
  všechny, kdo hledají  
  bezpečí a pořádek
  — Zvýšili jsme četnost svozu  
  odpadků o více než 50 %. Zřídili  
  jsme nová stanoviště pro sběr  
  použitého kuchyňské oleje, kovů  
  a bioodpadu a 400 kontejnero-
vých míst přímo v bytových domech. Čistá Trojka 
zasahuje pohotově tam, kde zjistíte nepořádek. 
Zajistíme, aby Antigraffiti program byl pro vás 
nadále zdarma.
— Psí bobky, cigaretové špačky, ale taky 
vandalismus, krádeže a drogy. Víme o všem,
co Trojku trápí. Ve spolupráci s policií se 
zaměřujeme na problematické lokality. Usilujeme 
o zrušení posledních čtyř kasin na území Prahy 3.

  všechny, kdo tu   
  podnikají
  — Zdejším podnikatelům jsme  
  pomáhali v těžkých dobách 
  pandemie a pomáháme jim i teď.  
  Nápady šikovných živnostníků  
  propagujeme na radničních 
infokanálech, připravujeme speciální gastromapu 
a uspořádali jsme soutěž o nejoblíbenější podnik. 
Trojka bude i v budoucnu místem, kde najdou 
uplatnění kreativní a pracovití lidé.

  všechny sousedy z   
  Trojky
  — Těší nás, že vám není   
  budoucnost našeho společného  
  domova lhostejná. Podíleli jste  
  se na tvorbě strategického plánu  
  Prahy 3 do roku 2030 a společně 
s námi jste navrhli novou tvář náměstí Jiřího
z Poděbrad, Seifertovy ulice a dalších míst.
V participativních projektech budeme pokračovat.
— Hodláme dál podporovat místní rodinná centra, 
která posilují komunitní život.

  všechny, kdo milují   
  zdejší kulturu
  — Desetitisíce návštěvníků  
  pravidelně potvrzují oblibu  
  vinobraní, pivobraní a   
  masopustu. Ulice Trojky chceme  
  dál oživovat také menšími 
projekty, jako je Pražský Montmartre. Plánujeme 
letní kino a novou expozici dějin Žižkova a 
Vinohrad. Podporujeme založení kulturního 
centra ve čtvrti vznikající na území nákladového 
nádraží.

  všechny, kdo tu sportují
  — Pražačka je Mekkou všech  
  místních sportovců. V areálu  
  vybudujeme nový skatepark a  
  další hřiště pro beachvolejbal,  
  modernizujeme zázemí. Stavět  
  chceme i další hřiště pro starší  
  děti.

  všechny, kdo potřebují  
  pomocnou ruku
  — Víme, že přáním každého, kdo  
  je odkázaný na péči druhých, je  
  trávit čas v domácím prostředí.  
  Podporujeme terénní péči a  
  usnadníme práci všem, kteří se 
starají o své blízké v jejich domovech. Plánujeme 
sdílené bydlení seniorů ve větších bytech, které 
omezí pocit samoty i výdaje na energie. 
Připravujeme dům sociálních služeb v ulici Pod 
Lipami.
— Právě vzniká bezbariérový vstup do stanice na 
náměstí Jiřího z Poděbrad, pokračovat chceme na 
zastávkách Jana Želivského a Flora. Vedle toho 
rekonstruujeme také vstupy do radničních budov.
— Zvýšíme počet lékařských ordinací pronájmem 
obecních prostor, zejména praktikům
a pediatrům.
— Z části obecních bytů tvoříme azyl pro seniory, 
samoživitelky a jiné osoby ohrožené ztrátou 
bydlení. Další část bytového fondu jsme vyhradili 
pro učitele, strážníky a pečovatele. 200 bytů
v novostavbách na nákladovém nádraží 
pronajmeme místním za výhodných podmínek. 

  všechny, kdo rádi   
  relaxují v přírodě
  — Dokončíme revitalizaci všech  
  ploch veřejné zeleně, které jsou  
  plícemi Prahy 3. Zvládneme  
  vysadit nejméně 300 dalších  
  stromů. Připravujeme nový park 
Kapslovna a chystáme oživení parku na Vítkově. 
— Rozšíříme plochy pro individuální i komunitní 
zahradničení. 

  všechny, kdo tudy chodí  
  i jezdí 
  — Kvalitní a dostupná MHD je  
  naší prioritou, stejně tak má ale  
  motorista právo jet do práce  
  autem a cyklista zase právo cítit  
  se bezpečně ve vyhrazeném  
pruhu. Podporujeme dokončení městského 
okruhu a výstavbu nové trasy metra na Žižkov. 
Vytvoříme nová parkovací místa v podzemních 
garážích na Vinohradské třídě.
— Dopravu chceme čistější, proto plánujeme 
provoz elektrobusů a dobíjecích stanic pro 
elektromobily. 
— Budeme řešit nedbalou koordinaci uzavírek ze 
strany magistrátu, kvůli níž vznikají dopravní 
zácpy.

  všechny, kdo se tu učí i  
  vyučují
  — Škol a školek není nikdy dost,  
  stejně jako kvalitních učitelů.  
  Volné kapacity navýší nová  
  škola na Havlíčkově náměstí i  
  nová školka v Jeseniově ulici. 
Zajistíme pestrou nabídku kroužků, klubů a 
příměstských táborů. Pro začínající pedagogy 
máme připravené startovací byty.
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PRAHA 3:
V NAŠEM PROGRAMU MYSLÍME NA... 

TOPSTANPRAHA3.CZ

MÍSTO PRO NAŠI SPOLEČNOU
BUDOUCNOST

Na Jiřáku se staví výtah do metra,
je to první etapa revitalizace celého 
náměstí.

  všechny, kdo jsou tu  
  doma
  — Záleží nám na tom, aby Praha  
  3 byla na mapě metropole  
  nepřehlédnutelná.   
  Spolupracujeme na rekonstrukci  
  Vinohradské, Olšanské, 
Seifertovy, Táboritské, Jičínské, Slezské, 
Koněvovy/Hartigovy a Jana Želivského, aby se z 
nich staly skutečné městské třídy. V parku na 
Ohradě vytvoříme další farmářské tržiště.
— Plníme předsevzetí zrekonstruovat všechny 
bytové domy v majetku městské části. Chystáme 
výstavbu obecních bytů na Červeném dvoře.
— Nová čtvrť na území nákladového nádraží musí 
představovat přínos, ne přítěž. Trváme na 
výstavbě pěti školek, tří škol, parků, nové 
tramvajové trati, zdravotnického zařízení a 
domova pro seniory. Developeři se musí finančně 
podílet na veřejné vybavenosti.
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Panelák Kubelíkova — veřejný prostor, 
kudy každý den projdou tisíce lidí.

Nabídku aktivit sportovního areálu
Pražačka rozšíří nový skatepark.


