
Co je zajímavého v okolí

Několik slov o historii čtvrti a domu
Žižkov je zajímavá historická čtvrť Prahy, která byla vystavěna na začátku 19. století. Dům 
ve kterém se právě nacházíte byl postaven roku 1898 v období největší výstavby na tomto 
území. Původní stavebník a majitel byl pan Egerer. Před druhou světovou válkou dům 
prodal masné společnosti, která pod celým dvorkem vybudovala masnou výrobnu.

Dnes jsou v těchto prostorách umístěné hudební zkušebny, tedy prostory, kde se scházejí 
začínající kapely a zkoušejí. Vchod do jejich prostor můžete vidět vlevo od vstupních 
dveří. Vpravo od vstupních dveří je vchod do výčepu JET club, který pořádá veřejné 
hudební produkce ve sklepních prostorách domu, které dříve sloužily jako sklady uhlí 
jednotlivých bytů. 

Všechny popsané objekty jsou označené kódem, který naleznete na mapce s názvem 
„Okolí“, přiložené na konci dokumentu.

Pamětihodnosti na Žižkově
Kostel Nejsvějšího srdce páně na náměstí Jiřího z Poděbrad S1
Jedná se o moderní sakrální stavbu známého slovinského architekta Josipa Plečnika, 
která byla realizována v letech 1928 – 1932. Tento kostel je zařazen mezi národní kulturní 
památky.

Památník na Vítkově S2
Jedná se o funkcionalistickou stavbu, jejíž původní účel bylo uctění památky 
československých legionářů z 1.světové války. Dominantou památníku je jedna z 
největších jezdeckých soch Jana Žižky z Trocnova.
V prostorách památníku je muzeum české státnosti a v horní části památníku je kavárna s 
vyhlídkovou terasou. Na střeše památníku je vyhlídková terasa přístupná v rámci prohlídky 
muzea.

Kostel sv. Prokopa na Sladkovského náměstí S3
Jedná se o novogotickou dominantu Žižkova, která často hostí koncerty vážné hudby.

Hudební kluby a hudební scény na Žižkově
Palác Akropolis v Kubelíkově ulici M1
je nazýván centrem nezávislé kultury a nabízí ojedinělé hudební,divadelní a výtvarné 
projekty
www.palacakropolis.cz

Atrium v Čajkovského ulici M2
je koncertní a výstavní síň, která osloví především milovníky vážné hudby.  .
www.atriumzizkov.cz

Klub „Carpe Diem“ v Jičínské ulici M3
je stylová kavárna, hudební klub a galerie. Pořádá komorní koncerty a výstavy.
www.carpediem.cz

Divadla
Divadlo Ponec v Husitské ulici D1

http://www.palacakropolis.cz/
http://www.carpediem.cz/
http://www.atriumzizkov.cz/


je divadlo, které se specializuje na taneční a baletní produkci.
w  ww.divadloponec.cz  

Žižkovské parky
Park na vrchu Vítkově P1
je nejbližším parkem. Rozprostírá se okolo památníku Vítkov. Je to největší zelená plocha 
v centru Prahy. Jeho nejvyšší bod je položen zhruba 1000 metrů nad hladinou moře.

Park Parukářka P2
Je přátelská zelená plocha s dětským hřištěm a sezónním výčepem piva.

Park Rajská zahrada P3
Je velmi luxusní park poblíž domu s velkým množstvím druhů rostlin a mnoha možnostmi 
zábavy pro děti i dospělé.

Park Riegerovy sady P4
Je klasický městský park plný vzrostlých stromů a spoustou chodníčků a laviček pro 
nekonečné romantické procházky. Nahoře je otevřená pivnice a malá restaurace se 
středomořskými specialitami. Také je zde dobře vybavené hřiště pro větší děti.

Příjemné restaurace
Restaurace lavička na Sladkovského náměstí R1
velmi romantická restaurace s profesionální obsluhou a výborným jídlem.
http://www.restaurace-lavicka.cz/

La Casa na Kostnickém náměstí R2
Restaurace v italském stylu. Malá a útulná
http://www.lacasalacasa.cz

Taverna Olympos v Kubelíkově ulici R3
Velká stylová restaurace s výbornou řeckou kuchyní
http://www.taverna-olympos.eu/cs/

Stylové žižkovské hospody
U vystřelenýho voka v ulici U božích bojovníků R4
zcela ojedinělá hospoda s velmi specifickým koloritem
www.uvoka.cz

Planeta Žižkov na Tachovském náměstí R5
stylová hospoda s náladou předminulého století a výtečnou českou kuchyní
http://www.planetazizkov.cz

U Kroužků v Miličově ulici R6
V horní části hospody je nenápadně vyhlížející bar. Sklepní prostory skrývají stylový 
středověký interiér s občasnou produkcí historického šermu.
www.ukrouzku.cz

Vegetariánské restaurace

http://www.ukrouzku.cz/
http://www.planetazizkov.cz/
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Balarama ve Velehradské ulici R7
Vegan city na Husitské ulici R8
Secret of Raw na Seifertově ulici R9

Sport
Posilovna a tělocvična Fittop na Seifertově ulici S1
www.fittop.cz

Plavecký bazén Hotel Olšanka na ulici Olšanská S2
http://www.hotelolsanka.cz/sport/pool

Plavecký bazén Pražačka S3
http://www.prazacka.cz/bazen.php/

Doufáme, že najdete v těchto tipech inspiraci, kde strávit Váš volný čas, pokud se 
rozhodnete navštívit některé z popsaných míst.

Přejeme příjemnou zábavu
Šárka Tesařová a tým Saturnina
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