš-
ní proběhl 22. a 23. února a pod-
le předběžných čísel, která v tuto 
chvíli máme k dispozici, se zdá, že 
i pro příští školní rok situaci zvlád-
neme. Pro nově zapisované děti 
máme letos přichystáno 600 míst, 
z nichž pětasedmdesát nových roz-
šiřuje stávající kapacitu na celko-
vých 1836. 

Vedle toho jsme se však pro škol-
ní rok 2012/2013 zaměřili i na 
rozvíjení dalších služeb. Jde o na-
bídku, která by měla vyplnit pro-
stor v síti zařízení poskytujících 
služby rodičům předškolních dětí. 

Již vloni spustila nezisková or-
ganizace Rodinné centrum Pa-
leček ve spolupráci s radnicí Pa-
lečkovou předškolku. Ta zatím 
funguje jako polodenní služba, od 
nového školního roku by však mě-
ly být její služby rozšířeny na ce-
lodenní provoz. Tím nabízíme 
rodičům další alternativu pro 
umístění zejména dětí, které ne-
jsou ještě tříleté, a tudíž nebývají 
přijaty do mateřských škol.  

Vedle toho jsme rozšířili nabíd-
ku přípravných tříd pro děti, kte-
ré mají odklad povinné školní 
docházky. Vedle již fungující pří-
pravné třídy na ZŠ a MŠ nám. 
Jiřího z Lobkovic byly zřízeny 
další dvě na Chelčického a Pra-
žačce. Uvažujeme ještě o zřízení 
čtvrté přípravné třídy na Chmel-
nici, která by svým školním pro-
gramem byla blíže mateřince než 
základní škole. 

Tím by měla pod patronací 
radnice vzniknout kompletní síť 
od jeslí, přes předškolku a mateř-
ské školy i přípravné třídy až po 
základní školy, která by svou na-
bídkou pokrývala potřeby rodičů 
v městské části. �

V Praze 3 přibudou 
nové stojany na kola 

strana 4

Žižkovský masopust 
přilákal tisíce účastníků 

Průvod zakončil čtyřdenní ma-
raton masopustního veselí, kte-
rý začal již v sobotu 18. února od-
poledne v Akropoli pro nejmenší. 
Letošní dětský maškarní rej se 
zde nesl v duchu cirkusové mané-
že. K vidění byl cvičený medvěd, 
krajta i šašek. Večer pro dospě-
lé maškary v Akropoli patřil zase 
rock’n’rollu. K tanci i poslechu 
zahráli Pepa Pilař se svým ban-
dem, �e Fireballs a Elvis Presley 
Revival Band.

V neděli v poledne začaly ma-
sopustní hody U vystřelenýho 
oka. Stoly se prohýbaly pod zabi-
jačkovými dobrotami. Tvořivým 
odpolednem pro děti pak pokra-
čoval masopustní maraton v Uli-
tě. Zde si mohli malí návštěvníci 
vyrobit masky, nacvičit si maso-

pustní tanec i krok a do rytmu si 
chrastili vlastnoručně vyrobený-
mi chřestidly. 

V pondělí se oslavy přesunu-
ly do kina Aero, odpoledne tu 
byl připraven program pro děti,  
promítalo se pásmo filmových 
pohádek a představilo se histo-
rické loutkové divadlo. Večerní 
program pokračoval promítáním 
filmu Heleny Třeštíkové Soukro-
mý vesmír, následoval koncert ka-
pely Koza na útesu. 

Na poslední masopustní den 
před Popeleční středou byla od 
rána na farmářském tržišti při-
pravena staročeská zabijačka. Se 
čtvrtou hodinou odpolední a za 
zvuku písní k tanci i poslechu ka-
pely Žižkovanka začalo na ná-
městí svolávání masek. Průvodce 

masopustem Petr Stolař, povzbu-
zoval všechny příchozí žižkovské 
Pepíky, Frajery Huberty a žižkov-
ské slečinky, aby odhodili stud, 
vystoupili na pódium a pomoh-
li překonat rekord v počtu shro-
máždění těchto žižkovských figur 
na jednom místě. Nezdařilo se – 
proti loňským 38 frajerům a fra-
jerkám se jich letos sešlo jen 21. 
Kolem páté odpoledne průvod 
vyrazil na svou pouť Žižkovem. 
Pod žižkovskou věží se k průvo-
du přidala vojenská jednotka Klu-
bu vojenské historie Gardekorps 
a poté maškary zamířily k radnici. 
Tam už na ně čekala starostka Vla-
dislava Hujová, která účastníkům 
průvodu rozdávala jitrnice. Fešák 
Hubert se důmyslnou lstí vloudil 
na radnici a podařilo se mu zís-
kat symbolický klíč od Žižkova. 
K jeho předání došlo na balko-
ně radnice za dohledu předsedky-
ně poslanecké sněmovny Mirosla-
vy Němcové. Maškarám pak už 
nic nestálo v cestě, aby se zmoc-
nily vlády nad Žižkovem a vydaly 
se zpět na náměstí Jiřího z Podě-
brad, kde se poslední radovánky 
před čtyřicetidenním půstem pro-
táhly až do noci. �

 -pú-

Více fotografií na str. 8

Žižkovský masopust opět potvrdil svo-
ji pozici největší fašankové veselice v Pra-
ze. Do úterních oslav před Popeleční stře-
dou, kterou tradičně začíná čtyřicetidenní 
postní období, se letos zapojilo na čtyři ti-
síce lidí. Jeden z největších průvodů, které 
Praha 3 zažila, vedl letos ulicemi Žižkova 
moderátor Petr Stolař v masce žižkovské-
ho frajera Fešáka Huberta.

Foto: J. Dostál
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Opravdu šlo o kašnu?
Jak někteří z vás ví, ale jiní zase ne, Praha 3 
už delší dobu plánuje rekonstrukci náměstí 
Jiřího z Poděbrad. Návrh počítal mimo jiné 
i s odstraněním některých prvků náměstí, ne-
korespondujících s jeho hlavní dominantou, 
kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně od Josipa 
Plečnika, který aspiruje na zápis do seznamu 
UNESCO. V rámci úprav měla zmizet, či být 
přesunuta i kašna z osmdesátých let.  To se 
některým občanům nelíbilo, a tak za zacho-
vání kašny vytvořili petici, kterou podepsalo 
zhruba čtyři sta lidí. Tolik stručně k pozadí.

Kolegové z nejmenované koaliční strany 
iniciovali na základě petice mimořádné jed-
nání zastupitelstva měsíc (!) před řádným 
termínem. Na jednání přišla koalice nepři-
pravená, chyběly podklady i jasný plán, co 
vlastně chtějí, nebo nechtějí prosadit. Vel-
ká část zastupitelů vůbec neměla k dispozici 
patřičné materiály, celá rozprava se vedla ve 
chvíli, kdy architektonická kancelář ještě ani 
nezpracovala připomínky současného vedení. 
Ne náhodou nebylo přijato žádné usnesení, 
popovídali jsme si, vyslechli zástupce nespo-
kojných signatářů petice, neshodli se ani na 
základním přístupu a šli domů.

Nechci zde rozebírat, zda kašna má zůstat, 
či být odstraněna, k tomu bych potřeboval ho-
tové variantní návrhy. Nemile mě ale zarazilo, 
jakým stylem celá akce probíhala. Praha 3 má 
celkem 36 zastupitelů, kteří hájí zájmy nejen 
čtyř set, ale 80 tisíc obyvatel.  Zastupitelstvo 

tedy je – nebo by alespoň mělo být – důstojným 
orgánem s danými pravidly fungování. Jeho 
rozhodnutí mohou mít zásadní dopad na živo-
ty desetitisíců obyvatel, často na dlouhá dese-
tiletí dopředu. Zastupitelstvo není holubník, 
nemá sloužit jednotlivým stranickým zájmům, 
nesmí být nástrojem předvolebního boje. 

Nikdo mě nemůže obvinit z nedostatku 
vůle komunikovat se spoluobčany, ale k tomu 
slouží řada jiných typů setkávání. Zastupitel-
stvo je tu od toho, aby rozhodovalo a přijí-
malo závazná usnesení. Jednání v mimořád-
ném termínu znamená, že před sebou máme 
závažný problém, který je třeba neodkladně 
vyřešit. Ani jedno se nestalo. 

K čemu pak tedy to všechno? Toho, kdo 
se trochu orientuje v politickém zákulisí, mu-
selo napadnout jen jediné vysvětlení: schů-
ze zastupitelstva uprostřed prázdnin neby-
la svolána kvůli jedné kašně, ale spíše proto, 
aby na sebe někdo upozornil před pár desít-
kami potenciálních voličů. Mně to připadá 
nedůstojné. 

Má koalice ČSSD, TOP 09 a Ž(n)S smysl?
Máme za sebou rok a kousek fungování nové 
koalice. Tedy čas říct, co se povedlo. Když 
si projdu před rokem uzavřenou koaliční 
smlouvu, musím říct, že jsme s jejím plněním 
tak v polovině, stejně jako je v poločase vo-
lební období. Zaměřím se především na ob-
lasti, které má v „gesci“ sociální demokracie. 
Zveřejňování všech zápisů z výborů a komisí, 
nové Radniční noviny s rubrikou pro opozici, 
nové webové stránky, strategické záměry dis-
kutované s veřejností, elektronické aukce – to 
vše bylo před rokem nemožné. Z pěti obec-
ních fi rem jsou již jen dvě, a tím dojde k vý-
znamnému snížení nákladů už jen na odmě-
nách v různých představenstvech a dozorčích 
radách. Je jich prostě mnohem míň. Taky ředi-
telů není pět, ale dva. Rozpočet je po dlouhé 
době pod 1 mld. Kč. A v jeho zeštíhlování bu-
deme pokračovat. Úřad a obecní fi rmy prostě 
musí být příští rok ještě efektivnější, levnější 
a přátelštější k občanům městské části. Slíbi-
li jsme zveřejnit vše o rekonstrukci v Lupáčo-
vě ulici. Netušili jsme tehdy, že tu „slavnou“ 
rekonstrukci nebudou dál posuzovat jen ob-
čané, ale také policie. Uvidíme, podklady už 
má. Otevřeli jsme další třídy mateřských škol. 
Dnes už není v Praze 3 dítě, které nesežene 
místo v mateřské školce. A nejsou to nějaké 
bezhlavé stavby. Až potřeba „školkových“ 
míst pomine velmi jednoduše a levně půjdou 
změnit pro jiné potřebné zařízení, třeba ve 
školní třídu. Mimochodem budovy škol patří 

k nejhezčím na „trojce“ díky pokračujícím in-
vesticím. Podporujeme celou řadu mimoškol-
ních vzdělávacích, sportovních, uměleckých 
aktivit, změnil se systém jejich podpory tak, 
aby byl otevřený a více předvídatelný. 

Nemá smysl vypočítávat vše, co se za ten 
rok povedlo. Jasně, že mnoho věcí ještě na 
své splnění čeká. Však jsme také zatím v po-
ločase. Neříkáme ani to, že vše, co bylo do 
roku 2012 na radnici uděláno, bylo špatné. 
Nyní ZMČ schválilo prodej akcií Viktoria 
Žižkov a.s. a městská část bude inkasovat 
profi t cca 93,5 mil. Získá tak nemalé  pro-
středky, ze kterých bude dále moci podporo-
vat sport a nejen ten. Peníze z hazardu, které 
jej dosud fi nancují, postupně zmizí, společně 
s hernami.

Přesto nemá ani smysl předstírat, že vše jde 
v koalici hladce a bez problémů. Jsem však 
přesvědčen, že za námi zůstane dobře fun-
gující obec. A pokud máte pocit, že se někde 
mýlím, klidně mi napište na e-mail: lachimmi-
chal@seznam.cz. 

Prostor pro vyjádření OPOZIČNÍHO zastupitele Prostor pro vyjádření KOALIČNÍHO zastupitele

Vážená paní starostko,
podstatnou část svého dětství jsem prožil 
na Žižkově, koukal z okna na grand-
garáže Flora a hřbitovy, chodil do letos 
stoleté 53. základní devítileté školy v Lu-
páčově ulici, každý rok na prvého máje 
v průvodu volal „Naše šipka vzhůru 
letí, my jsme šedesátá třetí“ a beznaděj-
ně  zde miloval jakousi Dášu. Z toho je 
jasné, že se dosti oprávněně považuji za 
rodáka a nedám na Žižkov dopustit. 

Jedním z klíčových příspěvků do 
pokladnice pražského koloritu je vedle 
DJC, Viktorky, rázovitých hospůdek, 
pohřebiště dvou miliónů Pražanů a lí-
bezné symbiózy staré zástavby s panelo-
vou technologií koncertní síň Atrium. 
Ti, kteří ji kdysi nedali zničit, opravili 
ji a naplnili krásou a radostí, si zaslouží 
veliké poděkování. 

Mám rád veškerou dobrou hudbu, 
domnívám se, že mám slušný přehled 
a s ohledem na svých šedesáte let mohu 
se vykázat mnohou zkušeností. Atrium 
patří k mým hlavním koncertním zaří-
zením a je tomu tak z více příčin. 

Předně tvrdím, že dramaturgie a na-
plňování určité ideje místního hudeb-
ního zařízení jsou na úrovni, jež nemá 
v Praze a možná i v celých Čechách 
obdoby. To je jistě nejdůležitější znak.

Za druhé naši předchůdci Atrium 
skvěle rekonstruovali a po stavebně-
technické, architektonické i akustické 
stránce získali pro nás prvotřídní 
prostor pro hudbu i malé expozice 
výtvarných děl. Návštěvník zde má 
kavárničku, venkovní posezení, atrium 
i zeleň a také výtečné zařízení pro úlevu 
a čistotu. A žádnou bariéru.

Jako penzista a invalida vás ujišťuji, 
že množství lidí vyššího věku a chatr-

nějšího zdraví utěšeně narůstá zejména 
v městských částech, jako je Žižkov. 
Pro mnohé z nich je Atrium vítaným 
ostrovem a možná i volebním argumen-
tem. Já píšu o koncertech v Atriu, jež 
mohu navštívit, každý měsíc povídání 
pro blízké, přátele a na blog a abyste 
věděla, o čem mluvím, posílám Vám 
čerstvý přehled červnový. Prosím vytr-
vejte v podpoře Atria v podobě, jak ji 
já a těch několik desítek stálých diváků 
známe a oceňujeme.

Richard Mandelík
(redakčně kráceno)

Vážení přátelé,
dovolte, abych v rámci diskuse o uspo-
řádání vztahu mezi občany pejskaři 
a nepejskaři navrhl řešení. Jsem pejskař 
a  domnívám se, že je třeba najít kompro-
mis, který by jednotně stanovoval pravi-
dlo vzájemného chování a tolerance.

Víme, že přes veškerá omezení a zá-
kazy v minulosti to nevedlo k tomu, aby 
byly dodržovány. Zrovna tak vymezo-
vání prostor věc neřeší. Pejsci se musí  
ráno proběhnout před tím, než jdou 
jejich majitelé do práce a totéž opakovat  
v odpoledních hodinách. 

Nejjednodušším a univerzálním 
řešením je vymezení denních časů, 

kdy volné pobíhání by bylo umožněno. 
Například od 6.00–8.00 ráno a od 
19.00 do 22.00 hodin. V těchto časech 
jsou parky většinou prázdné, není 
nebezpečí obtěžování obyvatel volným 
pohybem psů. 

Bylo by možné tyto časy měnit i pod-
le ročního období.

Vladimír Roškot

Dobrý den, 
reaguji na článek Radničních novin 
o volném pohybu psů. Toto téma mě 
ani tak netrápí, jako všude přítom-
né  psí exkrementy – od počůraných 
rohů domů, až  po značné znečištění 
chodníků jejich hovínky. Chápu, že zjm. 
pro starší osoby  je problém po svém 
pejskovi chodník či vozovku vyčistit, ale 
ani mladým lidem (až na velmi vzácné 
výjimky) se nechce po jejich miláčkovi 
uklízet. Co s tím udělat??? V centru 
Prahy to řeší luxem  na chodníky, ale 
ne od všeho se takto podaří  chodník či 
vozovku vyčistit. Jak to asi řeší v jiných 
metropolích světa? Dalo by se takto najít 
nějaké řešení?

Mimochodem svou potřebu vyko-
návají většinou psi na vodítku. Takže 
v tom „jádro pudla“ nevidím.

Kristina Kudrnovská

Vážená redakce, 
prosím, příležitostně si všimněte lokality 
Koněvova 108, kde je současně i Tesco 
expres i stanice bus a nechutná špína 
kolem kontejnerů s různým odpadem. 
Chtělo by to spláchnout, zástěnu kolem 
kontejnerů a nějaké estetické řešení.

Pro některé místní i zahraniční tu-
risty je to šok, jak centrum města vypa-
dá na Praze 3. Zastávka tram. Biskup-
cova v obou směrech je plná nedopalků 
a stop nekultivovanosti! Ale i děkuji za 
nová dláždění chodníků. Hezké pod-
zimní dny vám přeje 

Eva Ochotská
(redakčně kráceno)

Dopisy a ohlasy
čtenářů

Robert 
Hoffmann

zastupitel za ODS

Michal Kucián
předseda klubu 

zastupitelů za ČSSD

Redakční tým
Radničních
novin Prahy 3

Zleva: vedoucí oddělení Radničních novin Stanislav Kněnický, Milan Palán, 
Martin Hošna, David Samek, Monika Otmarová
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1 Skvělá vína na Vinohradském vinobraní přilákala tisíce lidí. 2 V pátek vystoupila skupina Monkey Business. 3 Na stáncích se představily produkty 22 malých vinařství. 4 V sobotu pódium patřilo projektu Vival-
dianno. 5 Během Dnů žižkovského kulturního dědictví se uskutečnilo setkání s válečnými veterány. 6 Oslavy prvního školního dne proběhly v hospodě U vystřelenýho oka. 7 O Mordechaji, Maiselovi a tajemném 
pokladu se hrálo v kině Aero. 8 A nechyběly ani komentované procházky po židovských hřbitovech v Praze 3.
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Prestižní Designblok se uskuteční 
na Nákladovém nádraží Žižkov
Jubilejní 15. ročník Designbloku, 
který je vyhledávanou akcí všech 
fanoušků současného designu 
a módy, se letos koná na Nákla-
dovém nádraží Žižkov od 7. do 13. 
října. Představí nejen mezinárodně 
úspěšné fi rmy, ale přiveze i slavnou 
módní značku A. F. Vandevorst. 

Tradiční Superstudio Designblo-
ku bude tentokráte umístěno do in-
dustriálních prostor Nákladového 
nádraží Žižkov, kde bude na více 
než 6000 m2 (včetně speciálních vla-
kových souprav) vystavovat více než 
stovka vystavovatelů z celého světa 
i tři desítky českých výrobců, kte-
ří patří k nejúspěšnějším fi rmám na 
našem trhu. 

Design pohltí
nádraží od
suterénu
až po střechu

„Designblok je po Prague Biennale 
druhou velkou kulturně-společenskou 
akcí, která se letos díky úsilí žižkovské 
radnice koná v budově Nákladového ná-
draží Žižkov. Design pohltí nádraží na 
týden od suterénu až po střechu a zave-
de tak návštěvníky do prostor, které ne-
byly ještě nikdy přístupné veřejnosti. 
Akcí vyvrcholí letošní práce na oživová-
ní této kulturní památky, jímž se snažím 
ukázat, že její nové využití bude do bu-
doucna možné právě například pro kul-
turní akce. Od konce října navíc začne 
v prostoru nádraží provozovat hudební 
akce naše příspěvková organizace Juni-
or klub, dosud sídlící v Paláci Akropolis, 

což bude po zimní přestávce pokračovat 
opět od jara,“ vysvětlil místostarosta 
Matěj Stropnický.

Tématem letošního ročníku bu-
dou Ikony. Za patnáct let předsta-
vil Designblok stovky nových pro-
duktů, které se dodnes nosí nebo se 
stále vyrábí, ale i takových, co zauja-
ly svou originalitou mnohá světová 
muzea. „Právě takové ikony, ve smyslu 
věcí, které stále obdivujeme a ke kterým 
se vracíme, předmětů mající v sobě ge-
nialitu nápadu, silný příběh nebo jen 
pohled na ně, či vzpomínka v nás vyvo-
lávají silné emoce,“ nechala se slyšet 
Jana Zielinski, ředitelka Designblo-
ku. Architekturu výstavy v unikát-
ních nádražních prostorách bude 
mít na starosti renomované studio 
Olgoj Chorchoj.

Přehlídka současného designu 
a módy představí i tři talentované 
studenty oděvního designu a tři stu-
denty designu a šperku, kteří vystaví 
svá díla v Openstudiu Designbloku 
v Ka� ově domě u Staroměstského 
náměstí. Další uznávaní módní ná-
vrháři zahájí Designblok Premier 
Fashion Week ve středu 9. října od 
18 hodin v Kostele Svatého Šimona 
a Judy. Tam celou výstavu symbo-
licky zakončí i 13. října od 20 hodin 
galavečer velkých hvězd současné-
ho módního nebe, vlámští designéři 
An Vandevorst a Filip Arickx, tvořící 
pod značkou A. F. Vandevorst. Dvo-
jice představí svůj koncept Smallest 
Travelling Shop in the world nebo 
Simple Concept Store v Pařížské uli-
ci, kde se bude prodávat jejich ak-
tuální kolekce. Nové Openstudio, 
které je věnováno designerovským 
studiím, je také umístěno v Collore-
do-Mansfeldském paláci. 

„Prostory nákladového 
nádraží nás nadchly,“ 
říká Jana Zielinski
Po prestižní přehlídce o současném umění Prague Biennale 
čeká Nákladové nádraží Žižkov další velká událost – od 7. 
do 13. října se tu uskuteční 15. ročník designu a módy, který 
představí špičky současného světového designu. Více o akci 
nám prozradila Jana Zielinski, ředitelka Designbloku.

Čím se bude lišit letošní ročník 
Designbloku od těch minulých? 

Letošní Designblok je jubilejní, 
slavíme 15 let. Hlavní výstavní pro-
story Superstudia budou na Nákla-
dovém nádraží Žižkov, ale nově ote-
víráme speciální výstavní prostor 
na pomezí designu a umění – Art 
House. Bude umístěn v Colloredo-
Mansfeldském paláci na Královské 
cestě a budou tam vystavovat velké 
hvězdy českého a zahraničního de-
signu. Máme připravený doprovod-
ný program pro děti, velký důraz 
jsme letos kladli na mladý evropský 
design. Nově je také hlavním part-
nerem Škoda, se kterou představí-
me unikátní venkovní projekt Na 
příkopech.

Jaký je smysl celé přehlídky? 
Boj proti kýči? 

Smyslem je především prezenta-
ce novinek českého a světového de-
signu, setkání designéru, výrobců, 
obchodníků a veřejnosti. Konfron-
tace špičkového světového designu 
a prestižních značek s nejlepším čes-
kým designem.

Po delší době se Designblok 
bude konat opět v industriální bu-
dově. Proč padla volba zrovna na 
nákladové nádraží? 

S nápadem přišla Helena Koe-
nigsmarková, ředitelka Umělecko-
průmyslového musea v Praze. Když 
jsme prostory viděli, nadchly nás. 
A když jsme k tomu vymysleli ješ-
tě vlak, který přistavíme a dáme do 
vagónů další výstavy, bylo rozhod-
nuto. Navíc máme možnost pomo-
ci s propagací nádraží a podpořit 
jeho budoucnost jako kulturního 
objektu.

Jak bude výstava v NNŽ 
koncipována? 

V přízemních prostorách bude 
umístěn prodej vstupenek, akredi-
tace, ve sklepě hlavní výstava Ikony, 
která bude mapovat ikonické pro-
dukty od významných českých de-
signérů. Máme pronajato 10 hal, kde 
budou vystavovat čeští i zahraniční 
výrobci a prodejci novinky v interié-
ru a světle. Ikea, Preciosa, Artemide, 
Laufen, Aquatrade, Ravak,Philips, 
Samsung a mnoho dalších. Kromě 

nich budou dvě haly věnovány vý-
stavě českých školních ateliérů.

Proč se nekonají všechny akce 
na nádraží?

Každá akce potřebuje své. De-
signblok Premier Fashion Week po-
třebuje molo a vysoké stropy, takže 
jsme ho umístili do unikátních pro-
stor kostela Svatého Šimona a Judy 
v Dušní ulici, pro výstavy na pomezí 
designu a umění jsme vybrali Collo-
redo-Mansfeldský palác, který při-
nese skvělou konfrontaci barokní-
ho paláce a současného uměleckého 
designu a designéři už se nám tam 
nevešli, proto budou mít vlastní pro-
stor nazvaný Openstudio v Ka� ově 
domě u Staroměstského náměstí.

Pozvali jste světoznámou mód-
ní značku A. F. Vandevorsta. Jak se 
vám to podařilo? 

Přes vlámské zastoupení v Praze. 
Oni je oslovili, poté sjednali schůz-
ku v Antverpách a tam se nám poda-
řilo je na osobní schůzce přesvědčit. 
Řekli nám, že přijedou jen z toho 
důvodu, že Designblok není žádný 
další fashion week v řadě, na které 
dostávají neustále pozvání, ale uni-
kátní akce, která je baví. Byli jsme 
nadšení.

Tématem výstavy jsou ikony – 
odkud jste čerpali inspiraci? 

Probrali jsme archiv patnácti let 
Designbloku a zjistili, že Designblok 
představil poměrně hodně předmě-
tů, které zaujaly a mají silný příběh. 
Navíc i jejich tvůrci – čeští designéři 
se postupem doby sami stali ikona-
mi. A tak se zrodil nápad na hlavní 
výstavu Designbloku.

Jak si stojí tuzemští módní ná-
vrháři oproti zahraničí konkurenci? 

Úroveň je naprosto srovnatelná 
se světovou špičkou. Nejdůležitěj-
ší je to, že čeští výrobci s designéry 
spolupracují, najímají si je na na-
vrhování svých nových produktů 
a funguje to. Čím dál více i pro ex-
port. Když chcete dnes uspět, bez 
kvalitního designu to nejde. 

S kterým nejbizarnějším de-
signovým návrhem jste se v průbě-
hu patnácti ročníků seznámila? 

Se spoustou. Ne náhodou De-
signblok přijímá jen 50 % podaných 
přihlášek. 

-ham-

-ham-

„

„Chceme pomoci s propagací nádraží a podpořit jeho budoucnost jako kulturního 
objektu,“ tvrdí Jana Zielinski
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důležité informace

Jubilejní svatby
Městská část Praha 3 pořádá dvakrát do roka 
oslavy jubilejních svateb – zlatých, smaragdových, 
diamantových a kamenných (50, 55, 60 a 65 let 
trvání manželského svazku).

Pokud i vy toto jubileum oslavíte, ozvěte se pro-
sím na tel.: 222 116 349 (Marta Valentová) nebo 
písemně e-mailem na martav@praha3.cz nebo na 
adresu ÚMČ Praha 3 – Odbor kultury, Lipanská 
14, 130 85 Praha 3. 

Rodiče mohou přihlásit děti na vítání občánků
Přijetím zákona o základních registrech nemá již 
Úřad MČ Praha 3 možnost využívat informací pro 
oslovení rodičů nově narozených dětí pro jejich při-
vítání mezi občany MČ Praha 3. V  databázi bylo 
možné najít datum narození dítěte a adresu trvalého 
bydliště. Vzhledem k tomu, že slavnost „vítání dětí“ 
má v třetí městské části dlouholetou tradici a  byla 
rodiči dětí vždy velmi pozitivně hodnocena, radnice 

by ji ráda zachovala. Pokud máte zájem zúčastnit 
se tohoto obřadu a narodily se vám děti v rozmezí 
od dubna do září 2013, ozvěte se prosím laskavě 
a uveďte: jméno a příjmení dítěte, datum narození, 
adresu trvalého bydliště a příjmení rodičů telefonic-
ky: 222 116 349 – Marta Valentová, poštou: Odbor 
kultury k rukám M. Valentové, Lipanská 14, 130 00, 
Praha 3, e-mailem: martav@praha3.cz 

Loučení
s cyklosezónou
Na Dětském dopravním hřišti v  Jilmové ulici se 
v sobotu 19. října uzavře letošní cyklistická sezó-
na. Od 11 do 18 hodin tu na  návštěvníky čeká 
bohatý program, který zahrnuje vystoupení praž-
ských hasičů, jízdy na Segway, koloběžkové zá-
vody, k dispozici budou také skákací boty, tram-
políny a chybět nebude ani občerstvení. Vstup na 
akci je zdarma. 

KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 2013
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 par-
kujících vozidel, úklid prostor kolem stanovišť odpadových nádob. V týdenním předstihu budou osa-
zeny dopravní značky s vyznačením dne a hodin platnosti. V zóně placeného stání není majitel rezi-
denční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

  Blok č. 1 – čtvrtek 3. 10.
Květná, Hollarovo náměstí, Soběslavská (Vo-
tická–Hollarovo náměstí), Šrobárova, (Soběslav-
ská–U Vinohradského hřbitova), Votická (Šro-
bárova–Květná), U Vinohradské nemocnice, 
U  Vinohradského hřbitova

  Blok č. 2 – pátek 4. 10.
Hradecká, Horní Stromky, Chrudimská, 
Kouřimská, NN (Kouřimská–Kouřimská), ná-
městí Jiřího z Lobkovic, Písecká, Slezská 
(náměstí Jiřího z Lobkovic–Jičínská), Šrobárova 
(Jičínská–Soběslavská), V Horní Stromce

  Blok č. 3 – pondělí 7. 10. 
U vodárny (Vinohradská–Korunní), Nitranská 
(Vinohradská–Korunní), Řipská (Vinohradská–
Korunní), Perunova, Kolínská, Libická, Čás-
lavská, Slezská (Jičínská–U vodárny)

  Blok č. 4 – úterý 8. 10. 
Přemyslovská (Radhošťská–Jičínská), Lucem-
burská (Radhošťská–Jičínská), Křišťanova, 
Žižkovo náměstí, Sudoměřská, Baranova, 
Radhošťská, spojka Baranova–Sudoměř-
ská, Olšanské náměstí – parkoviště

  Blok č. 5 – středa 9. 10. 
Slavíkova (Ondříčkova–náměstí Jiřího z Podě-
brad), Laubova, náměstí Jiřího z Poděbrad, 
Milešovská, Velehradská, Bořivojova (Ond-
říčkova–Orlická), Jagellonská, Lucemburská 
(Milešovská–Radhošťská), Přemyslovská (ná-
městí Jiřího z Poděbrad–Radhošťská), Orlická

  Blok č. 6 – čtvrtek 10. 10. 
Kubelíkova, Bořivojova (U Rajské zahrady–Ku-
belíkova), Vlkova, Siwiecova, U Rajské za-
hrady (Vozová–Siwiecova), Ježkova, Krásova 
(Kubelíkova–Seifertova), Přibyslavská, Víta Ne-
jedlého, Chvalova, Sladkovského náměstí, 
Čajkovského (Sladkovského náměstí–Kubelíko-
va), Lipanská (Táboritská–Bořivojova)

  Blok č. 7 – pátek 11. 10. 
Příběnická, Řehořova, Husinecká, Krásova 
(Seifertova–Husinecká), Blahníkova, Kostnické 
náměstí, Orebitská, Jeronýmova, U božích 
bojovníků, Pod Vítkovem, Dalimilova, Cim-
burkova, Štítného (Blahníkova–Cimburkova)

  Blok č. 8 – pondělí 14. 10. 
Milíčova, Chlumova (Seifertova–Prokopova), 
Havlíčkovo náměstí, Lipanská (Chelčického–
Havlíčkovo náměstí), Rokycanova (Prokopova 
– Chelčického), Chelčického (Prokopova–Lipan-
ská), Štítného (Cimburkova–Havlíčkovo náměstí), 
Lupáčova

  Blok č. 9 – úterý 15. 10. 
Tachovské náměstí, Prokopovo náměstí, 
Chlumova (Koněvova–Roháčova), Roháčova 
(Prokopova–Koldínova), Sabinova, Komenské-
ho náměstí (Roháčova–Sabinova), Rokycanova 
(Prokopova–Koněvova), Blahoslavova, Českob-
ratrská, Lukášova, Ostromečská, Černínova, 
Tovačovského, náměstí Barikád, Jeseniova 
(spojky Žerotínova–Budovcova a Žerotínova–NN), 
Žerotínova (Blahoslavova–Koldínova)

  Blok č. 10 – středa 16. 10. 
Kališnická, Pražačka, Roháčova (Koldíno-
va–Zelenky-Hajského), Žerotínova (Koldínova–
Zelenky-Hajského), Koldínova, Domažlická, 
Hájkova, Zelenky-Hajského, Biskupcova (Ze-
lenky-Hajského–Jana Želivského), Na Parukář-
ce, U zásobní zahrady, Basilejské náměstí 

(západní strana), Malešická (Basilejské náměstí–
Na Parukářce) včetně zálivu, Ke kapslovně včet-
ně zálivu

  Blok č. 11 – čtvrtek 17. 10.
Na Ohradě, Nad Ohradou, Za žižkovskou 
vozovnou (Koněvova–Kunešova), Kunešo-
va, Na Balkáně (Za žižkovskou vozovnou–Na 
vlastním), V domově (Pod vrcholem–Za žižkov-
skou vozovnou), Na hlídce (Na Balkáně–Koně-
vova), Strážní (Na Balkáně–Koněvova), V bez-
pečí, Hraniční (Na Balkáně–Koněvova), Šikmá, 
Na vlastním

  Blok č. 12 – pátek 18. 10. 
Basilejské náměstí (východní strana), Ambro-
žova, Biskupcova (Jana Želivského–Jeseniova), 
Rečkova, Buchovcova, Viklefova, Na vápen-
ce, Loudova, Za žižkovskou vozovnou (Koně-
vova–Jilmová), Na hlídce (Koněvova–Jeseniova), 
Strážní (Koněvova–Jeseniova), Jilmová (park. 
proti č. 9–11 se nečistí), Na Viktorce, U staré 
cihelny, Malešická (Basilejské náměstí–konec 
DD) – Malešická (konec DD–Na Jarově) – pouze 
strojní čištění

  Blok č. 13 – pondělí 21. 10. 
Pod vrcholem, Na vrcholu, K lučinám, 
U kněžské louky, Nad lukami, Luční, Křivá I 
(spojka Luční–Luční), Křivá II, V okruží, Na lu-
činách, V domově (K lučinám–Pod vrcholem), 
Na Balkáně (Spojovací–Na vlastním), K vrcho-
lu, K Chmelnici

  Blok č. 14 – úterý 22. 10. 
V zahrádkách, Na chmelnici, Za Vackovem, 
Na mokřině, Na Vackově (Pod Jarovem–Male-
šická), Mezi domky (Za Vackovem–Na Vackově), 
Pod Jarovem, Květinková (V zahrádkách–Na 
Jarově), Schöffl erova, Pod lipami (Na Jarově–
Plavínová vč. slepého úseku), Na rovnosti, V ze-
leni (V zahrádkách–Na mokřině)

  Blok č. 15 – sobota 19. 10. 
Husitská (Koněvova–Trocnovská) – pravá stra-
na ve směru do centra, Jičínská (Olšanské ná-
městí–Vinohradská), Koněvova (Jana Želivské-
ho–Husitská) – pravá strana ve směru do centra, 
Koněvova – parkoviště u ul. Pražačka, Pro-
kopova (Husitská–Rokycanova), Seifertova 
(Italská–Táboritská)

  Blok č. 16 – neděle 20. 10. ()
Husitská (Koněvova–Trocnovská) – pravá stra-
na ve směru z centra, Jičínska (Vinohradská – 
Korunní), Koněvova (Jana Želivského–Husitská) 
– pravá strana ve směru z centra, Korunní (U vo-
dárny–Šrobárova, kom. příslušná území MČ Pra-
ha 3), Vinohradská (Jičínská–Jana Želivského) – 
pravá strana ve směru z centra

  Blok č. 17 – středa 23. 10. 
Slavíkova (Ježkova–Ondříčkova), Ševčíkova, 
Škroupovo náměstí, Zvonařova, Pospíšilo-
va, Blodkova, Fibichova, Křížkovského, On-
dříčkova (Slavíkova–Žižkovo náměstí), Čajkov-
ského (Ondříčkova–Kubelíkova), Bořivojova 
(Kubelíkova–Ondříčkova)

  Blok č. 18 – čtvrtek 24. 10. 
Jeseniova, Pod Parukářkou, V Kapslovně

  Blok č. 19 – pátek 25. 10. 
Květinková (Na Jarově–Pod lipami), Na Jaro-
vě, V jezerách, Buková, Osiková (Pod lipami–
Habrová), Pod lipami (Na Jarově–Koněvova), 
Habrová

lokalita datum čas

Na Vrcholu/V Domově

 8. říjen 15.00–19.00

 7. říjen 14.00–18.00

12. říjen 10.00–14.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11

 9. říjen 15.00–19.00

 7. říjen 13.00–17.00

12. říjen  9.00–13.00

náměstí Barikád

10. říjen 15.00–19.00

11. říjen 14.00–18.00

14. říjen 14.00–18.00

Kostnické nám./Blahníkova

10. říjen 14.00–18.00

11. říjen 15.00–19.00

14. říjen 13.00–17.00

Buková/Pod Lipami 54

 7. říjen 14.00–18.00

17. říjen 14.00–18.00

18. říjen 15.00–19.00

Jeseniova 143
17. říjen 15.00–19.00

18. říjen 14.00–18.00

Přemyslovská/Orlická

15. říjen 15.00–19.00

18. říjen 13.00–17.00

19. říjen 10.00–14.00

Křišťanova/Sudoměřská

16. říjen 15.00–19.00

19. říjen  9.00–13.00

28. říjen 14.00–18.00

Ambrožova/Malešická

21. říjen 14.00–18.00

22. říjen 15.00–19.00

26. říjen  9.00–13.00

Koněvova/V Jezerách

21. říjen 13.00–17.00

23. říjen 15.00–19.00

26. říjen 10.00–14.00

Soběslavská/Hollarovo nám.

24. říjen 15.00–19.00

25. říjen 14.00–18.00

28. říjen 13.00–17.00

Tachovské nám. u tunelu

24. říjen 14.00–18.00

25. říjen 15.00–19.00

28. říjen 15.00–19.00

Křivá 15

29. říjen 15.00–19.00

30. říjen 15.00–19.00

2. listopad 10.00–14.00

Přemyslovská/Sudoměřská
30. říjen 15.00–19.00

2. listopad  9.00–13.00

U Rajské zahrady/Vlkova
31. říjen 14.00–18.00

1. listopad 15.00–19.00

V Zahrádkách/Květinková
31. říjen 15.00–19.00 

1. listopad 14.00–18.00

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky a fi rmy! 
Nevhazujte stavební suť, nebezpečné odpady a odpad ze zeleně. Úklid 
stanovišť zajistní fi rma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., tel.: 296 

339 909 nebo 926 339 912, další  informace 222 116 383, 222 116 300 
a 222 116 387. 
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volby

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta městské části Praha 3 podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozděj-

ších předpisů oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2.  Voliči bude umožněno hlasování poté, 

kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České 
republiky, cestovním průkazem České 
republiky) 3. Každému voliči budou 
dodány 3 dny přede dnem voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky volič může obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti.

4.  Každý volič může v týchž volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky hlasovat pouze jednou.

5.  Volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné.

6.  Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským prů-
kazem nebo platným cestovním dokladem.

7.  Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro 
volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky obdrží volič 
od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku (úřední obálka je opatřena 
úředním razítkem). Na žádost voliče mu 
okrsková volební komise dodá za chybějí-
cí, škrtané nebo jinak označené hlasovací 
lístky jiné.

8.  Neprokáže-li volič svou totožnost 
a občanství České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno. 

9.  Volič hlasuje tak, že po opuštění 
prostoru určeného pro úpravu hlaso-

vacích lístků vloží úřední obálku před 
okrskovou volební komisí do hlasovací 
schránky.

10. Voliči, který se neodebral do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 
okrsková volební komise hlasování neu-
možní.

11. Volič, který nemůže sám upravit hlaso-
vací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, 
že nemůže číst nebo psát, si může vzít 
s sebou 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 

komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební 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 
okrskové volební komise. Jeho pokyny 
k  zachování pořádku a důstojného 
průběhu voleb jsou závazné pro všechny 
přítomné.

Ing. Vladislava Hujová,
starostka městské části Praha 3

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 67 je volební 
místnost ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 
800/31 pro voliče s adresou místa trva-
lého pobytu v:
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
nám. Winstona Churchilla  1840/1, 
1800/2, 1839/3, 1938/4
Příběnická 32/2
Řehořova 876/1, 823/2
Seifertova 1840/2, 32/3, 1840/4, 571/5, 
1840/6, 876/7, 1840/8, 823/9, 573/11, 
574/13, 465/15, 455/17, 1021/19, 988/21, 
989/23, 982/25, 994/27, 995/29, 996/31, 
564/33, 563/35, 565/37, 566/39, 562/43, 
561/45, 555/47, 560/49, 559/51, 447/53
Siwiecova 1839/1, 2428/2
U Rajské zahrady 2857/1, 954/2, 
1912/3, 956/4, 965/6, 797/8, 692/10, 
779/12, 809/14, 639/16, 1019/18, 
1055/20, 2428/22, 1839/24, 1839/26
Vlkova 1019/1, 639/2, 368/3, 614/4, 
526/5, 439/6, 539/7, 532/8, 479/9, 
456/10, 409/11, 458/12, 444/13, 
2880/13a, 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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 68 je voleb-
ní místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1 pro voliče s adresou místa trva-
lého pobytu v:
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 887/3, 908/4, 974/5, 961/6, 
973/7, 919/8, 967/9, 992/10, 959/11, 
997/12, 960/13, 987/14, 938/15, 986/16, 
1025/18, 943/19, 1002/20, 969/21, 
1001/22, 930/23, 1008/24, 931/25, 
962/26, 932/27, 964/28, 933/29, 985/30, 
934/31, 1004/32, 935/33, 1003/34, 
936/35, 1018/36, 937/37, 1023/38, 33/39, 
1022/40, 2877/41, 968/42, 927/43, 27/44, 
926/45, 1035/46, 1070/48, 1041/50, 
1040/52, 1039/54
Seifertova 2848/15a, 557/41

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 69 je voleb-
ní místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1 pro voliče s adresou místa trva-
lého pobytu v:
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 635/1, 577/2, 750/3, 576/4, 
326/5, 94/6, 325/7, 324/8,

88/9, 69/10, 86/11
Orebitská 775/1, 940/2, 727/3, 630/4, 
66/6
Pernerova  36/2, 2819/2a, 2870/2b
Pod Vítkovem  143/1, 217/2, 554/4
Prvního pluku 2
Příběnická 942/1, 981/4, 991/6, 977/8, 
978/10, 979/12, 1033/14,
972/16, 971/18, 939/20
Řehořova 942/17
Trocnovská 1/2, 81/2a, 356/2
U božích bojovníků 89/1, 404/2, 606/3
U Památníku 1600/2, 1900

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 70 je voleb-
ní místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1 pro voliče s adresou místa trva-
lého pobytu v:
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 307/3, 195/4, 236/5, 313/6, 
334/7, 257/8, 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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 71 je volební 
místnost ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 
800/31 pro voliče s adresou místa trva-
lého pobytu v:
Blahníkova 499/2
Cimburkova 595/1, 353/2
Chlumova 612/1, 598/2
Krásova 443/16, 800/18, 1011/20, 
1010/22, 957/24, 802/25, 914/26, 803/27, 
1042/28, 804/29, 570/30
Lipanská 826/5
Milíčova 302/2
Přibyslavská 800/1, 811/2, 1223/3, 
813/4, 1012/5, 922/6, 1080/7,
907/8, 1527/9, 788/10, 22/12
Seifertova 1042/14, 1527/16, 22/18, 
787/20, 494/22, 513/24, 617/26, 522/28, 
523/30, 525/32, 490/34, 496/36, 497/38, 
596/40, 549/42, 545/44, 836/46, 840/48, 
826/50, 570/55, 499/59, 589/61, 495/63, 
615/65, 595/67, 353/69, 352/71, 351/73, 
720/75, 303/77, 681/79, 682/81, 683/83, 
327/85, 350/87, 612/89, 598/91, 599/93, 
264/95
Sladkovského náměstí 525/1, 312/2, 
323/3, 302/5, 309/6, 490/7, 900/8
Víta Nejedlého 538/19, 679/21, 691/22, 
487/23, 619/24, 690/25, 618/26, 513/27, 
617/28
Vlkova 443/28, 763/30, 800/31, 1017/32, 
811/33, 627/34, 430/35, 628/36, 822/37, 
894/38, 679/39, 807/40, 619/41, 538/42, 
810/43, 691/44, 524/45, 841/46, 525/47, 
900/48

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 72 je volební 
místnost ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 
800/31 pro voliče s adresou místa trva-
lého pobytu v:

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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 73 je volební 
místnost ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 
800/31 pro voliče s adresou místa trva-
lého pobytu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 74 je volební 
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volby

místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, pro 
voliče s adresou místa trvalého poby-
tu v:
Blodkova 1254/2, 1266/3, 1476/4, 
1264/5, 1372/6, 1263/7, 1280/8,
1255/9 
Fibichova 1584/17
Křížkovského 2732/1, 1499/2, 1582/3, 
2420/4, 1491/5, 2420/6, 1492/7, 2420/8, 
2727/9, 1288/10, 1421/11, 1429/12, 
1292/13, 1430/14, 1422/15, 1585/16, 
1500/17, 1584/18 
Kubelíkova 1490/14, 1250/16
Ondříčkova 1254/11
Pospíšilova 1282/1, 1528/2, 1281/3, 
1524/4
Slavíkova 1047/10, 47/12, 1198/14, 
1204/16, 1190/18, 1379/20, 1499/22, 
1581/24, 2731/26, 2729/28, 1583/30 
Ševčíkova 1294/1, 1286/2, 2420/3, 
1288/4, 1493/5, 1421/6, 2728/7, 1478/8, 
1490/9, 1250/10 
Škroupovo náměstí 2710/1, 2709/2, 
1286/3, 1283/4, 1282/5, 1528/6, 1475/7, 
1280/8, 1255/9, 1276/10, 1580/11
Zvonařova 1379/1, 1190/2, 1296/3, 
1199/4, 1295/5, 1580/6 

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 75 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
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 13/2, 2818/2a, 1307/3, 
1526/4, 1425/5, 1530/7, 1695/9, 1586/11, 
1426/13, 1427/15, 1500/19, 1500/21 
Kubelíkova 1500/20
Mahlerovy Sady 2699/1
Ondříčkova 1029/1, 1177/3, 1203/5, 
1213/7, 1304/9, 1246/13, 1244/15, 
1234/17, 1277/19, 1289/21, 1287/23, 
1270/25, 609/27, 503/29, 383/31, 384/33, 
385/35, 391/37, 2699 
Pospíšilova 1426/5, 1586/6
Slavíkova 1029/8

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 76 je voleb-
ní místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1 pro voliče s adresou místa trva-
lého pobytu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 77 je voleb-
ní místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1 pro voliče s adresou místa trva-
lého pobytu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 78 je volební 
místnost ZŠ Žerotínova, Žerotínova 
1100/36 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 79 je volební 
místnost ZŠ Žerotínova, Žerotínova 
1100/36 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 80 je volební 
místnost ZŠ Žerotínova, Žerotínova 

1100/36 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 81 je voleb-
ní místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1 pro voliče s adresou místa trva-
lého pobytu v:
Chelčického 782/1, 911/2, 295/3, 912/4, 
360/5, 1071/6, 1106/8, 1566/9, 1129/10, 
1241/11, 1130/12, 584/13, 1153/14, 
684/15, 1085/16, 890/17, 1200/18, 
966/19, 842/39,
45/41, 2614/43 
Lipanská 461/6, 782/8, 700/13
Lupáčova 1200/1, 1200/3, 890/5, 891/7, 
1037/9, 805/10, 1065/11,
812/12, 815/14, 849/16, 864/18, 865/20 
Olšanská 2643/1a
Olšanské náměstí 1782/8
Rokycanova 913/1, 1072/2, 912/3, 
1071/4, 360/5
Sauerova 1836/2, 2744/3
Táboritská 911/1, 461/2, 913/3, 469/4, 
1072/5, 475/6, 1077/7, 611/8, 1076/9, 
464/10, 1078/11, 722/12, 1083/13, 
880/14, 1084/15, 476/16, 1128/17, 
696/18, 990/19, 580/20, 1200/21, 15/22, 
1000/23, 16/24, 17/26, 1781/38, 1782/40 

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 82 je volební 
místnost ZŠ Jeseniova, Jeseniova 
2400/96 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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, 2855/2b, 2855/2a, 
2447/4, 2448/6, 2449/8, 2445/9, 2450/10, 
1871/11, 1861/13, 95/15, 1821/17, 
1822/19 
Na Parukářce 2771/1, 1881/2, 2772/3, 
1079/4, 1931/6, 1932/8, 1933/10, 
1934/12, 1920/14, 1774/16, 1860/18 
Olšanská 54/3, 55/5, 2666/7, 38/9
Pitterova 2855/1, 2855/3, 2855/5, 
2878/5, 2855/7, 2855/9, 2855/9d, 
2855/9c, 2855/9b, 2855/9a, 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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č.  83 je volební 
místnost ZŠ Žerotínova, Žerotínova 
1100/36 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 84 je volební 
místnost ZŠ Žerotínova, Žerotínova 
1100/36 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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 1525/80, 1090/81, 1567/82, 
1099/83, 1635/84, 1114/85, 1622/86, 
1115/87, 1637/88, 1101/89, 1628/90, 
1052/91, 1629/92, 1419/93, 1666/94, 
1501/95, 1502/97, 1610/99, 1694/101, 
1677/103, 1681/105, 1472/107, 
1609/109, 1523/111, 1278/113 
Roháčova 79
Roháčova 1126/70, 1139/72, 1030/75, 
1480/76, 1095/77, 1193/78
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 85 je volební 
místnost ZŠ Jeseniova, Jeseniova 
2400/96 Praha 3 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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 86 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Bořivojova 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 
nám. 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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 87 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
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
nám. 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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 88 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 89 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lobko-
vic, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
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, 
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1939/8, 1657/10, 1828/12
Sudoměřská 1897/1, 1413/2, 884/3, 
1412/4, 1921/5, 1550/6, 1925/7, 1621/8, 
1919/9, 185/10 
Vinohradská 1942/129, 1943/131, 
1417/133, 1418/135, 1874/137, 
1888/139, 1897/141, 1413/143, 
1414/145, 1611/147

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 90 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, 
náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 pro 
voliče s adresou místa trvalého poby-
tu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 91 je voleb-
ní místnost ZŠ Lupáčova, Lupáčova 
1200/1 pro voliče s adresou místa trva-
lého pobytu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 92 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lobko-
vic, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 93 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Korunní 1151/67, 1369/69, 1370/71, 
1257/73, 972/75, 954/77, 1171/79, 
1172/81, 1173/83, 962/85, 774/87, 
483/89 
Nitranská 1355/7, 1339/9, 1459/11, 
985/13, 918/14, 1047/15, 1043/16, 
1046/17, 856/18, 988/19, 879/20, 
1625/22, 1258/24, 1012/26 
Řipská 2386/11, 1322/13, 767/15, 
428/17, 818/19, 789/21, 542/23, 1676/25, 
1677/27 
Slezská 898/23, 1390/25, 1177/27, 
985/29, 879/31, 912/33, 1443/35, 
1444/37, 1466/39, 1467/41, 951/43, 
857/45, 818/47, 1313/66, 1486/68, 
1487/70, 1459/72, 856/74, 952/76, 
1286/78, 1306/80, 1307/82, 1323/84, 
909/86, 910/88, 428/90
U vodárny 1151/2, 1225/4, 1226/6, 
1313/8, 898/10, 932/12, 896/14, 878/16
Vinohradská 878/56, 1188/58, 1210/60, 
988/62, 1012/64, 1013/66, 76/68, 
1438/70, 1425/72, 1679/74, 1678/76, 
1677/78

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 94 je volební míst-
nost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí 
Jiřího z Poděbrad 1685/8, pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Kolínská 1779/1
Korunní 806/91, 819/93, 886/95, 
2512/95, 979/97, 1038/99, 880/101, 
1011/103, 1075/105, 1065/107, 
1961/109, 1901/111, 1902/113, 1779/115 
Perunova 880/1, 1011/2, 961/3, 1110/4, 
919/5, 975/6, 889/7, 1109/8, 787/9, 
1412/10, 981/11, 1327/12, 930/13, 
1229/14, 798/15, 1259/16, 804/17, 89/18, 
788/19 
Řipská 1054/12, 1055/14, 745/16, 
828/18, 780/20, 1615/22, 547/24, 709/26, 
702/28 
Slezská 780/49, 735/51, 850/53, 832/55, 
981/57, 1109/59, 1124/61, 1655/63, 
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 95 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 96 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8, 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:

Boleslavská 1468/1, 2206/2, 1468/3, 
1776/4, 1777/6, 1905/7, 2113/8, 1906/9, 
2114/10, 2515/11, 2193/12, 2178/13, 
1900/14, 2008/16, 2009/18, 1989/20 
Čáslavská 1791/1, 1997/3, 2027/5, 
1866/7, 2123/9, 2219/11, 1833/13, 
1793/15 
Korunní 973/123, 1468/125, 2206/127, 
1740/129, 1791/131
Libická 1756/12
Slezská 1919/87, 1904/89, 1905/91, 
1900/93, 1898/95, 1833/97, 2193/126, 
2210/128, 2219/130
Vinohradská 1756/114, 1755/116, 
2266/118, 2178/120

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 97 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, 
náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 pro 
voliče s adresou místa trvalého poby-
tu v:
Boleslavská 1786/22
Čáslavská 1684/2, 1736/4, 1749/6, 
1750/8, 1783/10, 2134/17
Hradecká 2489/1, 2526/3, 2355/5, 
2325/7, 2358/16, 92/18, 1291/20, 
2339/22 
Chrudimská 2170/1, 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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 98 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lobko-
vic, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Hradecká 2181/2, 327/4, 105/6a, 106/6, 
2208/8, 2207/10, 2191/12,
2310/14 
Písecká 1965/1, 2159/2, 1966/3, 2228/4, 
1967/5, 2229/6, 1967/7, 2230/8, 1968/9, 
2231/10, 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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 99 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lobko-
vic, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Kouřimská  2307/1, 2311/2
nám. 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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 

ve volebním okrsku č. 100 je volební 
místnost ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, 
náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 pro 
voliče s adresou místa trvalého poby-
tu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 101 je voleb-
ní místnost ZŠ nám. Jiřího z Lobko-
vic, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Hollarovo nám. 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 Vinohradského Hřbitova  2471/3, 
2275/5
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 
Vinohradská 2405/188, 1630/190, 
2405/190, 2227/192, 1698/194, 
1713/196, 2375/198, 351/200 
Votická  2405/8

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 102 je voleb-
ní místnost ZŠ Jeseniova, Jeseniova 
2400/96 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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 2200/2, 2708/2, 2711/2, 

2712/2, 2715/2, 2718/2, 2726/2, 2817/2, 
1777/4, 1882/6, 1857/8, 1772/10, E113, 
2700, 2701, 2702, 2703, 2704 
Jeseniova 1565/100, 1608/102, 
1269/104, 2629/106, 1573/108, 
1438/110, 1439/112, 1594/117, 
1595/119, 1596/121, 1726/123, 
1725/125, 2738/127 
Jilmová 1433/1, 1936/2, 1434/3, 2682/4, 
1435/5, 2683/6, 1436/7, 2684/8, 1384/9, 
2685/10, 1385/11, 1437/13, 1440/15, 
1386/17, 1387/19 
K Červenému dvoru 3157/23, 3156/25, 
3269/25a, 3265/27
K Červenému Dvoru 2724/35, 2739/35
Malešická 2403/25, 2404/27, 2405/29, 
2406/31, 2407/33, 1936/39,
881/41, 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 3155, 3144/4, 
3146/6, 3148/6, 3149/6, 3150/6, 3152/6, 
3154/6, 3147/8, 3153/8, 3265/10, 1949/2, 
2759/2a
Vinohradská 2733/157a

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 103 je voleb-
ní místnost ZŠ Jeseniova, Jeseniova 
2400/96  pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 104 je volební 
místnost ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 
1700/25 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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 
Nad Ohradou 2630/1, 2822/1a, 2631/3, 
2632/5, 2633/7, 2634/9, 2635/11, 
2636/13, 2637/15, 2667/17, 2825/23
Na Ohradě 1228/2, 1218/4, 1211/6

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 105 je voleb-
ní místnost ZŠ Jeseniova, Jeseniova 
2400/96  pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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
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  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 106 je volební 
místnost ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 
1700/25 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 107 je volební 
místnost ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 
1700/25 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 108 je volební 
místnost ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 
1700/25 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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
Nad Ohradou 1700/25
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
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky ve volebním okrsku č. 109 je volební 
místnost ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 
1700/25 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
Hraniční 1741/1, 2369/2, 26/3, 2349/4, 
1875/5, 2299/6, 1352/7,
2300/8, 1351/9, 2301/10, 1350/11, 
2302/12, 1367/13, 2303/14, 1366/15, 
2304/16, 1365/17, 2286/18, 1364/19
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 
K vrcholu 2383/1, 2342/2, 2074/3, 
2348/4, 2078/5, 2347/6, 2077/7, 2079/8, 
2196/9, 2080/10, 2081/12 
Na Balkáně 1333/22, 1359/24, 1360/26, 
1361/28, 1362/30, 1363/32,
1364/34, 2286/36, 2287/38, 2288/40, 
2305/42, 2306/44, 2307/46, 2308/48, 
2309/50, 2310/52, 2311/54, 2312/56,
2313/58, 2314/60, 2331/62, 2342/64, 
2383/66, 2074/68, 2075/70, 2076/72, 
2590/74, 2529/76, 2530/78 
Na Balkáně 811/19, 812/21, 2866/17a
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 110 je voleb-
ní místnost ZŠ Jarov, V zahrádkách 
1966/48 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 111 je voleb-
ní místnost ZŠ Jarov, V zahrádkách 
1966/48 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
K Červenému dvoru Strašnice 2132/24, 
3245/26
Květinková  2016/1, 345/2, 346/4, 348/6, 
349/8, 417/10, 418/12
Malešická 2179/22, 2799/22b, 2850/22c, 
2844/24, 2418/45, 2777/45a, 2816/45b, 
2698/47, 2679/49, 2251/51, E68, E74, 
E83, E87, E111 
Mezi domky 2240/1, 2806/2, 2826/3, 
2243/4, 2239/5, 2813/6, 2238/7, 2259/9, 
2261/10, 2258/11, 2262/12, 2854/14 
Na mokřině 2279/6, 2250/7, 2280/8, 
2273/10, 2268/12, 2269/14, 2270/16, 
2238/17, 2271/18, 2237/19, 2261/20, 
2259/22, 2260/24, 2757/26, 2205/27, 
2254/28, 2204/29, 2226/30, 2203/31, 
2227/32, 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 Mokřině  E51, E52, E64, E109
Na rovnosti 2246/1, 2245/3, 2244/5, 
2249/6, 2250/8, 2268/9, 2273/10, 
2267/11, 2274/12, 2272/13, 2854/13a, 
2281/14, 2742/14a
Na Rovnosti E22, E63
Na Vackově 2679/1, 2251/2, 2246/10, 
2754/14, 2240/18, 2241/20,
2242/22 
Na Viktorce 2834/10, 2824/14, 2179/20
Olgy Havlové 2874/2, 2874/4, 2874/6, 
2874/8, 2874/10, 2874/12,
2874/14, 2874/16, 2874/18, 2874/20, 
2874/22 
Plavínová 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 
Schöffl erova 2015/29, 2014/31, 2050/32, 
2013/33, 2051/34, 2012/35,
2052/36, 2011/37, 2053/38, 2010/39, 
2054/40, 2009/41, 2055/42, 2008/43, 
2056/44, 2007/45, 2057/46, 2038/48
U Staré Cihelny  2185/5, 2879/5, 2808/8, 
2182/11
V zahrádkách 2026/2, 2833/3, 2027/4, 
2756/5, 2028/6, 2854/9, 2854/11, 993/25, 
2016/26, 2017/28, 2018/30, 2019/32, 
2020/34, 2021/36, 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, 2002/37, 2835/37
V zeleni 2221/6, 2211/7, 2222/8, 2220/9, 
2230/10, 1999/11, 2847/14, 2000/16 
Za Vackovem 2278/3, 2285/4, 2277/5, 
2284/6, 2276/7, 2283/8, 2275/9, 2282/10, 
2274/11, 2281/12, 2267/13, 2272/14, 
2266/15, 2854/16, 2265/17, 2264/19, 
2263/21, 2262/23, 2258/25, 2257/27, 
2256/29, 2255/31, 2225/33, 2224/35, 
2233/38, 2232/40, 2223/41, 2211/45, 
2231/46, 2210/47, 2230/48, 2209/49, 
2220/50, 2208/51, 2219/52, 2207/53, 
2218/54, 2217/56, 2216/58, 2215/60, E38

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 112 je voleb-
ní místnost ZŠ Jarov, V zahrádkách 
1966/48 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
Habrová 2705/2a
Květinková 2811/11, 2592/12a
Malešická 2668/57, 2669/59
Na chmelnici 1970/16
Na Jarově 2670/1, 2424/2, 2671/3, 
2425/4, 2672/5, 2673/7, 2674/9,
1959/11, 1960/13, 1961/15, 1963/17, 
2037/22, 2066/28, 2049/29, 2067/30, 
2048/31, 2068/32, 2047/33, 2069/34,
2046/35, 2070/36, 2045/37, 2071/38, 
2044/39, 2072/40, 2043/41, 2073/42, 
2042/43, 1987/46, 1988/48, 1972/49,
1989/50, 1971/51, 1990/52, 1970/53, 
1991/54, 1992/56 
Na rovnosti 2689/15, 2693/16, 2690/17, 
2694/18, 2691/19, 2695/20,
2692/21, 2696/22 
Pod Jarovem 2034/24, 2035/26, 2036/28
Pod lipami 1987/17, 1986/19, 1985/21, 
2042/28, 2073/30, 2058/32,
2059/34, 2060/36 
V jezerách 2811/13, 2065/15, 2064/17, 
2063/19, 2062/21, 2061/23,
2060/25, 1985/29, 1984/31, 1983/33, 
1982/35, 1981/37,
1980/39

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 113 je voleb-
ní místnost ZŠ Jarov, V zahrádkách 
1966/48 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
Buková 2553/4, 2554/6, 2544/8, 
2543/10, 2542/12, 2541/14, 2523/16, 
2524/18, 2525/20, 2526/22, 2540/24
Habrová 2638/1, 2654/2, 2639/3, 2655/4, 
2640/5, 2656/6, 2641/7,
2657/8, 2642/9, 2658/10, 2644/11, 
2659/12, 259 
Osiková 2688/2, 2644, 2659

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 114 je voleb-
ní místnost ZŠ Jarov, V zahrádkách 
1966/48 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 115 je voleb-
ní místnost ZŠ Chmelnice, K lučinám 
2500/18 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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 2153/2, 2154/4, 2451/6, 2452/8, 
2453/10, 2454/12, 2455/14, 2456/16, 
2457/18, 2458/20, 2606/22, 2607/24, 
2608/28 
Pod lipami 2566/23, 2565/25, 2564/27, 
2563/29, 2562/31, 2561/33,
2560/35, 2559/37, 2558/39, 2602/41, 
2603/43, 2557/45, 2556/47, 2555/49, 
2508/51, 2507/53, 2506/55, 2505/57,
2504/59, 2503/61, 2503/63 
Spojovací 2147/32, 2148/34, 2613/36, 
2608/38, 2609/40, 2607/42,
2606/44, 2605/46, 2604/48
U kněžské louky 2153/2, 2147/32
V jezerách 1944/6
V Okruží  2148/28, 2147/30

  Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 116 je voleb-
ní místnost ZŠ Chmelnice, K lučinám 
2500/18 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
K lučinám  2533/20, 2534/22
Koněvova  2622/225
Křivá 2612/1, 2168/2, 2155/3, 2621/4, 
2623/5, 2157/7, 2620/8,
2625/9, 2626/11, 2160/13, 2627/15 
Luční 2168/5, 2169/7, 2776/7a, 2611/9, 
2171/11, 2610/13,
2620/15, 2619/17, 2609/26 
Na Balkáně 2103/94, 2102/96, 2101/98, 
2104/102, 2105/104, 2106/106, 
2107/108, 2108/110, 2109/112, 
2110/114, 2111/116, 2112/118, 
2113/120, 2114/122, 2115/124, 
2116/126, 2117/128, 2118/130, 
2119/132, 2120/134, 2121/136, 2122/138 
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 
Na lučinách 2535/1, 2820/2, 2536/3, 
2088/7, 2139/8, 2089/9, 2087/5, 2758/5
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 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 117 je voleb-
ní místnost ZŠ Chmelnice, K lučinám 
2500/18 pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v:
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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MUDr. Gabriela Pecková
lékařka – 4. na kandidátce TOP 09

Členové regionální organizace TOP 09 Praha 3:

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc
vysokoškolský učitel – 20. na kandidátce TOP 09

MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, MIB
lékařka, ředitelka nemocnice – 34. na kandidátce TOP 09

VÍME, KAM JDEME
Přijďte 25. a 26. října k volbám
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Pojďme to změnit!

www.zeleni.cz

Kandidáti Strany zelených 
do sněmovny z Prahy 3

Stanislav Tišer (trenér boxu) 

JUDr. Lucia Zachariášová (expertka na rovné příležitosti) 

PhDr. Matěj Stropnický (novinář) 

Mgr. Helena Benýšková (grantová expertka) 

Mgr. Ondřej Rut (sociální ekolog)
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DOBŘE FUNGUJÍCÍ STÁT  
ZAJISTÍ DOSTUPNOST  
A UDRŽITELNOST 
BYDLENÍ 
V PRAZE

PROSADÍME DOBŘE FUNGUJÍCÍ STÁT
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ŠTÍHLÝ STÁT = BOHATÝ OBČAN
V Česku slepě odevzdáváme 
52 % příjmů na výdaje státu.

ZRUŠÍME ZBYTEČNÉ ÚŘADY
V Česku slepě živíme 250 000 byrokratů 
vytvářejících příkazy a zákazy. 

EU MÁ ALTERNATIVU
V Česku slepě přijímáme 
80 % zákonů podle pokynů EU. 

www.svobodni.cz

Ing. Petr Mach, Ph.D.
lídr v hlavním městě Praze
pro volby do poslanecké sněmovny
Parlamentu české republiky

OMEZÍME PRAVOMOCI POLITIKŮ
V Česku politici rozhodují slepě 
a zadlužují zemi bez ohledu na občany.

STOP UZÁKONĚNÝM LOUPEŽÍM
V Česku se necháváme slepě okrádat 
poplatky a příplatky podle zákonů.

Méně státu,
více občanům!

 Změňme to!

Zakroužkujte  
lepší  

budoucnost
www.hlavu.cz

budoucnostbudoucnost
www.hlavu.cz

budoucnost

Jiří Janeček  5

zastupitel - Praha 11

Miroslav Zelený  2 
starosta - Praha 5

lídr KDU-ČSL v Praze
Mgr. Daniel Herman

www.kdu.cz

SPRAVEDLIVÝ DŮCHOD 
ZA PRÁCI A VÝCHOVU DĚTÍ

inzerce_138x179.indd   1 19.9.2013   10:48:07
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Laďka Něrgešová: „Když 
moderuju, tak hraju.“ 
Na Světový den zvířat se 5. října od 10 do 14 hodin koná 
akce Den domácích mazlíčků, kterou bude moderovat 
známá tvář reality show i divadelního světa Laďka Něr-
gešová. O lásce k psímu plemeni a uměleckému povolání 
se rozpovídala zcela bez váhání. 

Jste pověrčivá?
Jako že je dneska pátek třináctý-

ho? Nejsem. Pověry vznikají na zá-
kladě nějakých lidských zkušeností. 
Všichni víme, jak vznikl pojem „pá-
tek třináctýho“ a že byl kdysi propad 
na burze, nebude ovlivňovat přece 
celý můj život. Jsou některé pověry, 
co vznikají na základě logických vje-
mů, ale pátek třináctýho do toho ne-
počítám. Naopak dneska má naroze-
niny můj brácha, čili spíše radostná 
událost. 

Akce Den domácích mazlíčků, 
kterou moderujete 5. října na Jiřá-
ku, se nekoná v žádný nešťastný 
den. Co vy a zvířátka? Jaký k nim 
máte vztah?

Vždycky jsem měla psa a delší čas 
jsem si bez něj nedokázala ani před-
stavit. Nemám třeba vůbec ráda koč-
ky. Nevadí mně, že jsou to osobnos-
ti, které si dělají, co chtějí, ale vadí 
mi, že u nich nefunguje zákon před-
vídatelnosti. Můžete se s ní mazlit 
hodiny, ale ona vám to pak oplatí 
nějakým zákeřným škrábnutím. 

Jsem zvyklá, že když se k něko-
mu chovám slušně, vrátí se mi to na-
zpět. Ve chvíli, kdy to nefunguje, to 
nemám ráda. A tak to je i u lidí. Po-
slední pes mi umřel den před mými 
třicátinami. Hned potom jsem se se-
známila se svým manželem, takže 
si říkám, že jsem ho akorát vyměni-
la. (smích) No a pak přišlo dítě a to 
už další pejsek nepřicházel vůbec 
v úvahu. 

Čili soužití psa a dítěte by podle 
vás nešlo dohromady?

Jasně že jo. Ale při mém pracov-
ním vytížení a starání se o dítě bych 
dalšího psa nezvládla. Prostě bych 
na to neměla kapacitu. 

Jste herečka a moderátorka. Co 
z toho upřednostňujete?

Nejvíc preferuju povolání máma! 
Teď vážně: v současné chvíli, když 
mám mateřské povinnosti a chodí 
víc nabídek na moderování, beru je, 
protože mi časově líp sednou. Není 
to ale o tom, že bych preferovala jed-
no z toho na úkor druhého. Zvlášť 
v mém případě je to takové vzájem-
né protínání – když moderuju, tak 
hraju a naopak. (smích)

Vaše angažmá v Činoherním 
klubu…

To je trošku tenkej led a raději 
bych se do toho nepouštěla. Hrá-
la jsem tam 15 let a občas se stanou 
věci, o kterých bych se raději nechtě-
la bavit. 

Moderujete často reality show. 
Jak moc se liší od běžného mode-
rování třeba VIP zpráv?

Je to, jako kdybyste se mě zeptal, 
jak se od sebe liší pohádka a sociál-
ní drama. 

Musíte tedy fungovat na bázi 
psychologa?

To v každém případě. Čím víc 
máte zkušenosti s lidma, tím lépe 
zvládáte monitorovat chování lidí. 
Musíte být hodně empatický a vní-
mavý k jejich potřebám. Zároveň si 
ale udržet od nich odstup a nepouš-
tět si je moc k tělu, a to i z profesio-
nálního hlediska – nemůžu nadržo-
vat nikomu ze soutěžících, i když je 
mi někdo z nich víc sympatický.

Tak doufejme, že moderování 
domácích mazlíčků se obejde bez 
jakéhokoli drama.

O tom jsem přesvědčená. Tam se 
rozhodně nemusím bát, že bych ně-
kterému soutěžícímu mohla nevě-
domky nadržovat. (smích) 

V Ponci se bude tančit tango
a experimentovat s elektřinou

Novou sezónu odstartuje divadlo 
Ponec argentinským tangem i dů-
myslným experimentováním pří-
mo na jevišti. Od října do prosince 
bude uvedeno celkem pět premiér, 
které představí nejzajímavější in-
terprety současného tance i cho-
reografy v podání Pražského ko-
morního baletu.

Již 4. října budou mít diváci mož-
nost zhlédnout projekt Tenze mladé 
choreogra� y Markéty Maiy Kuttne-
rové. Pohybově-taneční experiment 
na hranici výzkumu a performance, 
kdy pohyb interpretky bude dálko-
vě řízen pomocí elektrických impul-
zů, si vzal za cíl prozkoumat, jestli je 
možno nalézt nový pohybový směr 
vycházející nejen z pohybu mozku, 
ale i jiných elementů.

Další představení ocení přede-
vším milovníci tanga – „komunita 

zběhlých otroků hluboko uvnitř 
džungle“ alias Quilombo – nás zave-
de 13. října do prohnilého světa pod-
světí i bordelů, z něhož charizmatic-
ký tanec vzešel.

Soubor DOT504 připravil 4. lis-
topadu premiéru Bouchačka, v němž 
se řeší osobitým ztvárněním milost-
ný trojúhelník dvou žen a jednoho 
muže.

Že každá žena je hrdinkou ve 
svém běžném životě, o tom nás pře-
svědčí vystoupení Flashed By 18. lis-
topadu, které vzniklo ve spolupráci 
souboru NANOHACH a občanské-
ho sdružení Tanec Praha. 

Poslední premiéra Occamova břitva 
se odehraje 9. prosince a svůj prostor 
dostane hostující Pražský komorní 
balet, jenž představí nejzajímavější 
práce mladé generace českých a slo-
venských choreografů. Více na www.
divadloponec.cz. 

Varšavská Praga a pražský Žižkov 
plánují budoucí spolupráci

O spolupráci mezi varšavskou čtvr-
tí Praga a Žižkovem diskutovali 
starostka Vladislava Hujová a mís-
tostarosta Matěj Stropnický s před-
staviteli polské radnice. Obě čtvrti 
mají podobnou minulost, ať už se 
to týká nemovitého kulturního dě-
dictví nebo budoucnosti velkých 

developerských výzev. V plánu je 
smlouva o partnerství na kulturních 
akcích, které pořádají městská část 
Praha 3 a Praga – v rámci společ-
ných aktivit již na letošním ročníku 
Vinohradského vinobraní vystou-
pila polská kapela Czessband (na 
snímku). 

Laďka Něrgešová
(nar. 1976) 
je známá především jako 
herečka a moderátorka. 
Vystudovala Vyšší od-
bornou školu, excelovala 
v Horáckém divadle v Jih-
lavě a poté v Činoherním 
klubu v Praze. Popularitu 
odstartovalo moderování 
prvního ročníku Česko 
hledá Superstar nebo role 
Ingrid ve fi lmu Román pro 
ženy. V současné době 
moderuje VIP zprávy a re-
ality show Farmář hledá 
ženu na televizním kanálu 
Prima family. Je provda-
ná za novináře Jaroslava 
Plesla, s nímž má syna 
Adama.

foto: FTV PRIMA

foto: Ponec

-ham-

-ham-

-ham-
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Kulturní organizace zřizované 
městskou částí Praha 3: 

Atrium na Žižkově,
Junior Klub,

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

 2. st 19.30 Dvořákův Komorní 
orchestr (koncert k 75. naro-
zeninám prof. L. Malého) 

 3. čt 19.30 Eve Quartet a V. Po-
stránecký – přednes 
(Shakespearovy Sonety pro 
smyčcové kvarteto)

 6. ne 19.00 Dny žižkovského 
kulturního dědictví 2013 – 
Slavnostní koncert židovské-
ho folklóru

 8. út 19.30 Epoque quartet a Da-
vid Braid  – klavír (autorský 
večer hudby na pomezí 
klasiky a jazzu)

10. čt 19.30 O. Černá – mezzo-
soprán, D. Wiesner – klavír 
(J. B. Foerster, L. Janáček 
a další)

12. so 15.00 Kinsky trio Prague 
(J. N. Hummel, Z. Fibich, 
J. Suk, F. Mendelssohn –
Bartholdy)

14. po 19.30 Malá česká muzika 
J. Pospíšila

17. čt 19.30 E. Kriz – J. Hermacho-
vá – M. Dvořák (Piaf známá 
neznámá – premiéra)

21. po 19.30 Komorní orchestr 
Archioni plus (po cta Harrymu 
Macourkovi)

22. út 18.00 Dny žižkovského 
kulturního dědictví 2013 – 
přednáška Ing. arch. Ivana 
Vavříka – příprava nominace 
kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně na Vinohradech na 
zápis do Seznamu kulturního 
dědictví UNESCO

23. st 19.30 Setkání se souborem 
Musica Bohemica

24. čt 19.30 J. de Hagen – klavír, 
Pascale Lam Lepère – klavír 
(koncert pro čtyři ruce na 
počest města Buenos Aires)

26. so 15.00 Z. Kopřivová – zpěv, 
T. Hála – historické nástroje 
(italská světská hudba na 
dvoře Viscontiů v Miláně 
a Pavii kolem roku 1400) 

29. út 19.30 M. Zelenka – kytarový 
recitál (koncert v rámci festi-
valu Kytara napříč žánry)

30. st 19.30 Š. Heřmánková – 
soprán, J. Morávek – bary-
ton, M. Laštovka – trubka, 
P. Kšica – varhany (nejzná-
mější árie a dueta ze světo-
vých oratorií)

31. čt 19.30 Finále 1. ročníku ky-
tarové soutěže SAI – Kytara 
napříč žánry 

VÝSTAVY
17. 10. – 15. 11. 2013
Obrazy a kresby Jaroslava Blažka

Junior Klub
Kubelíkova 27, Praha 3, Palác Akropolis

 3. čt 19.30 The Plastic People 
Of The Universe – 45 let

 4. pá 19.30 Mucha + Ty Syčáci
 9. st 19.30 Junior Stage: Doctor 

Victor + host AC/DC Czech 
Revival

10. čt 19.30 Brněnská alternativa: 
Dirty Picnic + Vítrholc

13. ne 19.30 Jan Kořínek and Groo-
ve feat. Sharon Lewis

17. čt 18.00 Schodiště (ex-Nahoru 
po schodišti dolů band) – 
30 let na pumpách

23. st 19.30 Inna Zhelannaya
24. čt 19.30 ECHT! – 25 let
27. ne 19.30 Pub Animals + host
30. st 19.30 HM... křest CD „Lovu 

zdar“ + host Tubové kvarteto 
síla

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

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

 1. út Akt
 2. st Záskok
 3. čt České nebe
 6. ne Blaník
13. ne 16.00 a 19.00 Dlouhý, široký 

a krátkozraký
15. út Posel z Liptákova (zadáno)
16. st Blaník
17. čt Dobytí severního pólu
20. ne Vražda v salónním coupé
22. út Cimrman v říši hudby
23. st České nebe (zadáno)
24. čt Švestka (zadáno)
29. út Afrika
30. st Němý Bobeš
31. čt Hospoda Na mýtince (zadáno)

Hosté ŽDJC
 8. út W. Allen: Central Park West 

(3D Company) 
 9. st U. Kain, HZA, J. Havelka 

a kolektiv: Pán času, Tyranie 
okamžiku (Divadlo Aqualung)

11. pá 15.00 a 19.00 K. Čapek, 
O. Lážnovský: Válka s mloky 
(Divadlo Aqualung) – zadáno

12. so Bezefšeho (koncert skupiny)
14. po G. Preissová: Gazdina roba 

(Divadlo A. Dvořáka Příbram) 
– pražská premiéra 

19. so K. Idrisová, L. Coufalová, 
D. Kajfoszová, Z. Steinová, 
H. Trnková: Orientální show 
Matahari & Friends (Matahari 
group)

21. po B. Van Zandt, J. Milmore: 
Máte jednu špatnou zprávu 
(3D company)

25. pá J. Žák, K. Fixová: Škola zá-
klad života (Divadlo A. Dvo-
řáka Příbram)

26. so J. Verne, A. Kisil: Cesta ko-
lem světa za 60 dní (Divadlo 
Aqualung)

27. ne F. G. Lorca: Dům Bernardy 
Alby (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram) – derniéra

28. po Dobročinná akademie pro 
paraple – zadáno

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

Kino Aero doporučuje
z říjnového programu:

 2. st 20.30 Koncerty v kině: The 
Doors – Live at the Bowl‚ 68 

 5. so 18.45 Metropolitan Opera: 
Live in HD/Evžen Oněgin

10. čt  20.00 Exhibition: Vermeer 
a hudba 

14. po 18.00 Současný slovenský 
fi lm/Nový život a Kauza 
Cervanová

17. čt 19.45 National Theater Live: 
Macbeth

19. so 15.00 Snow Film Fest – festi-
val fi lmů o zimních sportech

2.–25. 15 let Aera: Výběr z hroznů/
přehlídka divácky nejúspěšnějších 

fi lmů Aero historie

22. út 18.00 Prolomit vlny
22. út 20.30 Nebe nad Berlínem
22. út 21.00 Modrý samet
22. út 23.00 Kafe a cigára
23. st 18.00 Brazil
23. st 20.30 Sladký život
24. čt 18.00 Jackie Brown
24. čt 21.00 Poslední tango v Paříži
25. pá 18.00 Černá kočka, bílý 

kocour
26. so 18.45 Metropolitan Opera: 

Live in HD/Nos
30. st 20.00 Kittchen – koncert 

& křest videoklipu 

Projekce pro seniory 
 1. út 10.00 Omar
 8. út 10.00 Diana
15. út 10.00 Líbánky
22. út 10.00 Nejvyšší nabídka
29. út 10.00 Donšajni

Baby Bio 
 2. st 10.00 Líbánky
 9. st  10.00 Nový život
16. st  10.00 Futurologický kongres
23. st  10.00 Liberace!
30. st  10.00 Nejvyšší nabídka

Aero dětem 
 6. ne 15.00 Nálady pana Sáčka
13. ne 15.00 Malí velcí hrdinové
20. ne 15.00 Podzimní zátiší
27. ne 15.00 Zvířecí masky

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

Výstava ve foyeru: od 7. do 31. 10. 
2013 Proudy – Festival nové generace

 1. út 20.00 Lonely Cirkus:
Fall Fell Fallen 

 2. st 19.30 Respect plus:
The Garifuna Collective

 5. so 19.30 Respect Plus: Parno 
Graszt 

 6. ne 19.30 40 roků Marsyas tour 
2013

 7. po 20.00 Čezko forever – Sku-
tečná událost (dVA)

 8. út 20.00 7 pádů Honzy Dědka 
(dVA)

11. pá 20.00 Mélanie Pain
12. so 19.30 Tleskač
14. po 20.00 Necesér: Žena, kůže, 

píseň, kost (a dost?) (dVA)
15. út 20.00 Spitfi re Company: 

Krevety á la indigo (dVA)
16. st 19.30 Other Music: Trilok 

Gurtu
18. pá 19.30 AM – Festival nových 

médií: Pudding pani Elviso-
vej + Ventolin

19. so 19.30 AM – Festival nových 
médií: N.O.H.A.

20. ne 20.00 Milostný trojúhelník 
(dVA)

Autobus před Palácem Akropolis
21.00 – Divadlo Bufet – Řidič (dVA)

21. po 20.00 Spitfi re Company: 
Krevety á la indigo (dVA)

Autobus před Palácem Akropolis 
21.00 – Divadlo Bufet – Prasečiny 

(dVA)

22. út 20.00 Ane Brun
28. po 19.00 Goodfellas + Long 

John Laundry + Dolls In The 
Factory

29. út 19.30 Smrt v růžovém (dVA)
31. čt 19.30 EuroConnections: 

Nicola Conte Combo

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

 4. pá 20.00 Nová tvorba, M. MAIA 
Kuttnerová: Tenze (premiéra)

 7. po 20.00 NANOHACH/M. Zá-
hora & L. Bartůňková: Orbis 
pictus

 8. út + 9. st 20.00 L. Vagnerová 
& Comp.: La Loba

13. ne + 14. po 20.00 P. Poráková: 
Quilombo (premiéra)

17. čt 9.00 a 11.00 B. Látalová 
a kol.: Karneval zvířat 

18. pá 10.00 a 20.00 Tantehorse/ 
M. Čechová: S/He Is Nancy Joe

20. ne 20.00 Pražský komorní 
balet/Ji-Eun Lee: Podmínka 
zániku

21. po 20.00 L. Vagnerová & Com-
pany: Mah Hunt

22. út + 23. st 20.00 L. Vagnerová 
& Company: Jezdci

25. pá 20.00 DOT504/J. Fruček 
& L. Kapetanea: 100 Woun-
ded Tears

29. út + 30. st 10.00 a 20.00 Farma 
v jeskyni: Cesta

31. čt 20.00 VerTeDance & Zrní: 
Kolik váží Vaše touha?

Sdružení výtvarníků ČR
Korunní 119

10. čt 17.00 vernisáž výstavy 
Jaroslavy Jáněové

17.–19. 15.00–19.00 Podzimní 
korunní dvorek

Nekonvenční
žižkovský podzim

 1. út 19.30 Violoncellový recitál 
(Atrium na Žižkově)

 3. čt 16.30 Pocta Davidu Poppe-
rovi (Nový židovský hřbitov, 
Obřadní síň)

 9. st 19.30 Sedm posledních slov 
(Církev bratrská na Žižkově, 
Modlitebna sboru)

10. čt 19.30 Galantní doteky sladké 
Francie (Žižkovská radnice, 
Obřadní síň)

15. út 19.00 Vierne: Messe Sole-
nnelle – koncert k 850. výročí 
Katedrály Notre-Dame (kos-
tel sv. Prokopa na Žižkově)

19. so 16.00 Jaroslav Hašek – 
jubileum – „V šest po válce 
u Kalicha“ (hotel Ariston, 
Společenský sál)

20. ne 16.30 Koncert vítězů 
11. ročníku písňové soutěže 
B. Martinů (Gym. a Hud. 
škola hl. m. Prahy)

22. út 19.30 Jana Koubková
Quartet (Auto Jarov)

28. po 16.30 Slavnostní koncert 
k státnímu svátku ČR 
(Nár. pam. na Vítkově)

31. čt 19.30 Pocta violoncellu (Ru-
dolfi num, Dvořákova síň)

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

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

Program naleznete na www.uvoka.cz.

Obrazy a kresby
Jaroslava Blažka v Atriu

Výstava představuje malby a kres-
by pražského malíře Jaroslava Blaž-
ka. V malbách od sedmdesátých let 
se vracel do dětství na jižní Mora-
vě. Zobrazoval ho v matissovské 

barevnosti a chagallovské tklivosti 
a se smyslem pro robustní ornament. 
Naproti tomu stojí kreslené auto-
portréty s vážným, až existenciá lním 
vyzněním.

Výstava je otevřena ve všední dny 
od 17. října do 15. listopadu (13–18 
hodin), pro návštěvníky koncertů 
také v přestávce koncertu. Předcho-
zí výstava Malby, grafi ka i sochy (El-
len Jilemnická, Jana Kremanová, 
Milena Šoltézsová, Naděžda Škar-
dová, Miroslava Zychová) probíhá 
až do 11. října.  -ham-



	�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ŘÍJEN 2013

kultura

Trudnomyslnost Žižkovskému divadlu 
Járy Cimrmana nehrozí
V půli září se rozjela další sezóna Žižkovského divadla Járy Cimrmana, jehož humor zřejmě 
nikdy nezevšední. Největší Čech Zdeněk Svěrák exkluzivně pro RN zavzpomínal na Žižkov 
a předestřel svoje plány do budoucna, v nichž nechybí nová pohádka z dílny Svěrákových 
nebo vydání nové knížky, která nás zavede do doby před Obecnou školou.

Ještě pořád platí, že do divadla 
chodíte stejně rád jako na pivo?

Platí. Na každé představení se 
pořád strašně těším. Možná i víc, 
než když jsem byl mladej. Snad je 
to i tím, že si uvědomuju, že se blíží 
konečná, a tak jsem vděčný za každé 
představení, kterého se ve zdraví do-
čkáme a přitom jsme navíc schopní 
výkonu. 

To jsem rád, že nepodléháte 
trudnomyslnosti – zvlášť když váš 
soubor navěky opustil dlouholetý 
člen divadla Jan Kašpar.

No jsou to rány. Jedině prací na 
to člověk nemyslí. S Honzou Kašpa-
rem to bylo velice rychlý, naštěstí ne-
trpěl dlouho. Ale hrál až do konce, 
i s kyslíkovými hadičkami ještě Děda 
Vševěda – stejně jako Láďa Smoljak, 
který odehrál představení ještě mě-
síc před skonem. Honza doufal, že 
se mu to spraví a za vozíkem bude 
mít schovanou kyslíkovou bombu 
a tak bude hrát ještě dlouhá léta. To 
se mu bohužel nesplnilo.

Je pravda, že kvůli jeho handi-
capu jste mu psali speciální sedací 
postavy? 

Ano. Už po jeho nehodě jsme mu 
přenechali role, v nichž se postavy 
po pódiu moc nepohybovaly. Když 
jsme zjistili, že to jde a on svou in-
validitu nechtěl před nikým skrývat 
a naopak při závěrečném potlesku 
přijel na vozíku, čímž si vysloužil 

ještě větší aplaus, začali jsme mu bez 
ostychu psát role přímo pro něj. 

Pojďme se bavit o veselejších 
věcech. Co vás poslední dobou 
potěšilo?

U pokladny jsem se dozvěděl 
zajímavou věc. Lidé si u nás testují 
svoje budoucí partnery, protože jak 
známo, humor je v manželství moc 
důležitej. Kluk si sem přivede holku, 
a jestli nemá stejný smysl pro humor 
jako on, dotyčná neprojde a mladík 
hledá jinde. (smích) 

Žižkov kvete. 
Hospody
nezanikají, je 
jich tu jak máku.
Znáte konkrétní příklady? 
Je jich moc! Otestoval jsem ji, 

neprošla. A taky to funguje obráce-
ně i u holek. I ty chtějí mít jistotu 
a testujou! 

Přes dvacet let funguje ŽDJC. 
Co vám utkvělo nejvíc v paměti 
z doby, kdy jste tady začínali?

My jsme hledali divadlo, který 
bude blíž k centru. Protože Solidari-
ta ve Strašnicích, kde jsme tenkrát pů-
sobili, nám přišla po revoluci z ruky a 
báli jsme se, že bude na nás chodit míň 
lidí než za totáče, což byla naštěstí 

mylná obava. Žižkov měl tu výhodu, 
že to bylo blízko centra, a přitom se 
tu dalo ještě zaparkovat. Teď už to 
tak není, udělali modré čáry. Divá-
ci s tím mají problém, jak se k nám 
dostat – ještě že udělali na Kostničá-
ku pár volných míst. Zajímavé bylo 
v těch začátcích, že jsme snili o tom, 
že budeme mít divadlo pojmenované 
po Járovi Cimrmanovi. Jenže tahle 
budova se jmenovala po T. G. Ma-
sarykovi. Těžký kalibr troufnout si 
na našeho tatíčka, zvlášť po revoluci. 
Takže jsme nejdřív uvažovali, že by 
se divadlo jmenovalo T. G. M. a jeho 
kamaráda Járy Cimrmana nebo ob-
ráceně, nakonec se ustálil název Žiž-
kovské divadlo Járy Cimrmana, kte-
ré působí v budově T. G. M. Divadlo 
nebylo na začátku v úplně nejlepším 
stavu, ale díky dobré návštěvnosti 
má teď  slušnou úroveň.

Jak vám Žižkov za tu dobu při-
rostl k srdci?

Žižkov kvete. Hospody nezanika-
jí, je jich tu jak máku. Je tady hodně 
cizinců, kteří poznávají Prahu právě 
skrze tuto čtvrť. Když je víc času, za-
jdu si pod sochu Jana Žižky, což je 
pořádný macek a mě pořád svou ve-
likostí fascinuje. Myslím, že si zvyk-
neme i na tu odpalovací rampu – te-
levizní vysílač. Dopadne to s ní asi 
podobně jako kdysi s Petřínskou 
rozhlednou, proti které protestoval 
Jan Neruda a jiní. Čas ukáže, že si na 
věž zvykneme a přijmeme ji do srdce. 

Když jsme u těch velikánů – 
s Žižkovem je spjatá postava 
Švejka, která se zapsala do čes-
ké literatury stejně jako vynálezce 
Cimrman. Našli bychom mezi nimi 
nějakou souvislost?

No řekl bych, že za Švejkem ješ-
tě trochu pokulháváme. (smích) Je 
fakt, že pojem Cimrman se stal ce-
lonárodně známým. Jsou to obě li-
terární postavy, ovšem Švejk je zá-
hadnější. Nevíme, jestli je to dobrák, 
nebo podšívka, nevíme, nic o jeho 
rodičích apod. 

Cimrmana jsme popsali zřetelně-
ji. Je to neúspěšný vynálezce, umělec 
a vědec, který má víc sebevědomí, 
než je zdrávo, a nese v sobě ukřivdě-
nost. Nemůže být tak světový, proto-
že je úzce semknutý s českými reálie-
mi a jazykem. Švejk je spjatý naopak 
s první světovou válkou, kterou zná 
každý. Cimrman je vyloženě český 
jako třeba Seifert, který se nám do-
mácím krásně čte, ale v překladu už 
takové kouzlo nemá. A vidíte, další 
souvislost s Žižkovem.

Jak by si Cimrman poradil s in-
ternetem nebo sociálními sítěmi?

Už jsme zmapovali, že byl jeho 
zakladatelem, ale on nedomys-
lel, že je v mnoha směrech doce-
la záludnej. Anonymita je leckdy 
příjemná, ale třeba včera jsem se 
dozvěděl, že mám na Facebooku 
profi l, o který se někdo stará a mlu-
ví za mě. Lidé si myslí, že komu-
nikujou se mnou, a není to pravda. 
Třeba je tam politickej pam fl et, co 
podepíšou mým jménem, a to není 
fér. Nemám možnost se proti tomu 
bránit.

Aktivně jste se účastnil prezi-
dentské kampaně. Jak tomu bude 
v případě aktuálních předčasných 
parlamentních voleb?

Já budu volit. Angažoval jsem se 
minule až na úkor svého zdraví, a je 
tam jiný prezident, než jsem si přál. 
Ale většina národa byla jiného názo-
ru, a tak já mám teď čistý svědomí, 
že jsem udělal, co jsem mohl. Proro-
koval jsem, že mapa naší republiky 
zoranžoví a zrudne. Může se stát, že 
si tohle uvědomí víc lidí a možná si 
najdou mezi pravicí někoho, koho 
budou volit. Třeba nebude ta prohra 
tak strašlivá. 

Pojďme k fi lmu a psaní. Co 
chystáte?

Jsme teď v zajetí – já a můj syn 
Jan – hudební pohádky Tři bratři, 
kterou společně připravujeme. Bude 
to fi lm pro děti, hudbu skládal Jarda 
Uhlíř. Ke třem pohádkám v jednom 
fi lmu – O Šípkové Růžence, O dvanácti 

měsíčkách a Červená Karkulka – jsme 
domyslili ještě čtvrtou.

Čtvrtá pohádka bude vaše 
autorská?

Ta vlastně spojuje všechny tři po-
hádky. Je o třech bratřích – jeden 
z nich osvobodí Šípkovou Růženku, 
druhý jako myslivec zase Karkulku, 
třetí si vezme Marušku z Dvanácti 
měsíčků. Klasické pohádky tím ale 
nezkazíme, jen je navzájem propo-
jíme. V hlavních rolích budou hrát 
Vojta Dyk, Tomáš Klus, Oldřich 
Kaiser, Jiří Lábus, Marie Rottro-
vá nebo Petra Černocká a další, já 
budu hrát vypravěče. Moc se na to 
těším. Honza mi ukázal už některé 
záběry a byly skvělé. 

Váš syn aktivně brojí proti fi -
nanční tísni české kinematografi e. 
Jak je těžké sehnat v dnešní době 
prostředky k natáčení?

Moc těžké. Honza už to chtěl do-
konce vzdát. Já mu ale připomněl, 
že když jsme točili Tmavomodrý svět, 
měli jsme jen dva spitfi ry, ale my jich 
potřebovali osm a nakonec jsme to 
zvládli. Řekl jsem mu, aby některé 
scény točil jednodušeji, bez počíta-
čové animace, postaru. Právě ty fi -
nanční mantinely v nás probouzejí 
tvořivost – třeba loutková postava 
vlka se velice povedla. 

Co se týká knižního vydání, plá-
nujete něco do budoucna?

Připravuji knížku Po strništi bos 
o mém dětství v protektorátu. Začal 
jsem s psaním již před deseti lety, teď 
jsem se k tomu vrátil a celé to kom-
pletně přepsal. 

Nebylo to těžké navázat po le-
tech na rozpracované dílo?

Musel jsem si dát přestávku v psa-
ní, abych napsal i o tom, co se nestalo. 
Aby vyprávění mělo dramatický ob-
louk. Musíte s materiálem zahýbat, 
aby byl živější. Zamíchal jsem s tím, 
něco vyměnil nebo vynechal, aby to 
mělo tah. Třeba taková Božena Něm-
cová, nechci se s ní srovnávat, si taky 
musela vymýšlet. Babička by jinak ne-
byla tak dokonalá.

Na které dílo z té ohromné řady 
úspěšných snímků a her nedáte ni-
kdy dopustit? 

Určitě je to Obecná škola. Tam se 
spojilo tolik vzpomínek, především 
z mého dětství…   Navíc já si zahrál 
svého tatínka, můj syn to celé reží-
roval a vše se odehrává v našem ba-
ráku i ve škole, kde se to celé stalo. 
To všechno jsou věci, co podporujou 
autenticitu příběhu. 

Martin Hošna

„
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Blahopřání seniorům
Všem členům a dalším seniorům, kte-
ří oslaví v říjnu narozeniny, přejeme do 
dalších let hodně zdraví a osobní po-
hody. Blahopřejeme Libuši Veselé, Ire-
ně Roubalové, Vladimíře Baumrukové, 
Libuši Veselské, Marii Cihelkové, Jit-
ce Valentinové, Marii Práznovské, Jar-
mile Válkové, Věře Kolákové, Jarmi-
le Setvákové, Pavle Borovičkové, Věře 
Kuklíkové a Zdeňku Holečkovi, Rudol-
fu Kružíkovi a Oldřichu Šíbovi.

Svaz důchodců Praha 3

Klub Remedium
Centrum aktivit pro seniory,
Táboritská 22,
tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz;
www.vstupujte.cz 

V Klubu k dispozici program Měsíce 
péče o duši – zahájení začátkem listo-
padu. Klub otevřen po–čt 9.00–18.00, 
pá 9.00–16.00 hodin.

Divadelní spolek Proměna přijímá nové 
členy – zájemci mohou psát na email: 
senior@remedium.cz. Více info na www.
divadlopromena.cz.

Občanská poradna
Remedium
Křišťanova 15,
tel.: 272 743 666, 605 284 737
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

po, út a čt 8.30–11.30 osobní kon-
zultace (bez objednání), po, út a čt 
12.30–15.30 telefonické dotazy

Na www.dluhovylabyrint.cz informace 
z oblasti dluhové problematiky a nově 
lze pokládat dotazy v rámci interneto-
vého poradenství. 

Svaz diabetiků ČR

9. st vycházka Libeňský zámeček 
a okolí, Grabova vila, sraz 13.30 zast. 
tram 10 Palmovka

18. pá 16.00 zpívání při harmonice, 
Dům s pečovatelskou službou, Rohá-
čova 26

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2

8. út 16.30 E. Jančálková: Firma 
Nohynek na Žižkově

22. út 16.30 Z. Svoboda: Vzpomínky 
Žižkovského rodáka

Farní charita Žižkov
Čajkovského 36

každé po od 17.15 hod. kurz trénová-
ní paměti – pro seniory nebo pro oso-
by po mozkovém onemocnění

Šachový klub Viktoria Žižkov pořá-
dá ve středu 9. října Šachový turnaj. 
Místo a čas: Pivní lokál Ostrý, Sladkov-
ského náměstí 5 (vchod z ul. Milíčo-
va), od 18.30 hod. (registrace v 18.00 
hod.)

Vstup: 150 Kč (100 Kč kupón na kon-
zumaci + 50 Kč cenový fond)

Závazné registrace na e-mailu: sa-
chyostry@seznam.cz (uvádějte své 
jméno, příjmení a event. ELO).

Novinka pro seniory:
podpůrná skupina na pomoc
proti konfl iktům v rodině
Seniory, kteří zažívají konfl ikty se svými blízkými, dospělými dětmi nebo 
vnuky, zve k účasti na pravidelných setkáních v podpůrné skupině Centrum 
sociálních služeb Praha. 

„V Intervenčním centru Praha se až ve 
čtvrtině případů setkáváme se seniory, 
které trápí vážné konfl ikty s nejbližšími 
příbuznými,“ říká sociální pracovník 
Zdeněk Chalupa. „Nedávno jsme po-
máhali seniorce, kterou opakovaně fyzic-
ky napadal a psychicky týral její dospělý 
syn. Obíral ji o důchod a chtěl, aby na 
něj přepsala byt v osobním vlastnictví. 
Situace se před mnoha lety ještě zhoršila, 
když syn začal užívat alkohol a drogy,“ 
dodává Chalupa.

Sociální pracovníci intervenční-
ho centra (IC) s klientkou na schůz-
ce probrali, jak se má v případě 

nebezpečí chovat. „Pokud bude syn 
v napadání pokračovat, může jít na poli-
cii a požadovat sepsání incidentu do pro-
tokolu. V případě zranění by měla vyhle-
dat lékaře a vyžádat si lékařskou zprávu,“ 
upřesňuje Zdeněk Chalupa. Dále 
byla klientka informována o možnos-
ti policie vykázat násilnou osobu ze 
společného obydlí na 10 dnů, násled-
ně o možnosti podat návrh na před-
běžné opatření o vykázání na 1 měsíc, 
poté vykázání ve vážných případech 
prodloužit až na dobu 1 roku.

Za dva měsíce poté došlo k první-
mu policejnímu vykázání. Pracovníci 

IC klientce nabídli bezplatné sociál-
ně-právní poradenství a psycholo-
gickou podporu. Přibližně za další 
měsíc došlo k druhému policejnímu 
vykázání. 

„Tentokrát klientka požádala IC 
o pomoc při sepsání návrhu k soudu. 
Soud jejímu návrhu do 48 hodin vyho-
věl a synovi s ní zakázal kontakt a vy-
kázal ho z jejího bytu a nejbližšího okolí 
na dobu jednoho měsíce,“ popsal další 
průběh případu sociální pracovník. 
Klientka, podporována rodinou, se 
rozhodla poté podat návrh na pro-
dloužení vykázání na šest měsíců. 

Soud návrhu vyhověl. Seniorka po-
dala také žalobu k soudu s návrhem, 
aby syn její byt vyklidil. I s tímto 
návrhem ženě pomohli bezplatně 
právníci IC  Praha.

Prožíváte-li podobný příběh, mů-
žete se pokusit ho rozmotávat ve sku-
pině lidí-vrstevníků s obdobnými 
problémy. Skupina se začne scházet 
od října. Účast je bezplatná, dvou-
hodinová setkání se budou konat 1× 
za 14 dní. Více na tel.: 281 911 883. 
Kontaktní osoby: Marie Šusterová 
a Zdeněk Chalupa. 

-mot-

Zahradničit můžete i v centru města
I v centru města si můžete vypěs-
tovat vlastní zeleninu nebo květiny. 
Urban gardening neboli pěstování 
zeleniny, květin a bylin uprostřed 
města, zažívá v posledních letech 
výrazný rozmach a třetí městská 
část nezůstává pozadu. 

S pěstitelskými pokusy můžete začít 
na balkoně, na terase či střeše domu. 
Pokud v tom nechcete být sami, mů-
žete vyrazit do veřejného prostoru 
a přidat se k některým ze stávajících 
projektů, případně rozjet projekt 
vlastní. Míst vhodných pro komu-
nitní záhony a zahrady je v Praze 3 
více než dost. 

„V Praze 3 úspěšně funguje například 
projekt Ulitej záhon neboli komunitní 
zahrada Žižkov na Krejcárku. Můžete 
si zde vypěstovat vlastní zeleninu, květi-
ny, byliny a konají se zde také kulturní 

akce a originální workshopy,“ říká Alž-
běta Škodová z Ekocentra Konik-
lec. Trendem posledních let je také 
výsadba trvalkových záhonů. Tako-
vé najdeme např. mezi ulicemi Pro-
kopova – Jeseniova – Rokycanova 
nebo v horní části Jičínské ulice. By-
linkový záhon zase vznikl podél čás-
ti cyklostezky Pod Vítkovem. 

„Pokud byste rádi začali a nevíte jak, 
můžete se obrátit na poradnu Ekocentra 
Koniklec (poradna@ekocentrumkonik-
lec.cz) či na některou jinou z nevládních 
organizací, která se touto problematikou 
zabývá. Velmi aktivní v této oblasti je 
občanské sdružení KOKOZA (www.ko-
koza.cz), které v současné době rozjíždí 
dvě velké komunitní zahrady v Praze 4 
a 11 a podílí se na případové studii k re-
alizaci podobného projektu také u nás 
v Praze 3,“ radí Alžběta Škodová. 

-mot-

Centrum Martin učí, jak rozumně 
zacházet s penězi
Centrum MARTIN o.p.s., které bylo 
založeno při Odborném učilišti pro 
žáky s více vadami v Chelčického 
ulici, poskytuje služby zaměřené 
na mladé lidi s mentálním a kom-
binovaným postižením v oblasti 
vzdělávání pro vstup na trh práce 
a zvyšování fi nanční gramotnosti.

Jednou z činností, které velkou mě-
rou přispívají k dobré přípravě na ži-
vot, je vzdělávání v oblasti fi nanční 
gramotnosti, které probíhá v rámci 
celorepublikového projektu Abece-
da rodinných fi nancí (www.abeceda-
rodinnychfi nanci.cz). Žáci a absol-
venti s mentálním postižením jsou 
vzděláváni v oblastech vedení rodin-
ného rozpočtu, pravidlům pracov-
ně právních vztahů, doporučených 

postupů při uzavírání smluv nebo 
v principech zodpovědného zadlu-
žování a předcházení předlužení.

„Preventivní vzdělávání v této oblasti 
a orientace alespoň v základních fi nanč-
ních pojmech a principech smluvních 
vztahů je pro mladé lidi jednou z klíčo-
vých dovedností a zásadně pomáhá před-
cházet budoucím problémům plynoucím 
z nepoctivých, ale snadno dosažitel-
ných půjček,“ přibližuje cíle projektu 
Adam Šimčík z Centra Martin. 

Intervenční centrum
poskytuje krizovou pomoc 
osobám ohroženým domácím 
násilím na adrese:
Praha 8, Modřínová 1, a to 
v po a út od 8.30 do 17.30, 
ve st a čt od 8.30 do 16.30 
a v pá od 8.30 do 14.30 hod,
detašovaná poradna:
Ječná 3, Praha 2 ve čt 1x za 
14 dní, od 8 do 12 hod.
Doporučujeme objednání
na tel.: 281 911 883, 
281 861 580.
Tým intervenčního centra 
v Praze je složen ze sociál-
ních pracovníků, psychologů 
a právníků proškolených v pro-
blematice domácího násilí. 
Služby intervenčního centra 
jsou bezplatné a mohou být 
anonymní.

Občanské sdružení Martin 
při Odborném učilišti 
pro žáky s více vadami
Chelčického 911/2, Praha 3
tel.: 608 930 502, 776 611 242
e-mail: osmartin@seznam.cz

neziskový sektor
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Cizinci mají příležitost 
uplatnit svou hodnotu 
v integračním centru
Cizinci v Česku musí překonat řadu bariér, než se jim po-
daří zapojit do společnosti. Centrum pro integraci cizin-
ců (CIC) proto připravilo projekt PUSH UP – Příležitost 
Uplatnit Svou Hodnotu, ve kterém svým klientům pomá-
há s nalezením i udržením pracovního místa. 

Podpora se týká cizinců, kte-
ří žijí v ČR dlouho a mají 
zde perspektivu dlouhodo-
bého setrvání. Pro práci už 

nepotřebují pracovní povolení, byl 
jim udělen trvalý pobyt nebo jsou 
rodinnými příslušníky českých ob-
čanů. Nejedná se tedy o klasické pra-
covní migranty.

Zaměstnanci CIC pracují se svý-
mi klienty individuálně. „Projektu se 
neúčastní všichni zájemci. Nejprve kaž-
dý absolvuje osobní pohovor, na základě 
něhož se rozhoduje, zda má projekt pro 
danou osobu smysl a zda je zájemce do-
statečně motivovaný,“ říká pracovní 
poradkyně Kristýna Budská a dále 
upřesňuje: „Výběr vhodných vzděláva-
cích aktivit se pak odvíjí od předcho-
zích pracovních zkušeností a vzdělání 

kandidátů a také se řídí poptávkou po 
profesních oborech, ve kterých mají zá-
jem absolvovat rekvalifi kaci“.

„V CIC mi dali naději, pomohli mi 
napsat životopis, najít kurzy účetnictví 
a na půl roku mě i zaměstnali. Teď do-
kážu hledat práci sama, můžu si ji sama 
vybírat a žít tak, jak chci já,“ popisuje 
svoje zkušenosti s projektem jedna 
z úspěšných absolventek.

Cizinci v rámci projektu obvykle 
absolvují kromě rekvalifi kace i dal-
ší vzdělávací kurzy, díky kterým se 
zlepší jejich šance na trhu práce. 
CIC nabízí například kurzy práce 
na PC, kurzy komunikačních do-
vedností nebo kurzy českého jazyka. 

Projekt PUSH UP také umož-
ňuje zaměstnavateli čerpat při za-
městnání klienta projektu mzdový 

příspěvek, který činí maximálně 
10 000 Kč po dobu až šesti měsíců. 
Mzdový příspěvek může zaměstna-
vateli kompenzovat například delší 
proces zaškolování nebo počáteč-
ní komunikační obtíže. Je motivací, 
aby to zaměstnavatel s daným kan-
didátem zkusil. „Naprostá většina za-
městnavatelů si nového pracovníka po-
nechá i po skončení podporovaného 
období. Pokud je nějaký problém, obvyk-
le se projeví už ve zkušební době, děje se 
nám to ale zcela výjimečně,“ pozname-
nává Kristýna Budská.

Jedním z výstupů projektu bude 
také manuál, kde (nejen) cizin-
ci najdou základní informace, jak 
se připravit na celý proces hledání 
a ucházení se o zaměstnání a jak být 
úspěšným kandidátem. 

Pomozte najít dobrovolníky roku 2013
Žižkovská radnice bude již potřetí 
udělovat Ceny dobrovolníka, který-
mi chce odměnit ty, kteří dobrovolně 
pomáhají v neziskové oblasti, ale také 
nezištně pomáhajícím jednotlivcům. 

„Také letos mohou jednotlivé organi-
zace, ale i kdokoli z veřejnosti, navrho-
vat své tipy na kandidáty ceny. Cílem je 
ocenit dobrovolnickou práci těch, kteří 
ochotně darují část svého času a sil ve 
prospěch potřebné organizace nebo jed-
notlivců,“ přibližuje poslání akce mís-
tostarostka Miroslava Oubrechtová. 

Návrhy posílejte do 7. listopadu 
e-mailem na: danielad@praha3 či 
dopisem na adresu: Daniela Dolejší, 
oddělení sociální prevence, Odbor 
sociální ÚMČ Praha 3, Seifertova 
51. Ve svém dopise co nejlépe popiš-
te činnost dobrovolníka, můžete při-
dat i fotografi e. Dopis musí obsaho-
vat také informace o navrhovateli. 

Slavnostní vyhlášení proběhne 
v úterý 10. prosince od 18.00 hodin 
ve výstavní a koncertní síni Atrium 
v Čajkovského ulici. 

Veřejnou službu pomáhá 
organizovat sdružení Buči

Před rokem se Praha 3 rozhod-
la v rámci tehdejších platných zá-
konů pomoci skupině dlouhodobě 
nezaměstnaných v obtížné sociál-
ní situaci. Ve spolupráci s úřadem 
práce a sdružením Buči realizovala 
v rámci veřejné služby projekt úkli-
du prostranství, ulic a parků.

Na první turnus projektu nastoupila 
desítka osob, jež byla vybrána sdru-
žením Buči z jeho databáze zájemců 
a schválena úřadem práce Praha 3. 
„V průběhu projektu ale byla po někte rých 
negativních reakcích a zkušenostech po-
vinná veřejná služba ústavním soudem 
zrušena. To však nebyl případ Prahy 3, 
kde nyní již dobrovolná služba pokračuje 
za stejných pravidel úspěšně a ke spokoje-
nosti účastníků dodnes,“ říká předseda 
sdružení Buči Štěpán Kavur. 

Pracovníci veřejné služby v oran-
žových vestách s logem Prahy 3 
jsou pro obyvatele viditelným zna-
kem péče městské části o čistotu ve-
řejných prostranství. „Veřejná služba 
může být jedním z klíčů, který nezaměst-
naným otevře cestu z jejich složité životní 
situace. Veřejná služba totiž neznamená 
jen manuální práci, ale i sociální rehabi-
litaci, kterou účastníkům nabízí sdruže-
ní Buči jako registrovaný poskytovatel so-
ciální služby,“ dodává Štěpán Kavur.

Po skončení pracovního turnu-
su následuje hodnocení absolventů 
a všichni s pozitivním hodnocením 
mají následně šanci přednostně se 
účastnit rekvalifi kačních kurzů hra-
zených úřadem práce a organizova-
ných sdružením Buči, které mohou 
pomoci k nalezení zaměstnání. 

-mot-

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

 8. út 16 –17.30 výtvarná dílna
19. so 7.30 –16.00 turistický kroužek 

– výlet do Tábora

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

12. a 19. so 14.00 – 16.00 Keramická 
dílna svítilny – pro dospělé 
a děti od 10 let

17. čt 17.00 – 19.00 Drátování – 
misky, hrnky, lahve – pro 
dospělé a děti od 10 let

31. čt 17.00 – 20.00 Horor v Ulitě  – 
příšerné dílny pro děti, straš-
ná stezka odvahy. Je ti 13–18 
let a chceš pomoct strašit? 
Ozvi se na: mala@ulita.cz. 

Podzimní prázdniny:

27.–30. 10. (popř. 2. 11.) Podzimní 
dobrodružný tábor – od 
6 do12 let

29. út 9.00 – 16.00 Zachraň se kdo 
můžeš  – pro děti od 6 do 15 
let program s výukou první 
pomoci

29.–30. út, st 9.00 – 16.00 Návrat do 
Bradavic  – pro děti 6–12 let

29.–30. út, st 9.00 – 16.00 Animovaný 
fi lm  – tvorba vlastního příbě-
hu, pro děti od 6 do 12 let

30. st 9.00 – 16.00 Halloweenské 
tvoření , pro děti od 6 do12 let

Beztíže – nízkoprahový klub
17. čt 17.00 – 20.00 Beztíže zatápí!

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

3. a 10. čt 10.00 – 12.00 Návrat do 
zaměstnání – jak si hledat no-
vou práci – rezervace předem

15. út 16.00 – 18.00 Podzimní věnec 
– dílna pro rodiče s dětmi – 
rezervace předem

19. so 9.00 – 18.00 Bazar podzimní-
ho a zimního oblečení

pá 10.00 – 12.00 Hraní si se zvyky 
a tradicemi (4. 10. Všichni tu 
jsme kamarádi, 11. 10. Odlet 
ptáčků do teplých krajin, 
25. 10 Co najdeme na pod-
zim na naší zahrádce)

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

Semináře a další akce – info a rezerva-
ce na tel.: 603 416 724 nebo e-mail: 
jolana.kurzweilova@nova-trojka.cz:
 1.út  10.00–12.00 Děti a spaní 

aneb Jak na malé nespavce 
– s fyzioterapeutkou

 4. pá  18.00 – so 5. 10.00 Pyžám-
kový večírek 

 6. ne 15.00 Drakiáda aneb Tentokrát 
přilétají dračice a saně – Ži-
dovské pece

 7. a 14. po 19.00–22.00 Magie, 
energie, intuice – seminář 

 8. út 10.00–11.00 Šikana už ve 
školce? – seminář s etoped-
kou J. Češkovou

10.–12., čt–so Podzimní dobročin-
ná burza oblečení a potřeb 
pro děti – info na www.
nova-trojka.cz nebo Dáša, 
tel.: 775 644 978

20. ne 15.00–18.00 Nedělní herna
 20.00 Osmá Procházka 

fi lmem – Fanny a Alexander
29. út – 30. st 7.30–16.30 Podzimní 

příměstský tábor – rezervace 
Markéta, tel.: 774 416 744, 
e-mail: marketa.vokrouhliko-
va@gmail.com

 3. čt 11.00–12.00 Výživová porad-
na pro děti i rodiče s nutriční 
terapeutkou

 8. út 12.00–13.00 Jak na poruchy 
chování a učení – s etoped-
kou

18. pá 9.30–11.30 Laktační porad-
na, nošení dětí v šátku 

23. st 18.00–19.00 Sociálně právní 
ochrana dětí 

25. pá 9.30–11.30 Psychomotorický 
vývoj dítěte

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

Přednášky:
3. a 17. 10.30 Stolování s dětmi 

6 měs. – 3 roky
10. a 24. 10.30 Vhodný čas odložit 

plenky 
31. čt 10.30 Uklízíme s dětmi 
Semináře:
27. ne 10.00 Pohybové hrátky 

a jóga pro děti
 2. 11.  9.00 Šťastné počátky

– pro nastávající rodiče

Projekt PUSH UP
Projekt je fi nancován ze zdrojů 
Evropského sociálního fon-
du a rozpočtu hlavního města 
Prahy (Operační program Praha 
– Adaptabilita). Trvá do 31. 12. 
2014, zapojit se je možné kdy-
koliv v jeho průběhu 
Kontakt: Centrum pro integraci 
cizinců, Kubelíkova 55, 130 00 
Praha 3, tel.: 222 362 142.
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do 
vaší budoucnosti.

neziskový sektor

-mot-

Nové prostory sdružení Buči otevřelo v úterý 24. září na adrese Koněvova 162 

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

  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 

  Renovace parket, broušení, lakování,
pokládka dřevěné a laminátové podlahy. 
Rychle, kvalitně. Tel.: 606 531 051

  Elektrikářské práce Erben: světla – zásuvky 
– opravy. Tel.: 604 516 344

  HODINOVÝ MANŽEL – profesionální
pomocník pro opravy a údržbu Tel.: 736 140 942

  ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, SÍTĚ,
garnýže, šití záclon, markýzy, čalounění dveří, 
shrnovací dveře, renovace oken, silikon. těs-
nění – 30% úspora tepla, malování, Petříček. 
Tel.: 606 350 270, 286 884 339

  !! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, 
sklep. Odvoz starého nábytku k likvidaci. 
Tel.: 777 227 840

  Koupím zvonící stromeček, betlém, ozdoby, 
řetězy. Tel.:  603 410 736   

  Koupím formy na pečení, obr. rámy, lidový 
kroj. Tel.: 603 410 736

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

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

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

  Psací stroje, kalkulačky, skartovače – opra-
vy, prodej. Tel. 241 412 507, 602 387 427, 
www.psacistroje.cz

  ELEKTRO – INSTALACE rekonstrukce – 
opravy – revize. Zn. Rychle a kvalitně,
tel.: 604 511 189

  Čistíme koberce, postele, matrace, sedačky, 
křesla a židle mokrou metodou profi  stroji Kär-
cher - zbavte se prachu a roztočů, které nevidí-
te, ale pořád jsou s Vámi. Ryhle, kvalitně a lev-
ně. Doprava Praha 3 ZDARMA. Objednávky na 
tel.: 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

  HLEDÁM BYT PŘED PRIVATIZACÍ DO 
100m2, vyměním za obecní bez privatizace, 
tel.: 775 084 998

  Prodej  levné nové obuvy z EU a levného 
nového i použitého textilu z EU. Koněvo-
va 87, po–pá 10–18 hod.

  Stropní sušák prádla. Montáž na míru.
Tel.: 602 273 584

  Kurzy němčiny s rodilými mluvčími
www.nemcina-123.cz nebo 731 256 786

  !!STĚHOVÁNÍ!! stěhování všeho druhu, 
nejen po praze, ale i celé ČR. Odvoz nepotřeb-
ných věcí k likvidaci. Doprava po Praze zdar-
ma. Vyklízení, autodoprava. Tel.: 777 227 840

  Kadeřnictví a pedikůra v budově odborů 
Churchillovo nám. 2 nabízí služby seniorům 
s velkou slevou. tel.: 604 269 068 

  Vyměním malý obecní byt v Praze 3 za větší. 
Ne majitel. Tel.: 725 177 313

  Judo od 5 let, Praha 3, chlapci i dívky. 
Tel.: 607 411 411

  Zveme vás do nového kadeřnictví, stanice 
Strážní, Koněvova 165. Velké slevy pro senio-
ry, pedikůra, masáže. tel.: 604 864 106

  Pronájem parkovacího stání: venkovní se 
sklopnou zábranou, Praha 3, Na Jarově. Cena 
800 Kč za měsíc. Kontakt: 776 002 089, gara-
zevackov@volny.cz

  Hledám byt pro sebe a přítelkyni, v dobrém 
stavu, s dobrou dostupností k MHD. Může být 
buď garsonka do 10 tis. Nebo větší byt do 14 
tis. Děkuji moc. Tel.: 605 845 088

  Přímý zájemce koupí dva byty v Praze. 
Menší byt pro dceru 1–2+1 a větší pro sebe 
3–4+1, platba hotově, na vystěhování nespě-
chám, vyplatím dluhy či exekuce, lze i před 
přivatizací. Tel.: 608 661 664

  Jazyková škola REZONANCE nabízí kurzy 
„Angličtina všemi smysly“ pro děti 1.–5. třídy 
na ZŠ Chmelnice.Výuka se orientuje na pro-
žitek spojený s jazykem, úvodní relaxace, 
reálné situace a kvalitní učebnice. Přejete si 
naučit anglicky s lehkostí a hravě? Potřebu-
jete pro svou práci solidní znalost němčiny? 
Jazyk Vás naučíme v příjemné atmosféře a re-
laxovaném stavu na základě typologie Vašeho 
učebního stylu.
www.re-zo-nan-ce.cz, pište a volejte na: 
simona@re-zo-nan-ce.cz, tel.: 775 238 245.

  SEBEOBRANA Budo-Kazik.cz, 
tel.: 604 725 657

  Pronájem ordinace 62m2, Poliklinika Jarov, 
Koněvova 221. Nájemné 1900,- Kč/rok

Michaela Vejvarová – AC&T Consulting, s.r.o.

Vedení účetnictví
pro fi rmy i fyzické osoby

Veškeré služby pro dům a SVJ
Kancelář – Na vrcholu 17, Praha 3

603 711 529, act.consulting@tiscali.cz

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

Jana Navrátilová, Dr. med dent
U Rajské zahrady 4, Praha–Vinohrady

telefon 605 805 589
• Dlouholetá praxe v Německu a Švédsku
• Zkušenosti ze špičkových zubních klinik
• Citlivý a individuální přístup
• Moderní všestranná zubní péče

STOMATOLOGICKÁ PRAXE

VÍTÁME NOVÉ PACIENTY

67x65mm.indd   1 17.08.12   16:40

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

inz_p3_8/13_v1.0.indd   1 15.09.13   18:02

tradiční česká kuchyně
domácí speciality  4 druhy čepovaných piv 

 sudová vína z moravy  sportovní přenosy 

na plazmách  fotbálek, šipky, poker, šachy 

  nekuřácká část 60 míst  rauty, svatby, 

promoce  cattering, rozvoz obědů

www.kopyto.cz

Plzeňský restaurant

pilsner urquell z certifikovaných tankůpilsner urquell z certifikovaných tanků

Kopyto

bořivojova 116, praha 3, tel.: 774 6666 04
WWW.FACEBOOK.COM/RESTAURACEKOPYTO

Metaxa Party! 

33 Kč

pátek 1. 11. od 20.00hostesky, dárky,

Kopyto letak_RL_138x179A.indd   1 19.09.13   13:13

VYKUP ŠIROKÉHO SORTIMENTU ZBOŽÍ
 od hodinek, zlata, stříbra, elektroniky, nářadí a ..., 

antikva-dalekohledy, mikroskopy, fotoaparáty... 

VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ I DO KOMISE!
Po - Pá   10 - 17,45 hod.

 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

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
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 Husitská ulice, dříve Husova, bývalá hranice mezi Žižkovem a Prahou
Ulice, která se díky výstavbě „Nového spoje-
ní“ stala moderní tepnou.

První domy budoucí obce Žižkov se začaly 
stavět kolem roku 1860, zejména podél vídeň-
ské silnice a v okolí dnešního Komenského ná-
městí. Nově vznikající město bylo odděleno 
od Prahy nezastavěnou krajinou. To se však 
rychle změnilo a místo Vídeňské silnice vznik-
la ulice, která se rychle blížila k pražskému 
opevnění a k Nové bráně. Tato ulice dostala  
název Husova, ale v roce 1947 byla přejmeno-
vána na Husitskou.

Vzhled ulice byl jako u každé jiné. Cho-
dec nebo cestující  tramvají, se po projetí pod 
mostem „Malá Hrabovka“, ocitl  v jiné ulici. 
Přestože se zde Žižkov setkal s Prahou,  fasády 
domů směřovaly na jižní stranu. Severní stra-
na ulice byla oddělena zdí od zázemí Pražské-
ho nádraží – nyní Masarykova. Do tohoto ná-
draží vjel první vlak 21. 8. 1845 od Olomouce. 
Na ulici panoval čilý dopravní ruch. 

Vždyť ulice byla a je spojnicí mezi dolním 
Žižkovem a Prahou, ale také hranicí Žižkova. 
Tyto okolnosti mohly být příčinou, proč se 
Žižkovu říkalo „Žižkovská republika“.

Jižní strana ulice, kde již stála takzvaná 
„Krenovka“, byl dům, který nechal posta-
vit podnikatel Antonín Krenn. Původně se 

jednalo o obytný dům čp. 42, který byl pozo-
ruhodný svou délkou, která činila téměř 100 
metrů. Výstavbou Nového spojení byl dům 
zkrácen, ale tato stavba je jediná, která zůsta-
la stát v této části ulice. Domy, které zde byly 
postaveny v 19. století, byly domy nájemními. 
Mezi nimi stávaly dva známé hotely té doby 
– hotel Myška a hotel Dolejška. Významný 
byl dům s čp. 84 , který nechal postavit v roce 
1902 na křižovatce ulice Karlovy (nyní Sei-
fertova) a Husovy (nyní Husitské) František 
Malý. Pro své sympatie k tehdejším politickým 
událostem na Balkáně, ho nazval „U Bulhara“.

Během konce 20. století, ale hlavně počát-
kem století 21. se vzhled ulice neustále měnil, 
a tak současná Husitská ulice je živou doprav-
ní tepnou pro silniční dopravu, nad níž je na 
betonové estakádě vedena doprava železniční.

Žižkovský gurmán

KIIN MODERN THAI RESTAURANT 

Je tomu sotva pár měsíců, co moji oblíbenou 
restauraci Fluidum (viz RN č. 4/2011) nahradil 
Restaurant u stolu (viz RN č. 4/2013). A než 
jsem stačil osušit slzy, zmizel další příjemný 
podnik Soave by Aureole (viz RN č. 12/2011) –
Itálii vytlačilo � ajsko a na scénu přichází Kiin 
Modern � ai Restaurant.

Střídmý a útulný interiér s cihlovými stěna-
mi oproti Soave v některých místech malinko 
zezelenal, světlé dřevěné stoly i tlumené osvět-
lení zůstalo zachováno, personál je komplet 
nový, vnímavý, milý a profesionální. 

Položek v jídelním lístku je příjemně po-
skrovnu – tři polévky, pět předkrmů, pět sa-
látů, šestkrát maso, čtyřikrát plody moře, šest 
variací na téma nudle a rýže a pár dezertů. 
Obecně rozhodně nejsem fanouškem rádoby 
vtipných nebo bizarně zkomolených názvů 
jídel typu „kuřecí prsa služky Božky“, „sma-
žený trampský sandál“ nebo „dva trpajzlíci 

v bramboráku“, ovšem musím přiznat, že část 
anglického menu v Kiin mne tentokrát oprav-
du pobavila. Coco Avalanche je miska voňavé 
polévky z kokosového mléka s kuřecím masem, 

chilli a červenou čočkou, Daisy in Pyjama jsou 
nesmažené rýžové závitky plněné kachním 
masem, zeleninou, mangem a bylinkami, na-
hradíte-li kachnu uzeným lososem a estragon 

koprem, dostanete závitky Almost Naked. Mezi 
saláty zaujme lehce pikantní Crying Tiger s měk-
koučkým hovězím pupkem, cibulkou a vyladě-
nou zálivkou z rybí omáčky a limetkové šťávy. 
Lonesome Heart jsou krásně křupavá fi lírovaná 
kachní prsa na lůžku ze směsi červené čočky, 
kokosového mléka a červeného karí s česneko-
vo-zázvorovou omáčkou, Born to be Wild pak 
vcelku logicky divočák v ostrém červeném karí 
se spoustou zeleniny a štiplavého zeleného pe-
pře. Z mořských plodů určitě nevynechejte gri-
lované krevety s ananasem sušeným na slunci 
lákavě zvané Undress me a můžete směle mířit 
do fi nále v podobě čokoládového fondantu 
Happy Ending. 

O mnoho důležitější než názvy je skutečnost, 
že všechny pokrmy dostanete připravené velmi 
pečlivě a v rámci možností autenticky – pikant-
ní je pikantní, omáčka hoisin je omáčka hoisin 
a estragon není potměšile nahrazen mátou. 

Točená Plzeň 12° mne k exotice nezaujala, 
lepší jsou poctivé domácí limonády nebo pří-
jemná rozlévaná vína z velkobílovického vinař-
ství Spěvák. Populární polední menu stojí ob-
vykle mezi 100–150 Kč. 

Martin Kubát

 Za tajemstvím jmen 
žižkovských ulic

Přibyslavská
(dokončení)

Mohutné polní vojsko oblehlo malý nížinný 
hrad na okraji městečka Přibyslavi. Přísloveč-
ný kanón na vrabce. Do toho ale jako blesk 
z čistého nebe: „…se bratr Jan Žižka roznemohl 
nemocí smrtelnou od hlíz a poručenství učinil svým 
milým věrným bratřím a Čechům, panu Viktoríno-
vi, panu Janovi Bzdinkovi a Kunšovi, aby se mi-
lého Boha bojíce, stále a věrně bránili pravdy boží 
pro věčnou odplatu. A tu již bratr Žižka poručiv se 
milému Bohu, život svůj dokonal v tu středu před 
svatým Havlem. A tu lid jeho vzali sobě to jméno 
sirotci, jako by jim otec umřel; a dobyvše hradu Při-
byslavi, i upálili těch, ježto se na něm bránili, na 60 
lidu branného a hrad také vypálili a zbořili. A po-
tom provodili bratra Žižku kněz Prokůpek a kněz 
Ambrož již mrtvého až do Hradce a tu jej pochovali 
v kostele u sv. Ducha u velikého oltáře.“ 

Tolik nejširší verze Starých letopisů českých. 
Podle uvedených příznaků, silně zduřelých 
mízních uzlin v podpaždí a v tříslech (ve stře-
dověku zvaných hlízy), každého hned napad-
ne dýmějový mor! Ovšem toho roku u nás čer-
ná smrt neúřadovala, při její silné nakažlivosti 
by určitě nebyl jedinou obětí v  táboře a těžko 
by se ostatní klidně shromáždili u jeho lůžka. 
A tak se dnes obvykle přijímá vysvětlení prof. 
Josefa � omayera (1853–1927), že příčinou 
smrti byl hnisavý nežit neboli karbunkl, násle-
dek otravy krve. 

Při téměř nulové hygieně na polním tažení 
zas nic tak zvláštního. Záměrná otrava přitom 
bývá rovněž vylučována s odůvodněním, že 
v ležení se stravovali všichni společně. Ovšem 
otrávit kotel s menáží pro celou rotu by bylo 
příliš nápadné (a nákladné) a zručný travič do-
káže přihodit jed do jídla nebo nápoje těsně 
před podáváním.

Ať tak či onak, odešel geniální vojevůdce, 
orebitská vojska osiřela a první etapa husit-
ských válek se uzavřela. 

Jan Škoda, 
Archiv hl. m. Prahy

Jagellonská 24, Praha 3 
www.kiin.cz
tel.: 728 889 999, 222 938 596,
e-mail: contact@kiin.cz 
po–pá: 11.00–22.00, so–ne: 16.00–22.00 

Praha 3 včera a dnes

Použitá fotografi e je z publikace Pavla 
Fojtíka „Zmizelá Praha“ – Tramvaje a tramvajo-
vé tratě 3. díl, nakl. Paseka 2011, str. 146 foto 
I. Mahel a archiv KPŽ 

Jan Schütz, 
Klub přátel Žižkova

Husitská ulice byla dříve lemována stromořadím...

... dnes nad ní vede železniční trať.
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Žižkovské policejní okénko
pátek 30. srpna 
Strážníci z Prahy 3 prováděli hlíd-
kovou činnost na náměstí Jiřího 
z Lobkovic, kde si všimli muže, kte-
rý popíjel alkohol v místě, kde je to 
zakázáno. Strážníci jej vyzvali k pro-
kázání totožnosti, aby s ním mohli 
přestupek řešit. Muž ale odmítl to-
tožnost prokázat a začal se chovat 
agresivně, proto strážníci použili 
donucovací prostředky a předvedli 
jej na Policii ČR, kde policisté mu-
žovu totožnost zjistili. Strážníci pře-
dali přestupek místně příslušnému 
správnímu orgánu k dořešení.

sobota 7. září 
Krátce před půl jednou v noci si 
hlídka strážníků z Prahy 3 všimla 
v ulici Siwiecova dvou mladíků, kte-
ří nesli dopravní značku zákaz zasta-
vení. Na dotaz strážníků, kde ji vza-
li, odpověděli, že ji našli položenou 
o několik desítek metrů výš v ulici. 
Strážníci se s mladíky vrátili na uve-
dené místo a zjistili, že tam dopravní 
značka opravdu chybí. Z přilehlého 
objektu ale vyšel pracovník ostrahy 

a strážníkům sdělil, že viděl na ka-
merách, jak mladíci značku vytrh-
li ze země a odnášeli ji pryč. Hlíd-
ka oba mladíky pro podezření ze 
spáchání trestného činu omezila na 
osobní svobodě a celou věc si pře-
vzala Policie ČR k dalšímu řešení.

Městská Policie

středa 21. srpna 
Policisté kontrolovali v Seifertově 
ulici 30 letého muže, který se před 
nimi snažil ukrývat. V dostupných 
evidencích pak hlídka zjistila, že po-
dezřelý muž k tomu měl pádný dů-
vod – až do roku 2019 má totiž sou-
dem vydaný zákaz pobytu na území 
hl. m. Prahy. Policisté ho proto oka-
mžitě zadrželi a celý případ zpra-
cují ve zkráceném přípravném říze-
ní ve 14 denní lhůtě. Za trestný čin 
maření výkonu úředního rozhodnu-
tí mu nyní hrozí až 3 roky za mříže-
mi. A protože ústecký soud vydal na 
tuto osobu příkaz k zatčení, po pro-
vedení všech úkonů ho policisté to-
muto soudu předali. 

Policie ČR

Odpoledne plné tance pro seniory 
z třetí městské části
Také letos se budou konat v hote-
lu Olšanka pravidelná taneční od-
poledne pro seniory Prahy 3, která 
zde pod názvem „Sejdeme se na 
Žižkově“ spolupořádá radnice třetí 
městské části.

„Jsem ráda, že radnice může podporovat 
společenský život seniorů,“ říká starost-
ka Vladislava Hujová.

K tanci a poslechu zde seniorům 
zahraje dechový orchestrem Žižkovan-
ka pod vedením zpěváka a kapelníka 

Petra Soviče. „V letošním roce máme při-
pravený bohatý program, neboť díky pod-
poře žižkovské radnice můžeme uspořádat 
pět tanečních odpolední. Hostem jedno-
ho z nich bude legenda české dechovky Jo-
sef Zíma,“ přiblížil Petr Sovič. Nejbliž-
ší termíny tanečních odpolední jsou 
16. a 29. října. Následovat bude odpo-
ledne 6.  listopadu s Josefem Zímou. 
Všechna odpoledne začínají v Kongre-
sovém sále Hotelu Olšanka ve 14 hodin 
a vstup do sálu je možný již od 13.30 
hodin. 

Ohlédnutí za létem nabízejí v Praze 3 záhony plné letniček, trvalek a růží. Let-
ničkové záhony, které se vysazují v polovině května, končí svůj životní cyklus 
právě v těchto dnech a obyvatelé Prahy 3 tak mají poslední možnost potěšit se 
před zimou pohledem na rudbekie, kosmosy, afrikány, verbeny, šalvěje, begonie 
nebo různé druhy okrasných tabáků a trav. Květinové záhony mají v třetí měst-
ské části dlouholetou tradici a Praha 3 v posledních letech v oblasti zahradnické 
tvorby získává celou řadu uznání. Letničky, resp. trvalky se zde vysazují na záho-
nech o ploše 800, resp. 1000 m2. 

Netradiční výuka jazyků 
na základní škole Jarov 
Se začátkem školního roku zasedlo do školních lavic na 
Základní škole V Zahrádkách 56 nových prvňáčků. Také 
jim jsou určeny projekty netradiční výuky cizích jazyků, 
s nimiž na jarovské škole mají dlouholeté zkušenosti.

Úspěch projektu Positive  
Playtimes Základní ško-
ly V Zahrádkách přinesl 
škole grant v rámci ak-

tivity Comenius – partnerství škol, 
který uděluje Národní agentura pro 
evropské vzdělávací programy. Zá-
kladem projektu je vzájemná výuka 
jednoduchých her v cizím jazyce. 
„Výsledek se potom natočí na video, me-
todicky zpracuje a prostřednictvím blo-
gu jej bude možné sdílet s ostatními za-
hraničními partnery. Součástí projektu 
bude i formování „herních expertů“, 
jejichž úkolem bude pomáhat ostatním 
dětem rozvíjet sociální dovednosti,“ při-
bližuje cíle projektu ředitel ZŠ V Za-
hrádkách Stanislav Šebl.

Prostřednictvím her žáci získají 
další příležitost k procvičování ci-
zích jazyků a díky zapojení infor-
mačních a komunikačních technolo-
gií získají dovednosti i v této oblasti. 
„A v neposlední řadě bude práce na pro-
jektu přínosná také z hlediska týmové 
práce, sociálních vztahů a zvýší motiva-
ci pro další studium jazyků,“ doplňuje 
Stanislav Šebl.

Žákům školy V Zahrádkách po-
máhají zpestřit výuku anglického ja-
zyka také další programy. Program 
EATS (English Across the Subjects) 
se zaměřuje na výuku angličtiny na 
prvním stupni a na škole běží již od 
školního roku 2004/2005. „Výuku 

v rozsahu čtyř 45 minutových lekcí týd-
ně vedou rodilí mluvčí za podpory česky 
mluvících asistentů a probíhá v malých 
skupinách o maximálně deseti dětech. 
Učebnice používané při výuce jsou mezi-
předmětové – dotýkají se lehce témat z ji-
ných oblastí např. matematiky, prvouky, 
zeměpisu, výtvarné výchovy  nebo dra-
matické výchovy a obsahují většinu uči-
va, které je předmětem zkoušek Cam-
bridge Young Learners English. Tyto 
zkoušky se každoročně konají na půdě 
školy ve spolupráci s organizací British 
Council,“ přibližuje program jeho ře-
ditelka Deanna Barešová.

Vedle toho na jarovské škole 
mají děti možnost navštěvovat A� er 

School English Clubs (Anglické klu-
by po vyučování), které pro žáky 
prvního stupně představují zábav-
ný a efektivní způsob jak procvičo-
vat své anglické jazykové dovednos-
ti. „Nabízíme např. Sports Club, kde se 
děti aktivně zapojují do her a činností 
a zároveň se učí základní sportovní ter-
minologii, English-in-Action Club, kte-
rý kombinuje dramatické aktivity a hry 
s pohádkami a jinými příběhy, které mají 
děti rády, a English Magazine Club, kde 
děti společně vytvářejí svůj vlastní ang-
lický on-line časopis a píší zajímavé člán-
ky, komiksy, hry, puzzle, rozhovory a po-
dobně,“ popisuje Deanna Barešová. 
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Tělovýchovná jednota zrakově
postižených TJ Zora Praha 

pořádá 2. listopadu v ZŠ a MŠ Chelčického, 
Chelčického 2614/43, Praha 3

sportovní soutěž
nevidomých sportovců

v goallbalu, simulované zvukové střelbě,
showdownu a šachu.
Začátek v 9.00 hodin.

Omezení užívání alkoholu
na veřejných místech
Pražští radní zásadním způsobem 
rozšířila místa, kde se nesmí pít al-
kohol na veřejnosti. Platí to i pro 
území třetí městské části, jako Ba-
silejské náměstí, ulice Biskupco-
va, Havlíčkovo náměstí, Hollarovo 

náměstí, Kostnické náměstí, náměs-
tí Barikád, náměstí Jiřího z Lob-
kovic, náměstí Jiřího z Poděbrad, 
Prokopovo náměstí, Sladkovského 
náměstí, Škroupovo náměstí, ulice 
Vinohradská (prostranství podél zdi 

Olšanských hřbitovů), Žižkovo ná-
městí, park mezi ulicemi Olšanská, 
Ke Kapslovně a Jana Želivského, ze-
leň v ulicích Osiková a Pod Lipami, 
zeleň (vnitroblok Bezovka) ohrani-
čená ulicemi Ondříčkova, Táborit-
ská, Kubelíkova, Bořivojova včetně 
podloubí domů č. 733, 725, 717 a 703, 
vnitrobloky Jeseniova, Ostromeč-
ská, Roháčova a Blahoslavova. 

Zahájení nového školního roku na ZŠ Jarov


