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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
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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 
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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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RADA MČ PRAHA 3
Granty za 14,5 milionů
� Rada městské části schválila 
přidělení grantů z Grantového 
a podpůrného fondu. Na gran-
tech do 50 tisíc korun radní 
rozdělili částku 1 055 000 korun 
mezi 41 žadatelů, na darech pře-
vyšujících tuto částku pak navrhli 
rozdělit 13 460 000 korun mezi 
114 žadatelů z oblasti kultury, 
rozvoje občanské společnosti, 
spolkové činnosti i zachování 
kulturního dědictví. Dary převy-
šující 50 tisíc korun však musí 
ještě schválit zastupitelstvo.

Nová okna pro 
základní školu
� Vypsání výběrového řízení 
na zajištění výroby, dodávky 
i výměny špaletových oken na 
historické budově základní školy 
na náměstí Jiřího z Poděbrad 
schválili radní na začátku února. 
Podle plánu žižkovské radnice 
by k výměně dosluhujících oken-
ních výplní mělo dojít již během 
těchto letních prázdnin.

Nové vybavení 
pro školku

� Výběrové řízení proběhne také 
na dodávku a montáž zařízení 
interiéru pro Mateřskou školu 
Jeseniova 204, která tento rok 
prošla komplexní rekonstrukcí. 
O vypsání tendru rozhodla rada. 
Školka by od nového školního 
roku 2012 – 2013 měla začít 
sloužit opět veřejnosti.

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru občansko 
správním, oddělení rady a zatupi-
telstva, Havlíčkovo nám. 9.

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 4. března a 2. dubna
Koněvova/V Jezerách 4. března a 2. dubna
Soběslavská/Hollarovo nám. 4. března a 2. dubna
Tachovské nám. (u tunelu) 4. března a 2. dubna
Na Vrcholu/V Domově 19. března
nám. J. z Lobkovic – proti č. 11 19. března
nám. Barikád 19. března
Kostnické nám./Blahníkova 19. března

umístění termín přistavení
Buková/Pod Lipami 54 25. března
Jeseniova 143 25. března
Přemyslovská/Orlická 25. března
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 25. března
Křivá 15 12. března
Přemyslovská/Sudoměřská 12. března
U Rajské zahrady/Vlkova 12. března
V Zahrádkách/Květinková 12. března

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky a firmy! Nevhazujte stavební suť a nebezpečné 

odpady. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 ne-
bo 296 339 912, další informace 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.

Výše uvedené prostory budou poskytnuty na základě písemných nabí-
dek zaslaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části, na adresu 
Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, v obálkách označených značkou „Výbě-
rové řízení č. 374“, resp. „Výběrové řízení č. 375“, resp. „Výběrové 
řízení č. 376 – ATELIÉRY“ doplněnou pořadovým číslem nebytové-
ho prostoru, u výzvy „Výběrové řízení č. 377“ doplněnou pořadovým 
číslem garážového stání. Obálky takto neoznačené nebo označené 
neúplně či nesprávně, do výběrového řízení zahrnuty nebudou.

V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem, a stanov-
te výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete 
za přiměřenou. Pro podání nabídky lze použít formulář, který je k dis-
pozici v podatelně ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 nebo na inter-
netové adrese www.praha3.cz. Pro urychlení vyřízení uveďte, prosím, 
kromě úplné adresy trvalého bydliště i své telefonické spojení. 

Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení 
pro obsazení nebytového prostoru i garážového stání bude nabídnutá vý-
še nájemného. Mimo garážová stání uveďte též záměr, co budete v neby-
tových prostorech provozovat (k provozování výherních a hracích automatů 
nebudou nebytové prostory pronajaty). Do výběrového řízení nebudou za-
řazeni zájemci, vůči kterým má městská část Praha 3 finanční pohledávky.

Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí pro byty a nebytové pro-
story Rady městské části, návrh pořadí bude schvalovat Rada městské 
části. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 
30 dnů ode dne zasedání Rady městské části. Městská část Praha 3 si 
vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit. �

TOMÁŠ KALOUSEK, zástupce starosty městské části 
MAGDALENA BENEŠOVÁ, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

VÝZVA č. 374
Městská část Praha 3 disponuje v současnosti těmito volnými 
nebytovými prostory:
   1.  Olšanská 7/2666, kancelář, zdravotnické zařízení, 82,80 m2, 

6. podlaží (min. nájemné 1300 Kč/m2/rok)
  2.  Olšanská 7/2666, kancelář, zdravotnické zařízení, 120,90 m2, 

6. podlaží (min. nájemné 1300 Kč/m2/rok)
  3.  Olšanská 7/2666, kancelář, zdravotnické zařízení, 118,30 m2, 

6. podlaží (min. nájemné 1300 Kč/m2/rok)
  4.  Olšanská 7/2666, kancelář, zdravotnické zařízení, 109,10 m2, 

6. podlaží (min. nájemné 1300 Kč/m2/rok)
  5.  Olšanská 7/2666, kancelář, zdravotnické zařízení, 95,60 m2, 

6.podlaží (min. nájemné 1300 Kč/m2/rok)
  6.  Olšanská 7/2666, kancelář, zdravotnické zařízení, 124,30 m2, 

6. podlaží (min. nájemné 1300 Kč/m2/rok) 
  7.  Olšanská 7/2666, kancelář, zdravotnické zařízení, 123,50 m2, 

6. podlaží (min. nájemné 1300 Kč/m2/rok)
  8.  Olšanská 7/2666, kancelář, zdravotnické zařízení, 404,30 m2, 6. 

a 7. podlaží (min. nájemné 1300 Kč/m2/rok za kanceláře –
 tj. 192,20 m2 a 650 Kč/m2/rok za střešní terasu – tj. 212,10 m2)

  9.  Olšanská 7/2666, kancelář, zdravotnické zařízení, 484,50 m2, 
7. podlaží (min. nájemné 1300 Kč/m2/rok za kanceláře – 
tj. 248,90 m2 a 650 Kč/m2/rok za střešní zahradu – tj. 235,60 m2)

Prohlídka bude umožněna 6. března 2012 (9–10 hod.)
Konečný termín pro příjem nabídek je 12. března 2012 v 18 hod.

Od 1. března se mění provozní doba poboček MKP 
Chmelnice a Žižkov takto: po 13.00 – 19.00, út 9.00 
– 16.00, st a čt 12 – 19.00, pá 9.00– 16.00 �

Změna provozní doby knihoven
� Částečná uzavírka komunikace Prokopova v úseku Hu-
sitská – Havlíčkovo nám. (východní část) – pouze v uve-
deném směru – do 31. 3. Částečná uzavírka je z důvodu 
rekonstrukce kanalizace, která navazuje na havárii kanali-
zace vzniklou 9. 2. 
� Úplná uzavírka jednosměrné komunikace Jeseniova 
v úseku Ambrožova – Viklefova do 18. 3. Důvodem probí-
hající úplné uzavírky je rekonstrukce vodovodního řadu.    
� Úplná uzavírka komunikace Siwiecova (dříve Havelko-
va) u objektu 1839/1, tj. proti západní tribuně stadionu 
Viktorie Žižkov. Úplná uzavírka bude probíhat v termínu 
2. 3. (pátek) – 12. 3. (pondělí) z důvodu výkopu a napo-
jování čerpací stanice na inženýrské sítě. Objízdná trasa 
je vedena obousměrně ulicemi U Rajské zahrady – nám. 
Winstona Churchilla – Italská – Seifertova; v úseku Siwie-
cova – Italská bude přechodným dopravním značením 
omezena nejvyšší povolená rychlost na 30 km/h.

VÁCLAV SEDLÁK, Odbor dopravy

Březnové uzavírky komunikací v Praze 3

VÝZVA č. 375
Městská část Praha 3 disponuje v současnosti těmito volnými 
nebytovými prostory:
  1.  Basilejské nám. 3/1807, kancelář, sklad, 39,79 m2, 1. podlaží 

(min. nájemné 600 Kč/m2/rok)
  2.  Domažlická 9/1159, kancelář, 48,90 m2, 1. podlaží 

(min. nájemné 600 Kč/m2/rok)
  3.  Jeseniova 27/846, prodejna 10,18 m2, 1. podlaží 

(min. nájemné 600 Kč/m2/rok)
  4.  Koněvova 162/2430, prodejna, služby, 86,60 m2, 1. podlaží 

(min. nájemné 1000 Kč/m2/rok)
  5.  Rokycanova 18/279, sklad, 30,28 m2, 1. podlaží 

(min. nájemné 500 Kč/m2/rok)
  6.  Soběslavská 27/2251, dílna, sklad, 24,60 m2, 1. podlaží 

(min. nájemné 500 Kč/m2/rok)
  7.  Za Žižkovskou voz. 18/2267, prodejna, 13,90 m2, 1.podlaží 

(min. nájemné 800 Kč/m2/rok)
  8.  Žerotínova 66/1739, kancelář, sklad, 43,31 m2, 1. podlaží 

(min. nájemné 600 Kč/m2/rok)

Prohlídka bude umožněna 6. března 2012 (9–10 hod.)
Konečný termín pro příjem nabídek je 12. března 2012 v 18 hod.

VÝZVA č. 377
Městská část Praha 3 disponuje v současnosti těmito volnými 
garážovými stáními:
1.  Pod Lipami 33A/2561A, garážové stání č. 1–2, 18,75 m2, 

2. podzemní podlaží, (min. nájemné 1000 Kč/m2/rok) 
2.  Pod Lipami 33A/2561A, garážové stání č. 45-46, 18,75 m2, 

1. podzemní podlaží (min. nájemné 1000 Kč/m2/rok)
Pozn.: Výše uvedená garážová stání jsou určena pouze pro invalidní 
občany, k jejich pronájmu je nutno doložit příslušné doklady!
3.  Pod Lipami 33A/2561A garážové stání č. 3–4, 6, 8–10, 12, 14–18, 

20–29, 32–37, 40–44, 12,50 m2, 2. podzemní podlaží (min. nájemné 
1000 Kč/m2/rok) 

4.  Pod Lipami 33A/2561A, garážové stání č. 48–50, 53, 56–60, 
63–72, 74–77, 79, 81–83, 85–88, 12,50 m2, 1. podzemní podlaží 
(min. nájemné 1000 Kč/m2/rok)

Prohlídka bude umožněna 15. března 2012 (9–10 hod.)
Konečný termín pro příjem nabídek je 20. března  2012 v 16.00 hod.

Podmínkou   pro   pronajmutí garážového stání  je, že žadatel dolo-
ží nájemní či podnájemní smlouvu, kterou prokáže svůj pobyt na úze-
mí Prahy 3. Nabídku na více garážových stání je nutno zaslat vždy 
samostatně! Na jeden objekt však lze podat maximálně tři nabídky.

VÝZVA č. 376
Městská část Praha 3 disponuje v současnosti tímto volným 
ateliérem:
1.  Roháčova 40/273, ateliér, 68,25 m2, 9. podlaží (minimální nájemné 

1000 Kč/m2/rok)  

Prohlídka bude umožněna 8. března 2012 (9 – 10 hod.)
Konečný termín pro příjem nabídek je 12. března 2012 v 18.00 hod.

Podmínky nájmu ateliéru jsou: nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou – 5 let a účel pronájmu bude v souladu s umělec-
kou tvůrčí činností. 

V nabídce na pronájem ateliéru uveďte své jméno a příjmení, datum 
narození, adresu, telefon, zaměstnání, vzdělání. 

K nabídce je nutno doložit také popis dosavadní umělecké tvůrčí 
činnosti s příslušnou dokumentací a čestné prohlášení, že nejste uživa-
telem jiného ateliéru.

Vzhledem k výstavbě servisního objektu se mění termín ote-
vření dětského hřiště Pod Kapličkou. Hřiště bude otevřeno 
na začátku května 2012 (pravidelně se otvírá 15. března). � 

Hřiště Pod Kapličkou až od května
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Jarovská pobočka se ocitla na se-
znamu pěti knihoven, které chtělo 
vedení Městské knihovny v Praze 
zrušit již koncem ledna. Proti to-
mu se však ostře postavil právě 
místostarosta pro kulturu Pavel 
Sladkovský a poté i celá rada měst-
ské části, která nakonec schválila 
dotaci na její provoz do konce le-
tošního roku. „Musíme najít úspory 

jinde, protože nemůžeme dopustit, aby 
naši občané, především děti a mládež, 
ztratili možnost číst knihy,“ řekl na 
jednání rady Sladkovský.

Krok radnice, která okamžitě 
zareagovala a zabránila zrušení 
knihovny, přivítali i občané Pra-
hy 3. „Děkuji Vám mnohokrát za 
moudré rozhodnutí, udělal jste pro 
naše děti velký čin,“ napsal na rad-

nici například Tomáš Chundela 
z Jarova.

Jarovská pobočka v loňském 
roce obsloužila 2324 registrova-
ných čtenářů, z toho více než tři 
stovky dětí. Její návštěvníci si jen 
za uplynulý rok vypůjčili přes 
57 tisíc knih. Přitom počet regis-
trovaných členů i výpůjček knih 
rok od roku stále stoupá. Jen v ro-

ce 2011 se do knihovny přihlásilo 
333 nových čtenářů. 

Rozhodnutí vedení městské 
knihovny tak nebylo motivováno 
nezájmem veřejnosti o služby, ale 
především stupňujícími se poža-
davky soukromého majitele ob-
jektu na výši nájmu a také malým 
prostorem, který neumožňuje dal-
ší rozvoj služeb pobočky.

„Pobočka má přibližně 140 metrů 
čtverečních, pro rozvoj nabízených 
služeb v dané spádové oblasti by byl 
ideální prostor od 250 do 400 me-
trů čtverečních,“ uvedla vedoucí 
knihovny Renáta Jíchová.

Proto také radnice bude hle-
dat možnosti, jak zajistit rozvoj 
knihovny ve svých prostorách. „Fi-
nanční injekce, kterou radnice schváli-
la, je opatřením pro letošní rok, určitě 
však budeme ve spolupráci s městskou 
knihovnou hledat systémové řešení, kte-
ré dlouhodobě zajistí poskytování jejích 
služeb občanům z Jarova i Chmelnice. 
Zájem veřejnosti zde zjevně je, a proto 
vážně uvažujeme o řešení, které by mís-
to zrušení mohlo objem služeb, včetně 
akcí a přednášek pro veřejnost i školy, 
navýšit. Uvažuje se i o variantě, že by 
se jarovská knihovna přestěhovala do 
větších prostor v této lokalitě a stala se 
z ní spádová knihovna, přičemž druhá 
knihovna v Husitské ulici by slouži-
la jako knihovna pobočková,“ dodal 
místostarosta Pavel Sladkovský. �

-jas-

Radnice zachránila jarovskou knihovnu, 
teď přemýšlí o jejím dalším rozvoji
Pobočku městské knihovny na Jarově, 
kterou žižkovská radnice svou dotací 
1,2 milionu korun na letošní rok 
zachránila před zrušením, si v úterý 
14. února prohlédli zástupce starosty 
Pavel Sladkovský společně s radní 
Barborou Hanychovou. S vedoucí 
obvodních knihoven pro Prahu 3 
Renátou Jíchovou také diskutovali 
o možnosti dalšího rozvoje jarovského 
literárního a vzdělávacího centra. 

Radní Barbora Hanychová (vlevo) a zástupce starosty Pavel Sladkovský 
v knihovně na Chmelnici s její vedoucí Renátou Jíchovou

31. prosince 2011 se opět zten-
čil počet hazardních provozoven 
v městské části. Třináct z nich to-
tiž pod tlakem žižkovské radnice 
ukončilo provoz. V současné do-
bě je tak na území městské části 
celkem 114 adres, kde je povoleno 
provozovat výherní hrací přístro-
je nebo videoloterijní terminály. 

Dalších 31 míst však bude zrušeno 
s koncem letošního roku. K tomu-
to datu totiž budou muset ukon-
čit provoz herny, které provozují 
výherní hrací přístroje, jež spadají 
do povolovací kompetence obce.

V příštím roce by tak na úze-
mí městské části mělo zbýt jen 
83 míst, kde jsou herny s videolo-

terijními terminály, které mají po-
volení od ministerstva financí až 
do konce roku 2014, kdy by měl 
hazardní byznys z ulic Prahy 3 
zmizet nadobro. Podle starostky 
Prahy 3 Vladislavy Hujové však 
bude radnice usilovat všemi pro-
středky o redukci i tohoto počtu 
povolených míst.

„V rámci politiky nulové toleran-
ce vůči hazardu jsme jasně deklaro-
vali, že budeme usilovat o vytlačení 
heren všemi legitimními prostředky 
i v mezidobí. U dalších sedmnácti 
provozoven tak bylo zahájeno správ-
ní řízení, protože u nich minister-
stvo povolilo videoloterijní terminá-
ly na adresách, které nebyly v našem 

seznamu povolených míst. Pevně vě-
řím, že budeme úspěšní a podaří se 
nám dosáhnout zrušení těchto he-
ren,“ uvedla starostka Vladislava 
Hujová.

Městská část proto věří, že 
s příchodem roku 2013 zbude na 
území Prahy 3 maximálně 66 he-
ren, které z mapy Žižkova a Vi-
nohrad nadobro zmizí v roce 
2014, kdy se má plán žižkovské 
radnice na celkové zrušení hazar-
du naplnit. �

-jas-

Starostka Hujová pokračuje v tažení proti hazardu
Ke konci uplynulého roku bylo 
na území Prahy 3 zrušeno 13 provozo-
ven s hracími automaty. Na konci 
letošního roku by mělo ukončit 
provoz dalších 31 heren a o zrušení 
dalších sedmnácti žižkovská radnice 
usiluje cestou správního řízení v rámci 
programu nulové tolerance, který vyhlá-
sila hazardu na území městské části.

Provozovny s hracími přístroji 
zrušené k 31. 12. 2011:
� Bořivojova 15 � Husitská 46 
� Husitská 64 � Chlumova 26 
� Koněvova 25 � Koněvova 14 
� Koněvova 56 � Na Jarově 2 
� Na Viktorce 20 � Seiferto-
va 79 � Štítného 15 � U Kněž-
ské louky 32 � Viklefova 11

Celkem obdržela městská část 
do uzávěrky bezmála 250 žá-
dostí o udělení grantu. Z toho 
74 žádostí bylo z oblasti kultury, 

157 uchazečů žádalo o podporu 
své spolkové činnosti a na rozvoj 
občanské společnosti a 14 projek-
tů usilovalo o grant na zachová-

ní kulturního dědictví. Celková 
suma, o kterou uchazeči usilova-
li, přesahovala 50 milionů korun. 
Bohužel více než třetinu uchaze-
čů musel grantový výbor vyřa-
dit, 88 žádostí nedosáhlo potřeb-
ného minima bodů pro dosažení 
grantu a devět z nich bylo vyřaze-
no pro nesplnění formálních ná-
ležitostí. To dokládá skutečnost, 
že řada žadatelů má zatím problé-
my s dodáním povinných příloh 
ke svým žádostem a především 
s platností přikládaných výpisů. 

V tomto směru považuji proto za 
nutné, aby žadatelé přistupovali 
k podávání žádostí odpovědně-
ji. Přesto však považuji jednání 
okolo grantové podpory na letoš-
ní rok za úspěšné. 

V oblasti kultury nakonec vý-
bor přiřkl podporu 49 žádos-
tem, v oblasti spolkové činnosti 
a rozvoje občanské společnos-
ti bylo úspěšných 90 projektů 
a v oblasti zachování kulturního 
dědictví komise navrhla podpo-
řit 9 žádostí.

Granty již na svém zasedání 
schválila rada městské části, žá-
dosti, jimž byla přidělena pod-
pora vyšší než 50 tisíc korun však 
ještě musí potvrdit svým hlaso-
váním nejbližší jednání zastupi-
telstva městské části. �

Granty přiděleny podle modernizovaných pravidel
Celkem 14,5 milionu korun navrhl pro le-
tošní rok rozdělit mezi žadatele Výbor pro 
správu Grantového a podpůrného fondu. 
Jeho rozhodování probíhalo podle uprave-
ných pravidel, na kterých se výbor dohodl 
koncem loňského roku.

PAVEL 
SLADKOVSKÝ

zástupce starosty

Starostka Vladislava Hujová (zcela vlevo) se v lednu zúčastnila další kontroly heren
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Městská část Pra-
ha 3 spustila nový 
rezervační systém 
na svém úřadu. Od 
února si tak mohou 
návštěvníci žižkov-
ského úřadu, kteří si 
zde potřebují vyřídit 
své záležitosti, zare-
zervovat datum a čas 
návštěvy prostřed-
nictvím internetu na 
webových stránkách 
www.praha3.cz.

Rezervační systém, pomocí kte-
rého si občan může dopředu za-
rezervovat návštěvu u úřední-
ků, doposud fungoval jen pro 
pracoviště prodeje parkovacích 
karet do Zóny placeného stání 
v Praze 3. 

„Plníme tím slib daný v progra-
mových cílech rady městské části na 
letošní rok, že úřad více otevřeme ve-
řejnosti a uděláme vše pro to, aby 
pro ně úřední jednání bylo co nejmé-
ně časově náročné. Internetový re-
zervační systém považuji za něco, co 
by mělo být dnes na moderním úřa-
du standardem,“ uvedl zástupce 
starosty Pavel Sladkovský, který 
má ve své gesci vnější vztahy.

Od února si tak návštěvníci bu-
dou moci jednoduše předem ob-
jednat schůzku či jednání také na 
živnostenském rejstříku, podatel-

ně, vyřídit si tímto způsobem ob-
čanské průkazy a pasy, trvalý po-
byt, poplatek za psa, poplatek za 
lázeňský a rekreační pobyt a uby-
tovací kapacitu, lovecký či rybář-
ský lístek nebo zvláštní užívání 
komunikace (zábory), připojení 
ke komunikaci a dopravní znače-
ní. On-line si lze zarezervovat ta-
ké návštěvu podatelny, Radnič-
ních novin a Odboru vnějších 
vztahů či jednání na evidenci stíž-
ností, petic a veřejnosprávní kon-
troly. K dispozici bude také sta-
vební úřad pro stavby místních 
a účelových veřejně přístupných 
komunikací a vyřizování vyhra-
zených parkovacích míst pro těž-
ce zdravotně postižené osoby.

V nabídce zatím chybí agen-
da spojená s ověřováním podpi-
sů a službami Czech POINT. Ty-

to často využívané agendy úřadu 
by se do internetového rezervač-
ního systému měly připojit v nej-
bližších dnech či týdnech.

„Zavedení rezervačního systému 
u těchto agend je poněkud kompli-
kovanější, protože zde musíme sla-
dit internetový systém se stávajícími 
rezervačními systémy. Jsem ale pře-
svědčen, že i zde se občané brzy do-
čkají,“ dodal Pavel Sladkovský.

Vstup do rezervačního systé-
mu naleznou občané na domov-
ské stránce městské části na ad-
rese www.praha3.cz v pravé liště 
v rámečku „Důležité informace“. 
V této sekci vedle nabídky jed-
notlivých agend naleznou také 
podrobný návod, jak rezervační 
systém používat. �

-jas- 

Prostřednictvím webového por-
tálu Chodci sobě budou podněty 
občanů (fotografie či videa z pro-
blémových míst a jejich popis) 
evidovány, zobrazovány na mapě 
a zasílány samosprávám přísluš-
ných městských částí. Samosprá-
vy jej budou moci využít k získání 
komplexnějšího přehledu o pro-
blémech chodců ve své lokalitě 
a k informování občanů o dalším 
postupu při jejich řešení. Občané 
budou mít možnost sledovat stav 
řešení podnětů, hodnotit jej, ode-
bírat novinky o zaslaných pod-
nětech, hlasovat o nejproblema-
tičtějších místech a díky propoje-
ní se sociálními médii mezi sebou 
komunikovat.

„K vytvoření portálu nás dovedly 
naše dlouholeté zkušenosti z realiza-
ce programu Bezpečné cesty do školy, 
díky kterému bylo v Praze upraveno 
přes 60 nebezpečných nebo dopravně 
přetížených lokalit,“ uvedla koordi-
nátorka projektu Petra Lukešová 
ze sdružení Pražské matky.

Žižkovská radnice projekt uví-
tala, protože průzkum názoru 
veřejnosti považuje za důleži-
tou součást řady projektů, které 
v současnosti realizuje pro zvý-
šení bezpečnosti chodců v do-
pravě. Jen v loňském roce do 
těchto projektů městská část in-
vestovala 18 milionů korun, v le-
tošním roce počítá s obdobnou 
částkou.

„Podněty občanů jsou pro nás 
standardní součástí při změnách 
přechodů pro chodce. Proto vyhla-
šujeme před spuštěním investičních 
akcí ankety v Radničních novinách 
i na internetových stránkách, dis-
kutujeme s učitelkami z okolních 
škol a školek nebo s rodiči o bez-
pečnosti přechodů v okolí dětských 
hřišť. Tyto podněty pak předává-
me dopravním odborníkům, aby je 
zapracovali do výsledných projek-
tů. Věřím, že nový portál bude dal-
ší platformou, kde tento postup bu-
deme moci ve spolupráci s občan-
skými sdruženími realizovat,“ uve-
dl zástupce starosty pro dopra-
vu Pavel Sladkovský. �

-jas-

Praha 3 podpořila nový projekt Chodci sobě
Městská část Praha 3 se zapojila do projek-
tu Chodci sobě, který spustila občanská 
sdružení Pražské matky a Oživení. Projekt 
má občanům pomoci centralizovaně upo-
zorňovat na problémy v dopravě v jednot-
livých městských částech tím, že je uvedou 
na webovém portálu www.chodcisobe.cz. 
Tyto podněty sice žižkovská radnice vyři-
zuje standardně prostřednictvím svého od-
boru dopravy, nový portál neziskových
organizací je však další cestou, jak zohled-
ňovat názor veřejnosti při řešení projektů 
ke zvýšení bezpečnosti v dopravě.

Přehled rezervačních systémů (agend)
� Zóna placeného stání � Živnostenský rejstřík � Poplatky za lá-
zeňský a rekreační pobyt a ubytovací kapacitu � Poplatek za psa 
� Lovecké a rybářské lístky � Evidence stížností, petic a veřejno-
správní kontroly � Zvláštní užívání komunikace (zábory), připoje-
ní ke komunikaci, dopravní značení � Vyhrazená parkovací mís-
ta pro osoby těžce zdravotně postižené � Stavební úřad pro stavby 
místních a účelových veřejně přístupných komunikací � Podatelna 
� Radniční noviny a Odbor vnějších vztahů � Osobní doklady a evi-
dence obyvatel

Rezervujte si návštěvu na úřadu přes internet

Chcete na území 
Prahy 3 umístit sto-
jany na kola? Pokud 
vám chybí napří-
klad před školou, 
před zdravotním za-
řízením, u mateřské-
ho centra nebo na-
příklad i u dětského 
hřiště či v parku, 
můžete svůj poža-
davek zaslat žižkov-
ské radnici.
Hlavní město Praha ve spolu-
práci s městskými částmi rozjelo 
dlouhodobý projekt na rozvoj 
pražské cyklistické infrastruk-
tury, v rámci kterého budou na 
veřejných prostranstvích roz-
mísťovány stojany na kola. „Aby 
se na kole po hlavním městě dobře 

jezdilo, je vedle kvalitních tras pro 
cyklisty potřeba mít také místa, kde 
může majitel kola ve chvíli, kdy do-
razí na místo určení, kolo bezpeč-
ně umístit a uzamknout. Jeden 
z prvních cyklostojanů, které bude-
me chtít v rámci tohoto programu 
v Praze 3 instalovat, bychom rádi 

umístili na farmářském tržišti na 
náměstí Jiřího z Poděbrad. U dal-
ších míst se však rádi dáme inspi-
rovat občany tak, aby byly stojany 
rozmístěny způsobem, který bude 
cyklistické veřejnosti nejlépe vyho-
vovat,“ uvedl zástupce starosty 
Pavel Sladkovský.

Stojany včetně instalace bu-
dou financovány Technickou 
správou komunikací hl. m. Pra-
hy, městská část Praha 3 je ná-
sledně přebere do své správy. 
Stojany na kola pak budou umis-
ťovány  podle požadavků měst-
ské části. Vytipovaná místa ale 

musí splňovat určité podmínky 
– musí se se jednat o pozemek 
ve vlastnictví městské části popř. 
Magistrátu hl. m. Prahy a radni-
ce také musí ověřit, zda se pod 
místem plánovaného umístění 
stojanů nenacházejí podzemní 
inženýrské sítě, k jejichž poško-
zení by mohlo při instalaci sto-
janů dojít, či zda v místě nejsou 
v budoucnosti plánovány sta-
vební úpravy.

„Cyklostojany by měly být samozřej-
mě na takových místech, která jsou 
pro cyklisty využitelná. Na základě 
ankety pak sestavíme plán s priorita-
mi, který předáme Technické správě 
komunikací k realizaci,“ dodal mís-
tostarosta Sladkovský.

Náměty na umístění cyklosto-
janů můžete posílat na e-mailo-
vou adresu: rn@praha3.cz, nebo 
písemně na adresu: Radniční no-
viny Prahy 3, Lipanská 7, 130 00  
Praha 3, s označením obálky 
„Cyklostojany“. Uzávěrka anke-
ty je 31. března 2012. �

-jas-

Chcete stojany na kola? Navrhněte radnici kde

RN_12_03_04.indd   1RN_12_03_04.indd   1 29.2.2012   16:37:2629.2.2012   16:37:26



www.prahawww.praha�.cz .cz z radnicez radnice      radniradniččníní  novinynoviny  ��  | | �������� 5

Zástupci pražských 
a cášských střed-
ních škol se v pátek 
3. února sešli na pra-
covním setkání na 
žižkovské radnici. 
Námětem schůzky 
byla budoucí spolu-
práce českých a ně-
meckých středních 
škol zaměřená na vý-
měnu žáků s podpo-
rou EU.
„Naše městská část je v tomto ve funk-
ci prostředníka, v Cáchách se na 
nás obrátili zástupci místních střed-
ních škol se žádostí o zprostředková-
ní kontaktů na střední školy s obdob-
ným zaměřením v Praze,“ vysvětlil 
místostarosta Jiří Matušek. 

Na pražské straně seděli zá-
stupci Obchodní akademie v Ku-

belíkově ulici, dále z umělecké 
školy Václava Hollara, z Gymná-
zia Na Pražačce, nechyběli zde 
ani zástupci střední pedagogické 
školy, která sídlí na Evropské ulici 
v Praze 6. Z Cách přijeli zástup-
ci ze tří škol, ale podle slov ko-
ordinátorky projektu paní Ruth 
Fiand je v Cáchách a jejich okolí 

více škol, které mají o partnerství 
a spolupráci velký zájem.

„Další spolupráce je už v rukou 
jednotlivých škol. My jen doufáme, 
že najdou společnou řeč a umožní 
studentům výměnné pobyty v part-
nerských školách. Zájmem městské 
části je rozvoj mezinárodní spolu-
práce základních škol, a proto dru-

hým krokem v rozvíjejících se vzta-
zích bude navázání kontaktů mezi 
základními školami v Praze 3 a zá-
kladními školami v Cáchách. Ně-
mečtí hosté odjeli s upřesněnou 
nabídkou na spolupráci pěti základ-
ních škol Prahy 3,“ dodal místosta-
rosta Matušek. �

-pú-

Spolupráce na ose Cáchy – Žižkov pokračuje

Na konci letošní-
ho ledna dokonči-
la městská část Pra-
ha 3 dvouletý projekt 
Návrat do práce, kte-
rý se zaměřoval na 
podporu a zvyšová-
ní kompetencí osob 
znevýhodněných na 
trhu práce. Projekt 
byl hrazen v rámci 
Operačního progra-
mu Praha – Adapta-
bilita z prostředků 
Evropského sociální-
ho fondu a hlavního 
města Prahy. 
Městská část Praha 3 má díky 
historickému vývoji specifické 
složení obyvatelstva, což s sebou 
nese zvýšený výskyt různých ne-
gativních sociálních jevů, me-
zi něž patří i dlouhodobá neza-
městnanost. Mezi nejohroženější 
patří osoby sociokulturně znevý-
hodněné, příslušníci etnických 
menšin a osoby po výkonu tres-
tu odnětí svobody. 

Tyto skupiny mají obvykle níz-
kou kvalifikaci a nedostatečné 
vzdělání, postrádají pracovní ná-
vyky, potýkají se s celkově složi-
tou sociální situací, trpí předlu-
žeností a narážejí na neochotu 
zaměstnavatelů přijmout je do tr-
valého pracovního poměru. Ná-
sledně končí v síti sociálního sys-
tému anebo pracují načerno. 

Právě na tyto znevýhodněné 
skupiny se zaměřil projekt Ná-
vrat do práce s cílem zmírnit pře-
kážky při jejich uplatnění na trhu 
práce, zvýšit jejich motivaci pro 
pracovní uplatnění a rovněž zlep-
šit obraz cílové skupiny v očích 
případných zaměstnavatelů.

Projekt byl grantově podpořen 
z Evropského sociálního fondu 
a hl. m. Prahou v rámci Operač-
ního programu Praha – Adapta-
bilita v celkové výši 5 875 000 Kč 
a byl zahájen v únoru 2010. 

Hlavními aktivitami projektu 
byly: pracovní poradenství, tré-
nink pracovních dovedností, tré-
nink sociálních a komunikač-
ních dovedností, rekvalifikační 
kurzy, kurz základů českého ja-
zyka, právní poradenství a závě-
rečná konference. Po celou dobu 
24 měsíců byl pro účastníky ote-
vřen sedm hodin denně tzv. job 
klub, kde mohli zdarma využí-
vat počítače s připojením na in-
ternet a pro hledání zaměstnání, 
psaní životopisů atd. 

V rámci projektu bylo podpoře-
no celkem 388 osob. Některou z ak-
tivit projektu dokončilo 160 osob, 
117 osob ukončilo úspěšně alespoň 
jednu z nich. Více než 60 osob na-
lezlo zaměstnání. Všechny hodno-
ty požadované poskytovatelem do-
tace se tak podařilo naplnit.

Všem zájemcům bylo poskyt-
nuto pracovní poradenství, kte-
ré zahrnovalo zjištění pracovních 
předpokladů a osobní situace kli-
enta, pomoc při zorientování se 
na trhu práce, hledání vhodných 
pracovních příležitostí, technic-
kou a osobní podporu při hledání 
práce a zprostředkování komuni-
kace mezi uchazečem a zaměst-
navatelem. 

Další aktivitou byl trénink pra-
covních dovedností zaměřený na 
získávání pracovních dovedností 
a návyků potřebných pro zapoje-
ní do běžného zaměstnání. Účast-
níci se podíleli na správě a úklidu 
veřejných prostranství na území 
Prahy 3. Aktivitu úspěšně dokon-
čilo, tj. odpracovalo požadovaný 
počet hodin v odpovídající kvali-
tě, 49 osob. 

Další tři aktivity byly zaměře-
ny na oblast vzdělávání. Trénink 
sociálních a komunikačních do-
vedností byl ucelený blok kurzů 
zahrnující práci na PC, znalosti 
a dovednosti potřebné pro jedná-
ní se zaměstnavateli, kurz finanč-
ní gramotnosti a základní pře-
hled pracovně-právního minima. 
Kurzem úspěšně prošlo 43 osob. 

Velký ohlas u účastníků měly 
rekvalifikační kurzy. Každý z vy-
braných zájemců si mohl zvolit na 
základě pohovoru s odborníky 
rekvalifikační kurz podle svých 
představ, zároveň však v oblasti, 
v níž by se mohl dobře pracovně 
uplatnit. Rekvalifikaci dokonči-
lo 58 osob. Nejvíce zájemců bylo 
o řidičské průkazy „C“ a profes-
ní průkazy. Dalšími druhy rekva-
lifikací byly svářeči, kadeřnice, 
strážní, masér, strojník staveb-
ních strojů, řidič vysokozdvižné-
ho vozíku, průvodce. Naprosté 
většině nezaměstnaných absol-
ventů rekvalifikací se podařilo za 
pomoci pracovníků projektu ná-
sledně nalézt zaměstnání.

Posledním vzdělávacím kur-
zem byly Základy českého jazyka, 
kterým úspěšně prošlo 10 osob.

Na závěr projektu proběhla 
konference „Zaměstnávání zne-
výhodněných osob na trhu prá-
ce“, jíž se zúčastnilo na pět de-

sítek představitelů personálních 
agentur a velkých firem, zástup-
ců neziskového sektoru a stát-
ních institucí (v RN 2/2012). 

Při realizaci projektu spolu-
pracovala městská část s míst-
ními organizacemi z neziskové-
ho sektoru. Jednalo se především 
o R-mosty, Občanské sdružení 
Buči, Remedium, FOSA a Ob-
čanské sdružení Velká Ohrada. 

„Jsme rádi, že městská část Pra-
ha 3 mohla svým úspěšným projek-
tem přispět ke státní politice zaměst-
nanosti a podpořit úsilí v boji proti 
nezaměstnanosti. Každý člověk, kte-
rý má legální a stabilní zaměstná-

ní, představuje přínos pro společnost. 
Namísto toho, aby seděl doma a po-
bíral dávky, vytváří hodnoty a podí-
lí se na občanském soužití. Zároveň je 
méně náchylný k různým negativním 
sociálním jevům, jako je kriminalita, 
bezdomovectví a užívání návykových 
látek,“ uvedl místostarosta pro so-
ciální oblast Jiří Matušek. �

VLADIMÍR BERAN
vedoucí oddělení hmotné nouze

Praha 3 dokončila úspěšný evropský projekt 

Od 1. února otevřel pražský ma-
gistrát ve spolupráci s občanským 
sdružením Centrum prevence no-
vé pracoviště poskytující profesi-
onální intervenci a odborné pora-
denství zaměřené především na 
zdravý životní styl. Centrum zdra-
votní prevence poskytuje své služ-
by každý všední den a bezplatně 
v Jungmannově ulici 29. 

Klientům zde odborníci pomo-
hou s vyhledáním kontaktů na or-
ganizace zaměřené na odbornou 
pomoc, nabízí možnost  orien-
tačního vyšetření tlaku, množ-
ství vydechovaného kyslíku nebo 
spočítají zájemcům index obezi-
ty  BMI. V případě potřeby pak 
návštěvníkům poradí při výběru 
vhodného zdravotnického zaříze-
ní nebo poskytnou potřebné in-
formace pro rodiče a seniory. Do 
centra se není třeba objednávat, 
je zde vyvolávací systém. Otevře-
no je každý všední den od 9.00 
do 17.00 hodin. �

V Jungmannově 
ulici bude otevřeno 
poradenské 
zdravotní centrum 
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čl. I.
Úvodní ustanovení

1. Účelový peněžní Fond obnovy a rozvo-
je (dále jen Fond) je zřízen v souladu 
se zákonem o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. 
a zákonem 131/2000 Sb. o hl. m. Praze.

2. Fond slouží ke zlepšení technického sta-
vu domů v majetku MČ Praha 3, ostat-
ních vlastníků domů na území MČ Pra-
ha 3, a slouží rovněž k zajištění územního 
rozvoje MČ Praha 3. Prostředky fondu 
lze v případě výjimečných situací (např. 
živelných pohrom) použít i na akce spo-
jené s obnovou postižených oblastí mi-
mo území MČ Praha 3.

čl. II.
Tvorba fondu

Zdroje fondu tvoří:
a) finanční dary určené na obnovu a územ-

ní rozvoj MČ Praha 3;
b) převod finančních prostředků z vedlej-

ší hospodářské činnosti MČ Praha 3 do 
výše 5 % výnosů z privatizace v přísluš-
ném roce;

c) ostatní prostředky určené rozpočtem 
MČ Praha 3;

d) splátky bezúročných půjček vyplývající 
z uzavřených smluv;

e) zůstatky fondů:
� Fond obnovy a rozvoje
� Fond pro podporu údržby privatizo-

vaných obytných domů
� Fond pro řešení důsledků jednostran-

ného zvyšování nájemného z bytu.

čl. III.
 Půjčky a dary z fondu

1. Finanční prostředky fondu jsou jiným 
osobám poskytovány formou bezúročné 
půjčky a daru.

2. Na úpravy, opravy a rekonstrukce bu-
dov v územním obvodu MČ Praha 3 
jsou finanční prostředky fondu posky-
továny majitelům nemovitostí formou 
půjčky, a to pouze na dále specifikova-
né úpravy, opravy a rekonstrukce domů 
dle odstavce 3. tohoto článku a formou 
daru na dále specifikované úpravy, opra-
vy a rekonstrukce domů dle odstavce 4. 
tohoto článku. Finanční prostředky jsou 
formou půjčky poskytovány pouze za 
podmínky zajištění zástavním právem 
na nemovitostech, s nimiž je půjčka úče-

lově spojena, ledaže jde o půjčku ve výši 
maximálně 499 000 Kč.

3. Bezúročné půjčky dle odstavce 2. tohoto 
článku mohou být poskytnuty na:
� přednostní řešení
� nařízení zabezpečovacích prací 
� nařízená údržba stavby 
� nezbytné úpravy (havárie)
� stavební úpravy – výtahy (rekon-

strukce a zřizování)
� údržbové práce střech – (opravy)
� stavební úpravy střech – 

(rekonstrukce) 
� údržbové práce plášťů budov – 

(opravy)
� stavební úpravy plášťů budov – včet-

ně zateplení – (rekonstrukce)
� údržbové práce nosných stropních 

konstrukcí – (oprava)
� stavební úpravy nosných stropních 

konstrukcí – (rekonstrukce)  
� stavební úpravy – (plynofikace ob-

jektů a zřízení topného systému na 
plynná paliva, elektrickou energii 
nebo jiná ekologická topná média) 
� údržbové práce stoupacího odpadní-

ho a vodovodního potrubí v domě – 
(oprava) 
� stavební úpravy – (rekonstrukce 

stoupacího odpadního a vodovodní-
ho potrubí v domě nebo zřízení no-
vých přípojek vody, kanalizace, ply-
nu a elektrické energie)
� opravy a rekonstrukce vnitrobloků
� na vlastní programy vyhlášené MČ 

Praha 3 v souvislosti s územním roz-
vojem MČ Praha 3
� na akce spojené s obnovou území mi-

mo území MČ Praha 3 postižených 
živelnou pohromou.

4. Dary dle odstavce 1. tohoto článku mo-
hou být poskytnuty na:
� údržbové práce – (opravu stavebních 

prvků historického nebo architekto-
nického významu, např. štukové vý-
zdoby, fresky, reliéfy, malby, sochy, 
fasádní prvky a truhlářské, zámečnic-
ké, sklenářské a pasířské prvky)
� stavební úpravy – (rekonstrukce sta-

vebních prvků historického nebo ar-
chitektonického významu, např. štu-
kové výzdoby, fresky, reliéfy, malby, 
sochy, fasádní prvky a truhlářské, 
zámečnické, sklenářské a pasířské 
prvky)
� údržbové práce – (na opravy a re-

konstrukce uměleckých děl instalova-
ných v domě nebo na domě)

� stavební úpravy – (na rekonstrukce 
uměleckých děl instalovaných v do-
mě nebo na domě)
� na podporu originálních kulturních 

a architektonických projektů 
� na vlastní programy vyhlášené MČ 

Praha 3 v souvislosti s územním roz-
vojem MČ Praha 3
� na akce spojené s obnovou území mi-

mo území MČ Praha 3 postižených 
živelnou pohromou.

5. O bezúročnou půjčku a dar lze žádat 
souběžně na jednu nemovitost.

čl. IV.
Správa fondu

1. Použití finančních prostředků fondu po-
suzuje a doporučuje Výbor pro územní 
rozvoj zřízený Zastupitelstvem městské 
části Praha 3 na základě žádosti o půjč-
ku či o dar nebo z vlastního podnětu.

2. O čerpání z prostředků fondu rozhodu-
je na podkladě doporučení Výboru pro 
územní rozvoj Zastupitelstvo městské 
části Praha 3.

čl. V.
Postup při poskytování půjček a darů

1. Žadatelé podají žádost o poskytnu-
tí půjčky a daru z Fondu Odboru pro 
územní rozvoj Úřadu městské části Pra-
ha 3. Přílohou žádosti o půjčku musí být 
následující doklady:
� doklad o vlastnictví domu 

s pozemkem 
� projektová dokumentace uvažova-

ných oprav a rekonstrukcí nebo spe-
cifikace uvažovaných stavebních pra-
cí včetně technické zprávy s popisem 
současného technického stavu, reviz-
ních zpráv současného stavu, dokla-
dů o havarijním výměru nebo naříze-
né údržbě
� rozpočet nákladů na opravy, rekon-

strukce členěný podle stavebních 
profesí
� ekonomické vyhodnocení čistého roč-

ního výnosu z domu včetně uvedení 
veškerých příjmů a výdajů domu
� návrh financování včetně navrhované 

výše čerpání z tohoto fondu a vyčís-
lení nákladů, které žadatel hradí z ji-
ných zdrojů
� u oprav a rekonstrukcí historicky vý-

znamných prvků, uměleckých děl 
a významných architektonických ob-

jektů vyjádření příslušné komise Ra-
dy městské části a orgánů památkové 
péče hl. m. Prahy
� potvrzení o bezdlužnosti příslušného 

finančního úřadu
� čestné prohlášení majitele domu 

o tom, že nemá vůči MČ Praha 3 fi-
nanční závazky po lhůtě splatnosti,
� čestné prohlášení o tom, že v domě 

není umístěna herna.
2. Odbor územního rozvoje v případě po-

třeby žádost doplní o vyžádané stano-
visko Odboru výstavby ÚMČ Praha 3 
o souladu úpravy, opravy a rekonstruk-
ce budovy, ohledně něhož je žádáno po-
skytnutí prostředků z fondu, se staveb-
ním řádem a žádost předloží výboru pro 
územní rozvoj.

3. Pokud se výbor pro územní rozvoj roz-
hodne doporučit poskytnutí půjčky, 
posoudí zejména výnosy domu, nalé-
havost účelu, pro který je čerpání po-
žadováno, zajištění jiných zdrojů fi-
nancování a podle těchto údajů určí 
maximální výši půjčky, výši splátek 
a lhůtu, do které musí být půjčka za-
placena, resp. výši daru. 

4. Žádosti budou vyřizovány v pořadí 
podle naléhavosti účelu, pro který je 
čerpání požadováno a výše čistého vý-
nosu domů. Je-li hodnocení žádos-
tí podle uvedených kritérií naroveň, je 
přednostně vyřizována ta žádost, která 
došla dříve.

5. Pokud bude žadateli schválena půjčka 
či dar z fondu, bude s ním sepsána pří-
slušná smlouva. Za vyhotovení smlou-
vy odpovídá Odbor ekonomický ÚMČ 
Praha 3.

čl. VI.
Hospodaření a kontrola čerpání fondu

Hospodaření fondu zabezpečuje Odbor 
ekonomický ÚMČ Praha 3, který zajišťu-
je i převody prostředků podle schválených 
dispozic, sleduje čerpání fondu, zabezpe-
čuje vyúčtování prostředků a vede účetnic-
tví o fondu.

Kontrolu použití finančních prostředků 
poskytnutých z fondu fyzickým a právnic-
kým osobám provádí namátkově Odbor 
kontroly a interního auditu ÚMČ Praha 3.

Za každý kalendářní rok vypracuje Od-
bor ekonomický ÚMČ Praha 3 v rámci zá-
věrečného účtu vyhodnocení hospodaření 
fondu. �

Zásady pro poskytování půjček a darů 
z Fondu obnovy a rozvoje

V souladu s programovým prohlá-
šením Rady městské části Praha 3 
dochází v  letošním roce ke změ-
nám v poskytování půjček a darů 
z Fondu obnovy a rozvoje (dále 
jen Fond). Fond byl posílen, no-
vě mají žadatelé možnost požá-
dat o půjčku i dar na jeden objekt. 
Podmínky pro poskytnutí finanč-
ních prostředků z Fondu jsou po-
drobně uvedeny v Zásadách pro 
poskytování půjček a darů z Fon-
du obnovy a rozvoje (dále jen Zá-

sady). Zásady obsahují důležitou 
novinku, a to poskytování půjček 
a darů na vlastní programy vyhlá-
šené MČ Praha 3. Tyto programy 
se v současnosti tvoří a budou si-
tuovány v první fázi především 
na oblast památkové zóny. Před-
pokládáme, že budou vyhlášeny 
v první polovině roku 2012. 

O půjčky a dary může požá-
dat každý majitel nemovitosti na 
území MČ Praha 3. Musí ovšem 
splnit podmínky stanovené Zása-

dami. Nově se půjčky mohou po-
skytovat na opravy a rekonstruk-
ce vnitrobloků.

Snahou městské části je využití 
těchto prostředků ke zlepšení sta-
vu nemovitostí na jejím území. Zá-
roveň také budou sloužit ke zlep-
šení životního prostředí a určitého 
komfortu občanů, především v ob-
lasti rekonstrukce vnitrobloků. Ty 
jsou bohužel v řadě případů zane-
dbány, protože na tyto úpravy ne-
bylo dostatečné množství peněz. 

Veškeré informace o možnos-
tech poskytování půjček a darů 
podá žadatelům Odbor územ-
ního rozvoje ÚMČ Praha 3. Je-
ho pracovníci poradí žadatelům, 
jak postupovat, a zároveň je se-
známí se všemi náležitostmi, kte-
ré má žádost obsahovat.

Jsem přesvědčen, že všechny 
uvedené změny budou k pro-
spěchu všech občanů městské 
části. Majitelé nemovitostí, včet-
ně družstev a společenství vlast-

níků budou mít lepší podmínky 
pro obnovu stavu nemovitos-
tí a ostatní občané budou žít 
v prostředí, které bude estetič-
tější a bezpečnější. �

Dary a půjčky z Fondu obnovy a rozvoje

JOSEF HELLER 
zástupce starosty
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I v letošním roce bu-
de v Praze 3 probí-
hat privatizace obec-
ních bytů. Jedná se 
o možnost koupě 
bytů do vlastnictví 
oprávněnými nájem-
ci. Téma privatiza-
ce obecních bytů 
s sebou přináší řa-
du otázek a dilemat, 
které jsou nájemní-
ci, žijící v těchto by-
tech, nuceni řešit, 
a se kterými se obra-
cí na Občanskou po-
radnu Remedium. 
Co to znamená privatizace?
Lze říci, že podstatou privati-
zace je převod majetku městské 
části do soukromého vlastnictví. 
Privatizace obecních bytů je spe-
cifická tím, že při převodu vlast-
nictví k bytu, jehož nájemcem 
je fyzická osoba, má dosavadní 
vlastník bytu, v tomto případě 
městská část, zákonnou povin-

nost nabídnout možnost kou-
pě bytu tomuto nájemci. Nepři-
jme-li nájemce tuto nabídku do 
18 měsíců ode dne, kdy mu byla 
doručena, zaniká jeho zákonné 
právo na koupi tohoto bytu. 

V praxi to znamená, že člově-
ku, který je v době privatizace 
nájemcem, svědčí tzv. předkup-
ní právo, v rámci něhož mu je 
ze strany městské části doručena 
písemná nabídka, přičemž je na 
ni potřeba během následujících 
18 měsíců reagovat. 

Když se rozhodnu, že byt neod-
koupím, co to pro mě znamená?
V případě odmítnutí nabídky na 
odkoupení bytu se pro nájemce 
nic nemění. Občan zůstane ná-
jemcem bytu v majetku městské 
části a ta obsazený byt neprodá 
třetí osobě.

Kde na to vezmu?
V případě, kdy se nájemník roz-
hodl využít svého předkupní-
ho práva a byt od městské čás-
ti odkoupit, často řeší, z jakých 
prostředků koupi bytu uhradí. 
Pokud nemá potřebnou hoto-
vost, je jednou z variant vzít si 
úvěr – např. hypoteční úvěr ne-
bo úvěr ze stavebního spoření. 
Další možností je finanční po-
moc rodiny, i s touto variantou 

městská část počítá a umožňuje 
rozšíření nájemní smlouvy o oso-
bu blízkou (rodinného příslušní-
ka), který tak může pomoct s fi-
nancováním. Nicméně je vhodné 
případnou půjčku ošetřit nej-
lépe formou smlouvy o půjčce, 
která by obsahovala všechny po-
třebné náležitosti, jelikož dobře 
sestavená smlouva je ochranou 
obou stran. V souvislosti s tím je 
ovšem potřeba zmínit, že v Pra-
ze 3 je nyní možné koupit byt na 
splátky i přímo v rámci privati-
zace – městská část Praha 3 nově 
nabízí i tuto možnost. V každém 
případě doporučujeme pečlivě 
zvážit, zda jakákoliv forma za-
dlužení nezatíží neúměrně rodin-
ný rozpočet a nepředstavuje pří-
liš velké riziko. Neméně důležitá 
je znalost podmínek, za nichž si 
půjčuji – tedy např. úroku a dal-
ších souvisejících poplatků.

Pozor na „výhodné“ nabídky!
Bohužel se však občané, kteří 
stojí před otázkou, zda byt od-
koupit či ne, setkávají také s na-
bídkami různých společností, 
které jsou jimi prezentovány ja-
ko „velmi výhodné“. Častá je 
nabídka poskytnutí půjčky na 
úhradu privatizovaného bytu. 
Zde je potřeba obezřetnosti, ne-
boť nabízená půjčka v sobě mů-

že skrývat riziko nepřiměřených 
splátek, smluvních pokut, roz-
hodčích doložek, vysokých úro-
ků z prodlení apod. Uzavření 
takové smlouvy může mít pro 
občana následky v podobě za-
dlužení, které nebude schopen 
v budoucnu zvládat.

Výše uvedené společnosti mají 
mezi svými nabídkami také mož-
nost odkoupení bytu a zajištění 
doživotního bydlení stávajícím 
nájemcům. Využití této nabídky 
však znamená vzdání se předkup-
ního práva a následnou změnu 
majitele privatizovaného bytu. 
Jak již bylo zmíněno, změnou 
majitele se pro nájemce v podsta-
tě nic nemění. Zároveň mu však 
nikdo nemůže zaručit absolutní 
ochranu před výpovědí z nájmu. 
A v neposlední řadě je důležité 
si uvědomit, že od listopadu loň-
ského roku je omezen přechod 
nájmu na ostatní osoby, které 
v bytě bydlí. Zajištění doživotní-
ho bydlení také může mít podo-
bu tzv. věcného břemene, které se 
zapisuje do katastru nemovitostí 
– a to, pokud je vázáno na kon-
krétní osobu, nepřechází nikdy!

Další z variant je nabídka od-
koupení bytu a zajištění náhrad-
ního bydlení včetně úhrady stě-
hování. I tato nabídka v sobě ale 
může skrývat nástrahy v podo-

bě nevyjasněných podmínek ná-
hradního bydlení, termínu stě-
hování, poplatků za zajištění 
náhradního bydlení apod. 

Kam se obrátit o pomoc?
V případě, že jste se vy nebo vaši 
blízcí ocitli v roli nájemců, kteří 
řeší nebo budou řešit privatiza-
ci obecního bytu, je na místě při-
stupovat pozorně a opatrně k na-
bídkám. Velmi důležité je také si 
před případným uzavřením jaké-
koliv smlouvy pečlivě pročíst její 
obsah a s případnými nejasnost-
mi či pochybnostmi se poradit. 
Jedním z míst, na které se můžete 
obrátit, je také Občanská porad-
na Remedium. Kromě bezplat-
ného poradenství bude v roce 
2012 také pořádat cyklus seminá-
řů pro seniory zaměřených prá-
vě na oblast bydlení, podpořený 
ministerstvem pro místní rozvoj. 
Bližší informace můžete získat 
na tel.: 272 743 a 605 284 737 či 
www.remedium.cz. 

PETRA SKUHROVÁ 
a KRISTÝNA KRUŠINSKÁ 

poradkyně OP Remedium

Občané se se svými dotazy k priva-
tizaci mohou obracet na Odbor ma-
jetku či na Odbor bytů a nebytových 
prostor ÚMČ Praha 3.

Privatizace obecních bytů – 
rady z občanské poradny Remedium

DEN 
PRO TIBET
čtvrtek 8. března 2012 
od 15.00 do 18.00 hodin
radnice Prahy 3, Havlíčkovo nám. 9

Starostka městské části Praha 3 si vás dovoluje 
pozvat na již sedmnácté slavnostní vyvěšení 
tibetské vlajky
� slavnostní vyvěšení tibetské vlajky � úvodní slovo starostky Prahy 3 
Vladislavy Hujové � minuta ticha za oběti čínské represe � hudební 
meditace pro Tibet (Ladislav Brom – sitár, Michel Fabrice – tabla, 
Jaroslav Svítek – fujara) � taneční vystoupení Bharatanatyam – indický 
chrámový tanec � mozaiková mandala a její rozmetání � soužití 
Tibeťanů se zvířaty (ukázka domácích i chráněných – o. s. Potala) 
� pozvánka na benefiční akce občanských sdružení Surya a Atma Do 
� promítání dokumentárního filmu Surya Cesta ke Sluneční škole
Během celého programu se bude podávat tibetský čaj  
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Starosta Vladislava Hujová předává za asistence předsedkyně parlamentu Miroslavy Němcové 
klíč od Žižkova

Masopustní průvod doprovázeli i pánové zástupci starosty P. Sladkovský a T. Kalousek 
(zleva v buřinkách) a zastupitelka M. Šandová a radní B. Hanychová (zleva v kloboucích)

Na masopustních hodech U vystřelenýho oka – zleva zastupitelky S. Škapová 
a J. Suková, starostka V. Hujová, zastupitelka M. Šandová a radní B. Hanychová

Foto: J. Dostál Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál
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Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 2886/17a

info@ulita.cz, www.ulita.cz
tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

Na tyto akce je nutné se přihlásit 
předem.
23.– 25. pá–ne Aktivity víkend 

v Podkrkonoší – pátrací 
hra, horolezecká stěna, 
kitting, trampolína, hledání 
pokladu atd. (12–16 let) 

16. pá 16.00 Linoryt, dílna pro 
dospělé a děti 

24. so 14.00 Zachraň se, kdo 
můžeš, odpoledne s výu-
kou první pomoci (6–12 let) 

Mateřský klub Ulitka
Otevřený klub pro rodiče 
s malými dětmi a těhotné ženy
Z nabídky 
22. čt 16.00 Vynášení Morany 

a vítání jara (rodiče s dět-
mi 1–8 let)

16. čt 10.00 Poprvé do školky, 
M. Machková, s hlídáním 
dětí (rodiče s dětmi 0 – 6 let)

čt 9.00 Barevná hodina – výtvar-
ka s dětmi od 2 let za do-
provodu rodičů (1. 3. Mísa 
plná koláčů, 8. 3. Slu-
níčka, 15. 3. Zvířátkové 
obálky, 22. 3. Slepičky, 
29. 3. Malované květináče 
s jarním osením)

pá 10.00 Hraní si se zvyky a tra-
dicemi (2. 3. Masopustní 
rej, 9. 3. Řemeslo má 

zlaté dno, 16. 3. Návrat 
ptáčků z teplých krajin, 
23. 3. První jarní den, 
30. 3. Bez práce nejsou 
koláče)

Beztíže – nízkoprahový klub
Může přijít kdokoliv ve věku 
11 – 21 let, každý všední den 
od 14.00 do 19.00 hodin, a to 
i ve většině svátků a prázdnin. 
Nabízíme zábavu (PC, fotbá-
lek, hřiště), podporu a pomoc 
(pokud máš nějaké problémy 
nebo něco řešíš) a také poho-
du. Vstup zdarma, každý může 
kdykoliv přijít (a odejít). 
www.beztize.ulita.cz

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

  2. pá 18.00 (do so 10.00)
Pyžámkový večírek aneb 
Užijte si večer, o vaše děti 
se postaráme my – hlídání 
dětí od 3 let s progra-
mem, večeří a snídaní 

  4. ne 15.00 Nedělní herna do-
plněná besedou o Mexiku 
z cest T. Janouška 

11. ne 15.00 Nedělní herna
18. ne 15.00 Nedělní herna
25. ne 15.00 Morana aneb Přiví-

tání jara, sraz u dětského 
hřiště na Vítkově 

27. út 10.00 Beseda o řešení 
problémů s učením na 
nočník s P. Řeháčkovou 

29. čt – 31. so Jarní dobro-
činná burza oblečení 
a potřeb pro děti (čt 
12.00 – 18.00 příjem zbo-
ží, pá 9.00 – 18.00 a so 
9.00 – 13.00 prodej zboží, 
so 16.00 – 18.00 výdej 
neprodaného zboží)

Efektivní rodičovství
Čtyřdílný kurz pro rodiče: zá-
kladní principy efektivní vý-
chovy, založené na spolupráci 
a respektu mezi rodiči a dětmi 
a jejich aplikace v praktickém 
rodinném životě. 
9. a 16. pá 18.00 –21.00 
10. a 17. so 10.00 –16.00

Kurzovní tip
Cvičení pro rodiče s dětmi 
– po, út, st, čt v dopoledních 
hodinách – skupiny dle věku 
od 1 do 3 let
po 8.30 Školička – hlídání dětí 

(od 3 let)
po 16.30 Páni kluci (od 5 let)
út 14.15 Muzikantská přípravka 

(od 3 let)
út 15.30 Malí muzikanti (od 4 let)
čt 14.00 Dramaťáček (od 3 let)
út 9.30 Keramický ateliér (pro 

rodiče s dětmi)
čt 17.45 Keramický ateliér (pro 

rodiče s dětmi)

Poradenství a mediace 
Nabízíme odborné poradenství 
týkající se rodiny, vztahů, komu-
nikace, vývoje a výchovy dětí
V březnu nabízíme:

  6., 13., 20. a 27. út 14.30 Ko-
jení, péče o miminko, 
nošení v šátku s M. Pit-
hartovou

  6. út 15.30 Jak na poruchy 
chování a učení s etoped-
kou J. Češkovou

  9. a 23. pá 9.30 Kojení, péče 
o miminko, nošení v šátku 
s M. Pithartovou

12. po 9.30 Osobní rozvoj, řešení 
problémů v rodině apod. 
s J. Ježkovou

16. pá 9.30 Psychomotorický 
vývoj s L. Plhákovou

19. pá 16.00 Sociálně právní 
ochrana dětí s L. Tesařo-
vou

Písecká 17, Praha 3
tel.: 603 434 978, 775 101 242

www.rcpalecek.cz

Kurzy pro děti a rodiče, do kte-
rých je možné se registrovat:
Andělíčci (0–1 rok, po 11.00)
Batolátka s prvky Montessori 

(1–1,5 roku, po 14.00)
Batolátka s prvky Montessori 

(6–12 měsíců, po 15.00)
Montessori pohádka 

(2,5–5 let, po 17.00)
Montessori dopoledne s Marké-

tou (1,5–6 let, út 9.30)

Písnička (1,5–2 roky, út 15.00)
Písnička (2–3 roky, út 16.00)
Tanečky (3–6 let, út 17.00)
Broučci (12–18 měs., st 9.00)
Miminka (2–8 měs, st 10.00)
Hrátky s bubnem 

(1,5–3 roky, st 11.00)
Angličtina hrou – začátečníci 

(2–4 let, st 14.00)
Angličtina hrou – pokročilí 

(3 –7 let, st 15.00)
Kutílci (2  –3 roky, st 16.00)
Kutílci (3–4 roky, st 17.00) 
Jóga s prvky power jógy 

(dospělí, st 18.00)
Výtvarná dílna 

(1,5–2 roky, čt 9.00)
Výtvarná dílna 

(2–3 roky, čt 10.00)
Palečci (1–2 roky, čt 11.00)
Indiáni (3–5 let, čt 12.00)
Začínáme s Montessori 

(1,5–2 roky, čt 15.00)
Začínáme s Montessori 

(2–3 roky, čt 16.00)
Montessori pohádka 

(2–3 roky, čt 17.00)
Capáčci (1–2 roky, pá 9.00) 

NOVINKA
Batolátka s prvky Montessori 

(6–18 měs., pá 15.00)
Tvoření s prvky Montessori 

(1,5–3 roky, pá 16.00) 
NOVINKA

Registrace na kurzové období du-
ben-červen 2012 probíhají. Vice na 
www.rcpalecek.cz v sekci kurzy.

pro dospělé:
11. ne Kurz ZDrSEM MAMA 

– kurz první pomoci u dětí 
21. st Páté narozeniny Rodinné-

ho centra Paleček 

Už 12. narozeni-
ny oslavil ve středu 
15. února nízkopra-
hový klub pro mlá-
dež, který sídlí 
v domě dětí a mlá-
deže Ulita v ulici 
Na Balkáně. 
Mimo dortu nabídlo odpoledne 
i hry o ceny, turnaj ve stolním fot-
balu, taneční vystoupení a hlavně 
oblíbené DJ. Nechyběl ani třípa-
trový dort s logem Beztíže, o kte-
rý se podělilo několik desítek dě-
tí, které do klubu chodí. 

Beztíže nabízí možnost tráve-
ní volného času především dětem 
a mládeži od 11 do 21 let, tedy těm, 
kteří jsou ohroženi sociálně pa-
tologickými jevy a nevyhledáva-
jí běžnou pomoc. Klub je otevřen 
každý všední den, včetně většiny 
svátků a školních prázdnin.

„Podařilo se nám rozšířit terénní 
program a prodloužit otvírací dobu – 
máme otevřeno 5 hodin denně. Uspo-
řádali jsme tradiční letní tábor a po-
vedlo se nám vyjet i na dvě víkendové 
akce,“ zhodnotil uplynulý rok ve-
doucí Beztíže Tomáš Klumpar. �

-pú-

Klub Beztíže slavil narozeniny
www.prahawww.praha�.cz
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Od atletických miminek až po dospělé atlety
Sportovní klub Jeseniova loni poprvé otevřel oddělení mini atletiky 
pro předškoláky. Malou atletiku (atletickou přípravku) tvoří – mimo 
předškoláků – ještě dalších pět oddělení, celkem cca 150 dětí. Cvičí 
dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek. Třikrát týdně už trénuje mladší 
žactvo (od páťáků výše). Od šesté třídy mají děti možnost navštěvovat 
tzv. velkou atletiku (mladší a starší žactvo). Cvičení je organizováno pro 
všechny zájemce z Prahy, neomezuje se jen na děti navštěvující ZŠ 
Jeseniova. Od šesté třídy je v ZŠ Jeseniova v každém ročníku jedna 
třída sportovní – třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměře-
ním na atletiku. Na žákovské kategorie navazují kategorie mládežnické 
a kategorie dospělých. Družstva SK Jeseniova se pravidelně umisťují 
na předních místech v pražských i republikových soutěžích především 
v mládežnických kategoriích. Více informací a nábor: Milan Gála,
e-mail: Gala.Milan@seznam.cz, tel.: 777 569 193. �
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. čt 17.30 Soukromý vesmír
20.00 NT Live: Komedie 
omylů

  2. pá 18.00 Jeden musí 
z kola ven
20.30 Signál
22.45 Půlnoc v Paříži

  3. so 17.00 Železná lady
19.30 Můj týden s Marilyn
21.45 Stud (FK)

  4. ne 17.30 Bůh masakru
19.30 Alois Nebel 

  5. po 18.00 Poupata
20.30 Filmjukebox: The 
Artist www.filmjukebox.cz

  6. út 18.00 Le Havre
20.30 FAMU: premiéra 
filmu Spojení

  7. st 17.30 FilmŠejk: The Artist
20.30 Nebezpečná 
metoda

  8. čt 18.00 Děti moje
20.30 Jeden musí 
z kola ven

  9. pá 18.00 Den zrady
20.15 Stud (FK)

  22.30 Drive

Český víkend
10. so 17.00 Soukromý vesmír

19.00 Čtyři slunce
21.15 Signál

11. ne 15.00 a 17.30 Modrý tygr
19.30 Rodina je základ 
státu

12. po 18.00 Alois Nebel
20.30 The Artist

13. út 18.00 Hugo a jeho velký 
objev
20.30 Muži, kteří nenávidí 
ženy

14. st 10.00 Rozchod 
Nadera a Simin
17.30 FilmŠejk: Rozchod 
Nadera a Simin
20.30 Chemical Brothers: 
Don’t Think – záznam 
koncertu 

15. čt 18.00 Půlnoc v Paříži
20.30 Železná lady

16. pá 17.00 Bůh masakru
19.00 Čtyři slunce 
+ koncert kapely 
– šou s tancem 
22.30 Nebezpečná 
metoda 

17. so  17.00 Můj týden s Marilyn

19.30 Stud (FK)
21.45 Děti moje 

18. ne 17.30 The Artist
20.00 Jeden musí 
z kola ven 

19. po 18.00 Soukromý vesmír
20.00  Válečný kůň

20. út 18.00 Čtyři slunce
20.30 Nebezpečná metoda

21. st 20.20 PechaKucha Night 
Prague vol. 28

22. čt 18.00  Večer VOŠ Václava 
Hollara

23. pá 18.00 Děti moje
20.30  Čtyři slunce
22.30 The Artist

24. so 17.00  Musíme si promluvit 
o Kevinovi (FK)
19.30 Miláček
21.30 Melancholia

25. ne 17.30 Hugo a jeho velký 
objev
20.15 Bůh masakru

26. po 18.00 Nebezpečná 
metoda
20.30  Jeden musí 
z kola ven 

27. út 18.00 Můj týden s Marilyn
20.30 Aero naslepo

28. st 17.30 FilmŠejk: Den zrady
20.30 Rozchod 
Nadera a Simin

29. čt 18.00 Kluk na kole
20.30 The Artist

30. pá 19.00 Fotojatka 2012
31. so 17.00 Děti moje

19.30 Okresní přebor 
– Poslední zápas 
Pepika Hnátka
21.30 Jeden musí 
z kola ven

Filmy pro seniory
  6. út 10.00 Můj týden s Marilyn
13. út 10.00 Rozchod 

Nadera a Simin
20. út 10.00 Rumový deník
27. út 10.00 The Artist

Baby bio
  7. st 10.00 The Artist
14. st 10.00 Rozchod 

Nadera a Simin
21. st 10.00 Můj týden s Marilyn
28. st 10.00 Železná lady

Neděle pro rodiče s dětmi
  4. ne 15.00 Zvířecí tajemství
11. ne 15.00 Kouzelná krabička
18. ne 15.00 Hlodavčí říše aneb 

Ze života myší
25. ne 15.00 Pane, pojďte si hrát

Kubelíkova 27, P3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
1. 3. – 1. 4. Jižní Amerika – Petr 

Koutecký – fotografie

  1. čt 19.30 FutureLine: 
Jarabáci + Five Minutes 
Late *

  3. so 19.30 FutureLine: 
Happy Dog + Outcry *

  4. ne 19.30 FutureLine: 
Drc + Sweet Zone *

  5. po 20.00 Tros Sketos

  6. út 19.30 Vzpomínka 
na Mejlu „61“ *

  7. st 19.30 Atari Terror 
+ Rattle Bucket

  8. čt 19.30 Vladimír Mišík 
& ETC... a hosté *

  9. pá 19.30 Sunrise Avenue *
10. so 19.30 Music Infinity: Three 

Trapped Tigers 
11. ne 19.30 dVA: Divadlo 

Akropolis – Smrt 
v růžovém *

12. po 20.00 dVA: Taking Off 
company – Oblíbenci *

13. út 19.30 Midi Lidi 
+ host: My Dead Cat *

14. st 19.30 Cocotte Minute
15. čt 20.00 dVA: P. Liška, 

J. Polášek, M. Zbrožek 
– Milostný trojúhelník

16. pá 19.30 St. Patrick Rocks 
Prague: Aslan, D. Morrissey

17. so 19.30 FutureFirstLine: 
Off Axis *

18. ne 19.30 Los Van Van *
19. po 19.30 Zrní + VerTeDance 

& Lenka Dusilová
20. út 20.00 dVA: T. Legierski 

– Tajemství růže *
21. st 18.30 Tři Sestry + host
22. čt 19.30 Maxence Cyrin 
23. pá 18.45 Red Bull Music 

Academy Prague 
Session:  The Brandt 
Brauer Frick Ensemble, 
host: Blue Black & Limyth 
& Lindee Live 

24. so 19.30 Dick O’Brass – křest 
CD, host: ROC´HANN” *

25. ne 19.30 Ólafur Arnalds + 
Roman Empire

26. po 20.00 dVA: Cirqueon 
– Cirkopolis *

27. út 19.30 Konono No. 1
28. st 20.00 Di Grine Kuzine
29. čt 19.30 EuroConnections: 

I Heart Sharks + Dikolson 
30. pá 19.30 Poletíme? 

– křest CD *

31. so 17.30 Emergenza * 

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

Výstavní síň
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod.
a v přestávkách večerních koncertů
15. 3. – 13. 4. Zdeňka 

Marschalová, malba, 
obrazy

  3. so 15.00 Š. Heřmánková – 
soprán, M. Laštovka – trub-
ka, V. Roubal – varhany, 
A. Strejček – přednes 
(Modlitby básníků a hudba) 

  5. po 19.30 Duo Siempre Nuevo  
(J. S. Bach, D. Scarlatti, 
A. de Lhoyer)

  9. pá 19.30 J. Váca – hoboj, 
A. Koudelková – klavír 
(M. Marais, F. Chopin, 
R. Schumann)

12. po 19.30 Kubelíkovo kvarteto 
a R.Pacourek – klarinet 
(J. Haydn, A. Rejcha, 
F. Schubert, W. A. Mozart)

13. út 19.30 D. Prokeš – baryton, 
L. Klánský – klavír 
(anglická romantická 
píseň)

17. so 15.00 P. Novák – klavírní 
recitál (A. Dvořák, 
B. Smetana, K. Janovický)

19. po 19.30 S. Barek a hosté:
skupina Njorek, O. Nejez-
chleba, M. Müller, 
M. Elefteriadu, S. Tolouie, 
Arionas, N. Kovács

21. st 19.30 J. Janský – housle, 
T. Janský – hoboj, 
M.Sakamoto – klavír 
(J. S. Bach, A. Dvořák, 
N. Paganini)

22. čt 19.30 Eben trio (P. Fiala, 
F. Mendelssohn- 
Bartholdy, B. Smetana)

26. po 19.00 Galakoncert 
hudebních talentů Prahy 3 
O. Šroubková, J. Boková 
– housle, D. Hájková, 
V. Vlček – violoncello, 
B. Trnčíková – hoboj, 
J. Kroutvor – trubka, 
R. Knížek – klavír

27. út 19.30 Archioni Plus
(M. P. Mussorgskij, 
E. Grieg)

28. st 19.30 Pražské kytarové 
kvarteto (A. Corelli, 
J. A. Losy, F. Sor)

29. čt 19.30 Muzika folklorního 
souboru Gaudeamus 
Lidová muzika Sluníčko 
Rokycany

3. 4. 19.30 Jarní koncert, Malá 
česká muzika J. Pospíšila

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  1. čt 20.00 Čerti 
  8. čt 20.00 Tandem plus
15. čt 20.00 Phil Shöenfelt
22. čt 20.00 Joe Karafiat a band
29. čt 20.00 Sketa syn

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

Slevy pro studenty, důchod-
ce a zdravotně po stižené 
na vybraná představení.

  1. čt 20.00 DOT504, 
L. Vágnerová & P. l Mašek: 
Mah Hunt

  5. po 20.00 Pražský komorní 
balet (H. Turečková: Mono 
No Aware, Na hranici 
krásy, P. Kršiak: Princezna)

  7. st 9.00 a 11.00 VerTeDance: 
Třiačtyřicet slunce západů 

  8. čt  20.00 VerTeDance, 
M. Lipsker: Transforma

10. so 21.00 Skutr, A. Laštovková 
Stodolová: Muži

11. ne 20.00 Skutr, A. Laštovková 
Stodolová: Muži

15. čt 20.00 Tančírna v rytmu 
Rock and Roll

20. út 20.00 DOT504, 
L. Vágnerová: Perfektní 
den aneb Mr Gluteus 
Maximus

22. čt 20.00 VerTeDance a kol.: 
Kolik váží vaše touha?

26. po 20.00 MAIA: LV-426, 
ME-SA, M. Hajdyla 
Lacová: Solos (part III)

29. čt 9.00 a 11.00 B. Látalová 
a kol.: Fg = G.[(m1.m2)/r2] / 
Tanec a fyzika (pro děti)

Host
13. út 20.00 Pražský komorní 

balet – T. Rychetský: 
Nevyřčené ticho, 
H. Turečková: Mono No 
Aware, Na hranici krásy

16. pá a 17. so 20.00 jiná prkna: 
Sněžná revoluce

Štítného 5, P3, tel.: 222 780 396
www.zizkovskedivadlo-jc.cz

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

Divadlo Járy Cimrmana
  4. ne Cimrman v říši hudby 
  6. út Dlouhý, Široký a Krátkozraký
  7. st Záskok
  8. čt České nebe
11. ne 16.00 a 19.00 Vražda 

v salónním coupé
13. út Dobytí severního pólu 
14. st Akt
15. čt České nebe  
20. út Němý Bobeš
27. út a 28. st Blaník

Hosté žižkovského divadla JC
  1. čt W. Allen: Central Park 

West – 3D Company 
pod Partida, o. s.

9. pá a 10. so Divadelní tříska 
– festival amatérských 
divadelních souborů

12. pá G.Feyedau: Brouk v hlavě 
– Divadlo A. Dvořáka 
Příbram

16. pá kol.: Pytlákova schovanka 
2010

18. ne R. de Ceccatty: Dáma 
s kaméliemi – divadlo 
A. Dvořáka Příbram

19. po G. Dyrek: Benátky 
pod sněhem – Divadlo 
Kompanyje

24. so M. Sládek: Troják 
– DS Nahoď to

25. ne D. Gieselmann: 
Pan Kolpert – 3D Com-
pany pod Partida, o. s.

26. po N. Simon: Drobečky 
z perníku – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

30. pá O. Lážnovský, K. Mocová: 
Příliš skromný Nick Carter 
– Divadlo Aqualung

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3
od 15. do 31. 3. výstava vítěz-

ných studentských prací 
z Katedry výtvarné vý-
chovy PedF UK – Cena 
sv. Lukáše
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Představení sleduje, jak snowbo-
arding zamíchal sportovní scé-
nou, strhnul mediální a poté 
i komerční lavinu. Pod vedením 
produkční Terezy Klapšťové a re-
žisérky Zuzany Páleníkové vznik-
lo netradiční pojetí současného 
divadla. 

„Několikrát jsme se sešly s prů-
kopníky tohoto sportu. A jejich  vy-
právění nám sloužilo jako inspira-
ce k vytvoření příběhu. Dovídaly 
jsme se zajímavosti a pikantnos-
ti z doby, kdy tito dnes už ales-
poň napohled serio zní pánové řá-
dili jako banda pankáčů…,“ říká 

Zuzana Páleníková. Sněžná re-
voluce nabídne nejen kvalitní 
herecké výkony, ale i divokou 
pohybovou choreografii inspi-
rovanou freestyle snowboardin-
gem. „Kromě klasického hip-hopu 
a street dance se objeví i akrobatic-
ké pasáže vycházející z dnešního 

parkour. Celá inscenace se odehrá-
vá na U-rampě,“ dodává Tereza 
Klápšťová. To vše ve víru dyna-
mické hudby sound designér-
ky Petry Horváthové a DJ Ori-
ona. Sněžná revoluce vypukne 
v Ponci 16. a 17. března. �

-pú-

Sněžná revoluce a příběh snowboardingu v divadle Ponec

Český nový cirkus se 
představí v Akropoli
Vlna tzv. nového cirkusu za-
lila i naše divadelní scé-
ny a oslovuje široké spekt-
rum divadelního publika. A tak 
i v Praze vzniklo Centrum pro 
nový cirkus – Cirqueon, kte-
ré je členem evropské platfor-
my Circostrada Network. Toto 
centrum dává příležitost nad-
šencům z řad amatérů i profe-
sionálním hercům seznámit se 
s tímto fenoménem moderní-
ho divadla. 

Představení CIRKOPOLIS, 
které uvede Palác Akropo-
lis 26. března, spojí v jednodu-
chém příběhu ukázky taneční 
a párové akrobacie, žonglová-
ní, závěsné akrobacie a dalších 
prvků nového cirkusu v prove-
dení profesionálů i amatérských 
účastníků kurzů. �

Soubor jiná prkna 
uvede divadelní 
inscenaci Sněžná 
revoluce, která vy-
práví o zrodu snow-
boardingu v Če-
chách. Parta přátel 
objevuje roku 1983 
dosud neznámý styl 
„lyžování“. Navzdo-
ry době, která není 
nakloněna inovacím 
a novým myšlen-
kám, se společně 
snaží prosadit tento 
sport a spolu s ním 
i možnost svobodné 
volby.

V přírodovědném klubu Café Barrande v Ježkově 
ulici 8 představí své Obrazy a obrázky z Maroka 
Miloš Lomoz. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 
5. dubna za přítomnosti bývalého českého velvy-
slance v Maroku Vladimíra Sattrana, otevřeno bude 
každý den od 15 do 18 hodin až do 18. dubna. �

Foto: J. Kolman

Večer pro všechny ty, kteří mají rádi období 50. a 60. let v hudbě i tanci. Rock and Roll 
dominoval šedesátým létům a jeho nejslavnějším představitelem a idolem mladší gene-
race se stal Elvis Presley. Počátky tohoto stylu sahají již do let padesátých, kdy hudeb-
níci začali objevovat muziku černošské Rhythm & Blues. V Ponci vám 15. března skupi-
na Zig Zag pod vedením Zdeňka Pileckého a za doprovodu bandu The Fireballs ukáže, 
co se na R’n’R tančilo. Sami si pak budete moci vyzkoušet řadu tanců od jitterbugu až 
po všem známý twist. Elvisové mají vstup zdarma. Come on baby... �

Obrázky z Maroka „Get Ready, Twist Youur Body!“ – další tančírna v Ponci

Tento africký DIY (do it yourself 
– vyrob si sám) objev se okamži-
tě stal hitem alternativní scény po 

celém světě, sklízí úspěchy nejen 
na podiích world music, ale i na 
elektronických, experimentálních 

a jazzových festivalech. Mimo jiné 
odehrál turné s holandskou noise-
-post-punkovou kapelou �e Ex 
a do londýnské Royal Festival 
Hall jej pozvala chicagská post 
rocková sestava Tortoise.

V roce 2011 získali Konono 
americkou Grammy za spoluprá-
ci s Herbie Hancockem. Se svou 
hypnotickou hudbou odehráli 
velké evropské turné a vystoupi-
li na festivalech ve Velké Británii 
nebo na polském OFF. Navštívi-
li 10 zemí s fantastickým projek-
tem Congotronics vs. Rockers, 
ve kterém se spojily hvězdy konž-
ské scény s mladými evropskými 
a americkými indie hudebníky ja-
ko například Deerhof, Juana Mo-
lina, Kasai All Stars a další. �

-rach-

Konono zamíří z Konga na Žižkov
Z transovních rituálů 
přímo do elektro-
nických tanečních 
experimentů bez 
mezipřistání. Hudba 
z válečné zóny jižní-
ho Konga, přenesená 
na periferii metropole 
Kinshasy, s drnkacími 
skříňkami, megafony, 
perkusemi z autovra-
ků a po domácku vy-
robenými mikrofony. 
To je Konono.

Foto: J. Kolman
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Z historie
Základní kámen byl položen 
v roce 1985, jak vzpomíná Václav 
Aulický, po velkém boji památ-
kářů bylo rozhodnuto o stavbě 
nového vysílače mimo Petřín. 
Zamýšlená věž by totiž nena-
pravitelně poškodila panora-
ma Hradčan. Nakonec byl vy-
brán prostor Mahlerových sadů, 
kde už byl místní židovský hřbi-
tov zrušený a přesunutý. „Není 
pravda, že se kvůli vysílači boural 
hřbitov, a také není pravda, že by 
vysílač sloužil komunistické propa-
gandě,“ tvrdí Aulický. 

V květnu 1991 bylo zahájeno 
nepřetržité vysílání, veřejná část 
byla otevřena až 18. února 1992. 
Zde se nachází vyhlídková re-
staurace, která je v současnosti 

v rekonstrukci, otevřena by měla 
být v červnu. 

Stavba
Konstrukce se skládá ze tří válco-
vých ocelových tubusů, které do-
sahují výšky 134 metrů. Hlavní 
tubus, který obsahuje dva rychlo-
výtahy, přechází do anténního ná-
stavce. V menších je požární scho-
diště a další výtah.

Za dobré viditelnosti je z věže 
vidět Ještěd, ale i za zhoršených 
podmínek zahlédnete typické ob-
lé tvary Řípu a vedle něj tušíte 
i Milešovku. 

Umělecká instalace Miminek je 
na věži umístěna od roku 2000, 
černých batolat, které mimocho-
dem jedno váží 70 kilogramů, je 
na věži rovná desítka. (A pokud 

byste si chtěli miminka prohléd-
nout zblízka, přijďte na dvůr žiž-
kovské radnice, na střeše jednoho 
z technických objektů leze jede-
nácté). V nočních hodinách je 

věž barevně nasvícena, barvy se 
mohou měnit podle potřeby.

Vysílají odsud všechny hlav-
ní televizní stanice, zpracovává se 
zde televizní signál. Je zde umís-
těno i analogové vysílání 6 rozhla-
sových stanic, radiové přenosové 
sítě, základové stanice radiových 
sítí, základnové stanice pro dal-
ší technologie mobilních operáto-
rů, uzel pro televizní a rozhlasové 
přenosy. Věž je i zcela zásadní pro 
fungování českého internetu. 

Červenobílá pruhovaná špička 
slouží k šíření digitálního vysílání 
všech tří multiplexů.

Dnešek
„Výhodou této budovy je, že je vysta-
věna jako primární telekomunikač-
ní objekt,“ vysvětluje Jiří Vykydal, 
vedoucí útvaru rozvoje a inves-
tic ČRa. Je nezávislá na zdrojích 
elektrické energie, je zcela sobě-
stačná, má dieslové generátory 
a případné krátkodobé výpadky 

proudu může okamžitě překle-
nout pomocí záložních baterií.

„České Radiokomunikace v součas-
nosti budují unikátní regionální síť da-
tových center po celé České republice. 
První datové centrum bude právě na 
žižkovském vysílači,“ říká Kamil Le-
vinský, generální ředitel Českých 
Radiokomunikací. „Moderní dato-
vé centrum budujeme pro naše firem-
ní zákazníky v prostorách, které dříve 
sloužily analogovému televiznímu vy-
sílání. Pro zajištění spolehlivosti tele-
vizního signálu jsou zde instalovány 
čtyři nezávislé zdroje energie. To v pod-
statě vylučuje jakýkoliv výpadek ener-
gie,“ dodává.

Budoucnost
V červnu by se měla pro veřejnost 
znovu otevřít i vyhlídková restau-
race, investor dále počítá i s úpra-
vou Mahlerových sadů, má zde 
vzniknout hřiště na minigolf, dět-
ské hřiště a pivní altán. �

-pú-

Žižkovský vysílač oslavil dvacáté narozeniny 
radniradniččníní  novinynoviny  ��  | | ��������      výročívýročí www.prahawww.praha�.cz.cz12

Jedna z kontroverzních architektonických 
dominant Prahy, žižkovský vysílač, byla uve-
dena do provozu už před dvaceti lety. Od-
vážná stavba architekta Václava Aulického 
stále budí emoce, pravidelně boduje v anke-
tách o nejhorší stavbu… Ale postupem času 
a za přispění černých miminek Davida Čer-
ného, která se v roce 2000 rozlezla po bo-
cích stavby, ji většina obyvatel vzala za svou. 
Dnes tato nejvyšší stavba v Praze zajištu-
je digitální vysílání 11 televizních a rozhla-
sových stanic, poskytuje služby pro mobilní 
operátory a další technologie.

1986 1987

2000

V měděných potrubích jsou koaxiální kabely zajišťující vysílání všech tří multiplexů

Škroupovo náměstí z výšky 120 m

Foto: archiv ČRa Foto: archiv ČRa

Foto: archiv ČRa
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Představují se jako 
obchodní zástup-
ci, na vizitkách mí-
vají označení ještě 
honosnější a pracu-
jí pro některé, zejmé-
na menší, dodavatele 
plynu. Slibují „výraz-
né“ úspory v účtech, 
výsledkem však často 
bývají spíše stížnos-
ti zákazníků na jejich 
podloudné praktiky. 
Do domácností dora-
zili podomní prodej-
ci plynu.

Za loňský rok jsou evidovány již 
stovky stížností na jejich chová-
ní. Podle odborníků budou však 
lidí, kteří jim naletěli, tisíce. Ne 
každý člověk, který se nechá na-
pálit, si totiž jde stěžovat. Jedná 
se zpravidla o velmi dobře vyško-
lené prodejce, jejichž zájmem je 
v první řadě vlastní provize, a ni-
koli spokojený zákazník. Často 
proto slibují nesplnitelné, podá-
vají lidem zkreslené nebo přímo 
lživé informace a jejich nabídky 
jsou výhodné jen zdánlivě. Zmi-
ňují totiž většinou jen jejich láka-
vější část a o nevýhodách pomlčí.

ZÁLUDNÉ 
SKRYTÉ POPLATKY
Nezřídka nedají lidem vůbec 
šanci nahlédnout do obchod-
ních podmínek. Zároveň se snaží 
vzbudit dojem, že smlouvu je nut-
né podepsat okamžitě. Vědí dob-

ře proč. V mnoha případech totiž 
zamlčují různé skryté poplatky, 
které mnohdy překročí slibova-
nou úsporu. Informace o těchto 
poplatcích je ale dobře schová-
na právě v obchodních podmín-
kách a podomní prodejci nemají 
rozhodně zájem ji nijak prezen-
tovat. Zejména starší lidé jsou tak 
často donuceni podepsat smlou-
vu bez potřebného prostudování 
přímo na chodbě domu, aniž by 
měli bližší informace a plně chá-
pali případné důsledky. Když po-
tom zjistí svůj omyl a chtějí se vrá-
tit k původnímu dodavateli, musí 
uhradit až několikatisícové deak-
tivační poplatky. 

DŮVĚŘIVOST SE NEVYPLÁCÍ
Bohužel, ne každý lživé nebo 
zkreslené informace podomních 
prodejců včas prohlédne. Mnoh-
dy totiž postupují velmi rafinova-

ně. „Zazvonili na moji babičku s tím, 
že jsou od plynařů a jdou měnit saz-
by lidem v celém činžáku. Chtěli, 
aby jim podepsala papír (ve skuteč-
nosti smlouvu), který prý už všichni 
v domě podepsali,“ říká Jiří Bláha 
z Prahy 5. „Podobné praktiky jsou 
podle mého velmi drsné.“ Jindy za-
se kontaktovali paní Špačkovou 
z Prahy 10 s tím, že s nimi musí 
uzavřít novou smlouvu na odběr 
plynu, protože její stávající doda-
vatel končí. Ta naštěstí neuvěřila 
a svého dodavatele ihned kontak-
tovala, aby si informace ověřila. 

JAK SE BRÁNIT?
„Mohu potvrdit, že se na nás obracejí zá-
kazníci, kteří se s podobnými praktika-
mi podomních prodejců již setkali. Na-
še společnost bude v těchto záležitostech 
postupovat velmi razantně včetně pří-
padného podání trestních oznámení. 
Rád bych proto požádal všechny, kte-

ří se s tímto chováním podomních pro-
dejců již setkali, aby nám o tom podali 
informaci. K dispozici je pro tento účel 
telefonní linka 221 092 777, prostřed-
nictvím které se na nás mohou obracet 
všichni zákazníci, kteří v této záležitos-
ti potřebují naši pomoc,“ uvedl na náš 
dotaz tiskový mluvčí Pražské ply-
nárenské Miroslav Vránek.

OD SMLOUVY LZE 
ODSTOUPIT
Základní rada, jak se vyhnout 
problémům s podomními pro-
dejci, je přitom jednoduchá: Ne-
podlehnout jejich tlaku a hlavně 
nic bez podrobného prostudo-
vání a ověření všech informa-
cí nepodepisovat. Pokud přesto 
s některým z nich smlouvu uza-
vřete a dodatečně zjistíte, že pro 
vás není výhodná, můžete od ní 
do 14 dnů odstoupit, a to bez ja-
kýchkoli sankcí.

Pozor na podomní prodejce plynu

Farnost sv. Prokopa na Žižkově a Diakonie Broumov, Prokopova 216/4, pořádají 
ve dnech 16. a 17. března od 10.00 do 18.00 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Vybíráme:  oblečení všeho druhu (zimní, letní, pánské, dámské, dětské), 

domácí textil (utěrky, ručníky, povlečení, záclony), 
deky, přikrývky, polštáře, spacáky (také péřové), 
nádobí (neotlučené a použitelné – i jednotlivé kusy), 
boty (jen neobnošené, čisté), hračky. 

Prosíme, věci přinášejte v pevných igelitových pytlích nebo v krabicích, dobře zabalené 
tak, aby se daly dobře přepravovat. Prosíme také o příspěvek na dopravu. Sbírka je urče-
na pro sociálně slabé jednotlivce i rodiny, domy seniorů, azylové domy matek s dětmi. 
Kontakt:  J. Svatušková (tel. 736 266 092, e-mail: j.svatuskova@volny.cz), L. Janovská (tel. 736 242 333)

Vyhrajte kurz bezpečné 
jízdy s Reginou 
Bezstarostná jízda Českého rozhlasu Re-
gina 92,6 FM přináší nejen prvotřídní do-
pravní informace, ale během března 
mohou posluchači Reginy jejím prostřed-
nictvím i nadále získat poukaz na kurz 
bezpečné jízdy v hodnotě téměř 3000 Kč.

Poslouchejte Český rozhlas Regina 92,6 
FM a vyhrajte! Bezstarostnou jízdu si mů-
žete naladit každý všední den ráno od 
6.00 do 10.00 a odpoledne od 15.00 do 
19.00. Každou neděli probíhá Bezstarost-
ná jízda – návrat domů od 14.00 do 19.00. 
Své postřehy z pražské dopravy mo-
hou posluchači volat na bezplatnou linku 
800 900 500. Špičkové dopravní zpravo-
dajství zajišťují motohlídky v terénu a pří-
mé vstupy redaktora, který sleduje praž-
ský kamerový systém. �

Lidové bytové družstvo Praha 3
oznamuje, že dne 27. prosince 2011 zemřel 
po těžké nemoci ve věku 75 let dlouholetý 

kolega a funkcionář družstva, výkonný člen 
představenstva a člen odborných komisí

pan

Viktor Hora

Přestože dlouho čelil nemoci, s humorem 
sobě vlastním pracoval a nezištně pomáhal 

až do konce. Dobrý kamarád a skvělý 
člověk s velkým srdcem bude všem chybět.

POMŮCKA:
ARET, DAF,
KALIŠ, LEE,
PÁU, RORI-
PY, TRANK

ZNAČKA
NIZOZEM-
SKÝCH
KAMIONŮ

ANDULKA
VLNKOVANÁ

DOMÁCKY
GERTRUDA

HOD

ČASOVÁ
SPOJKA

KLAMÁNÍ

NĚMECKY
„NÁPOJ�

ROZMÍSTĚNÍ

ÚLISNĚ SE
OTÍRAT

ZNAČKA
DEKA-
GRAMU

AFRICKÝ
VELETOK

CHLÉV

3. DÍL
TAJENKY

FERIMAG-
NETIKUM

LIDSKÉ
BYTOSTI

ASIJSKÝ
STÁT

POŘÍDITI
OPIS

ŘÍMSKÝCH
450

NEUTRONO-
VÁ HVĚZDA

JMÉNO
FILIPOVÉ

OSOBNÍ
ZÁJMENO

ATLETICKÝ
VÝKON

HRÁT TENIS
JEN TAK

LUDOLFOVO
ČÍSLO

INICIÁLY
PĚVCE
HAKENA

ROZHODČÍ

BĚLOSTNÁ
KVĚTINA

ZNAČKA
CESIA

SPEČENÉ

ĎÁBLOVÉ

HONGKONG-
SKÝ HEREC
(Bruce)

DUMASŮV
MUŠKETÝR

PŘECHODY
PŘES ŘEKU

NEBO

1. DÍL
TAJENKY

DIVADLA
(expresivně)

SLOVENSKÉ
UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

DESETINA
MILÉNIA

PRODAVAČ
NOVIN

NÁZEV
PÍSMENE

SMYSLNÝ
ČLOVĚK

SLOVENSKY
„RUKVE�

ZKYPŘIT
MOTYKOU

2. DÍL
TAJENKY

ZNAČKA
TELLURU

SOUŘADICÍ
SPOJKA

DRUHOVÁ
ČÍSLOVKA

ZKYPŘITI
PLUHEM
KOLEM
DOKOLA

LIDOVÁ
VÁNOČNÍ
MAŠKARA
ZNAČKA
ASTATU

PROUDY
VOZIDEL

NÁŠ HEREC
(Karel)

RAISOVY
INICIÁLY

OPOTŘE-
BOVATI
JÍZDOU

HATIT

POKYNY

CITOSLOVCE
VOLÁNÍ
NA SLEPICE

PRAŽSKÝ
KOSTEL

PŘÍSTAVNÍ
HRÁZ

OHRYZAT

INICIÁLY
SPISOVA-
TELE
JIRÁSKA

ALPÍNUM

NÁSTROJ
K TLUČENÍ

SEKNUTÍ
(knižně)

PAPOUŠEK

STROM
PLODÍCÍ
OŘECHY

ŽENSKÉ
JMÉNO

ŘEMESLNIC-
KÝ STŮL
INICIÁLY
HERCE
OLIVIERA

ZÁSAH
JEZDCE
OTĚŽEMI

LIKÉRNÍK

AFGHÁNSKÁ
JEDNOTKA
HMOTNOSTI

LOTYŠSKÁ
MĚNOVÁ
JEDNOTKA

INICIÁLY
HERCE
MARVANA

ŠÉF

RODAČKA
ZKRATKA
AUTORSKÉ-
HO ARCHU

MŽIKAT

DIDEROT

Vyluštění tajenky zasílejte do 15. března na adresu redakce Lipanská 7, Praha 3, nebo e-mailem na: rn@praha3.cz (s předmětem KŘÍŽOVKA). Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knižních cen.
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Poděkování
Paní Zdeňka Froňková z Pečovatelského domova v Roháčově ulici by ráda poděko-
vala studentce Zuzaně, která jí nezištně pomohla s těžkými taškami, když viděla, jak 
se téměř devadesátiletá dáma obtížně pohybuje. „Je to velmi příjemné zjištění, že i 
mladí lidé pomáhají druhým,“ dodala paní Froňková. �
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Přibližně takhle nějak si Žižkov-
ský gurmán představuje ideální 
studentskou zašívárnu. Tak tro-
chu kavárna, kde můžete třeba 
už v deset hodin ráno dostat vel-
ké espresso doppio, míchaná vejce 
se slaninou nebo čerstvý croissant 
– tak trochu mix crepérie a oste-
rie, kde si můžete dát k lehkému 
obědu například slanou palačin-
ku galette se sýry a ořechy, kreve-
tový salát s česnekem a limetkou 
nebo spaghetti carbonara se sla-
ninou, vejcem a smetanou – tak 
trochu zase kavárna, kde můžete 
s hrnkem café latté, domácím jab-
lečným závinem, notebookem 
a wi-fi zdarma prosedět klidně 
celé odpoledne – a tak trochu 
bar, kde můžete povečeřet gri-
lovaný kuřecí steak s bylinkami 
a fazolkami na slanině, vepřovou 
panenku zapečenou s kozím sý-
rem, vyzkoušet lahev z celkem 
slušné nabídky vín a ve společ-
nosti míchaných nápojů nebo 

široké palety třtinových rumů 
vyčkat zavírací hodiny.

Interiér podniku a židle „thonet-
ky“ nejspíš nikoho neoslní, ale roz-
hodně ani neurazí. Stolky by mohly 
být alespoň o malinko větší, aby se 
vedle talíře dala umístit například 
sklenka a lahev vína. Sympatické je 
jednorázové papírové prostírání ve 

formě jídelního lístku – elegantní 
nízkonákladové a flexibilní řešení 
přesně odpovídající typu podniku. 
Stejně tak uvolněná obsluha, která 
víc než na profesionální dokona-
lost servisu sází na milou bezpro-
střednost a úsměv.

Výkony kuchyně určitě nejsou 
dokonalé a nejspíš do Pavlače ne-

potáhnete zahraniční návštěvu, 
na druhou stranu v drtivé větši-
ně případů dostanete velmi sluš-
ně upravené jednoduché pokrmy 
z čerstvých surovin za maximál-
ně rozumnou cenu. Populární 
polední menu se vyhlašuje vždy 
na týden dopředu a požadavek 
na 25 korun za polévku a 70 ko-
run za jedno ze dvou hlavních 
jídel se zdá být více než lidový.

Zajímavostí restaurace jsou ob-
časné speciální akce – například 
svatomartinský večer s ochut-
návkou svatomartinských vín 
a pečenou husou, ale nejčastěji 
trhy (jarní, letní, podzimní, Vá-
noční), kde můžete kromě ochut-
nání originálního menu také 
nakupovat či dokonce prodávat 
nejrůznější drobnosti pro radost 
– drobný šperk, ručně malovaná 
šála nebo domácí marmeláda ur-
čitě potěší. �

MARTIN KUBÁT

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Café Pavlač

Chval Řepický z Machovic, kte-
rý vystřídal poněkud nestylového 
(neb již v roce 1290 popraveného) 
Záviše z Falkenštejna, pocházel ze 
starého rytířského rodu, nesoucího 
ve znaku břevno a tři lilie. Jejich 
rodovým sídlem bývala mohut-
ná tvrz Machovice mezi rybníky 
Horním a Dolním Machovcem zá-
padně od Českých Budějovic (bo-
hužel kol. roku 1800 téměř úplně 
rozebraná na stavbu dvora v ne-
dalekých Čejkovicích). Svůj ma-
jetek však čile rozmnožovali, ro-
ku 1382 získali od Václava IV. ves 
Chřenovice, dále Sudoměř u Stra-
konic (kde se odehraje ona slavná 
bitva) a počátkem XV. století i ne-
dalekou Řepici. Na řepické tvrzi 
je k roku 1412 doložen i samotný 
Chval. A odsud i vytáhne se svým 
bratrem Kunešem (který se vzá-
pětí ztrácí, možná padl; ulice Ku-
nešova ovšem není pojmenována 
po něm, nýbrž po Kuneši z Bělo-
vic) v čele poutníků ze Sezimova 
Ústí na Prahu a 6. 11. 1419 se spo-

lu s Břeňkem Švihovským a 4000 
lehce vyzbrojených mužů a žen 
u Živohoště střetne s 1300 králov-
skými zbrojnoši, vedenými Petrem 
ze Šternberka, Hyncem Ptáčkem 
z Pirkštejna, a dalšími. První voj je 
sice rozprášen a pozajímán, zbylí 
se však opevní kamennou zídkou 
na blízkém návrší, kde získávají 
čas vyjednáváním, mezitím ale do-
razí posily z Nového Knína a krá-
lovští před jejich přesilou rychle 
ustoupí ke Kutné Hoře. Z Prahy 
směřuje koncem roku 1419 do Plz-
ně a odtud je ještě před odcho-
dem jádra husitských sil vyslán 
Žižkou na pomoc žáku Hromád-
kovi, který obsadil městiště na os-
trohu u Sezimova Ústí, 30. 3. 1420 
dobytého a vypáleného. Zde bles-
kově vyrůstá město Tábor a Chval 
je spolu s Janem Žižkou, Mikulá-
šem z Husi a Zbyňkem z Buchova 
zvolen jedním z  čtveřice hejtma-
nů v jeho čele. 

Jeho prvním bojovým úkolem 
je dobytí tvrze Sedlec u Ústí, kde 

je po statečné obraně dopaden 
a umlácen cepy pan Oldřich z Ús-
tí, následně mu jsou usekány nohy 
a tělo vhozeno do ohně. Zbytek 
posádky byl rovněž pobit, na živu 
zůstává jen šest předáků, jimž by-
lo navrženo, že milost dostane ten 
z nich, který bude ochoten svým 
pěti soudruhům setnout hlavy. Jis-
tý Pinta tuto nabídku přijímá a po 
výkonu je přijat mezi tábority. Na 
tvrzi je pak nalezeno mnoho zlata, 
stříbra, kostelního náčiní, drahých 
látek a jiných cenností, které si zde 
ukryli okolní šlechtici a duchov-
ní, vše je sneseno na velkou hro-
madu a zapáleno. Vypálena a roz-
bořena je i tvrz. V prosinci 1420 se 
Chval spolu s Žižkou a Janem Ro-
háčem zúčastnil hádání v domě 
Petra Zmrzlíka na Starém Měs-
tě Pražském, kde se hrdě doznává 
k držení 72 táborských článků ví-
ry, označených pražskými mistry 
za bludné. Začátkem února 1421 
je pak zaskočen a obležen Zik-
mundem v dobytém kladrubském 

klášteře, na pomoc mu však vy-
rážejí pražané a Žižka a král Zik-
mund prchá k Litoměřicím. Čá-
slavského sněmu 3. – 7. 6. 1421 se 
nezúčastní, jelikož je Žižkou vy-
slán k dobývání nešťastného hra-
du Rábí. 11. června spolu s Žižkou 
a Zbyňkem Buchovcem uznává li-
tevského knížete Zikmunda Kory-
butoviče za zemského správce. Na 
konopišťském hádání mezi mis-
try pražské university a táborský-
mi kněžími v červnu 1423 Chval 
zastupuje tábory. V únoru 1426 
je pak zvolen prácheňským kraj-
ským správcem, podléhají mu mj. 
města Písek, Klatovy, Sušice, Do-
mažlice a Prachatice. 11. – 22. listo-
padu 1433 se ještě zúčastní svato-
martinského sněmu v Praze a pak 
postupně mizí ze scény. Žije snad 
ještě 1437, 1444 a možná i 1465 
(pokud se nejedná o jinou osobu 
téhož jména). �

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Chvalova (od 1947, předtím 1910–1947 Závišova)

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Táboritská 22
tel.: 222 712 940
www.remedium.cz
www.vstupujte.cz 

e-mail: senior@remedium.cz
Otevřeno po–čt 9.00–18.00 hod., 
pá 9.00 – 16.00 hod.

Zápis do kurzů práce na počíta-
či, angličtiny, italštiny, zdravotní-
ho cvičení a dalších pokračuje.
Jednodenní poznávací výlety
(ceny včetně vstupů a oběda): 
24. dubna Unhošť, Červe-
ný Újezd, Františkánský klášter 
v Hájku, Hostivice – 380 Kč
9. května hrady Houska a Koko-
řín – 440 Kč

Prodloužený relaxační víkend ve 
Sloupu v Čechách 19. – 22. květ-
na 1500 Kč (ubytování, plná pen-
ze, masáž, cvičení, doprovod – 
nabízíme poslední místa). 

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM 
Křišťanova 15, tel.: 272 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
28. st 15.00 seminář Oddlužení 

a jeho rizika – přihlášky 
a dotazy e-mailem do 
23. března

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel.: 242 449 859
  6. út 16.30 D. Traub: Hluk a kva-

lita ovzduší na Žižkově
20. út 16.30 T. Mikeska: Pražská 

nádraží

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
13. út 13.30 vycházka Chodov-

ská tvrz, sraz metro C 
Chodov

23. pá 16.00 zpívání při harmoni-
ce, Dům s pečovatelskou 
službou, Roháčova 26

KLUB JINÝ KAFE
Táboritská 9, tel.: 732 629 593
začátky produkce v 19 hod.
  8. čt 18.00 Jarmila Hannah 

Čermáková – Jód a hyper: 
vernisáž obrazů 

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00
Výstava dřevořezeb N. Ptáčkové
15. čt 17.00 J. Krňanská – verni-

sáž výstavy 

SVAZ DŮCHODCŮ PRAHA 3
Hořanská 2
10. – 16. 4. – poznávací zájezd 
do Itálie (Verona, Orvieto, Řím, 
Pompeje), na zpáteční cestě 
Brixen a Innsbruck, cena zá-
jezdu 8600 Kč (ubytování s po-
lopenzí, autobus). Info: Alena 
Kocourková, tel.: 603 326 641, 
233 545 500, e-mail: kocourkova.
alena@seznam.cz 
19. 5. – jednodenní výlet Lázně 
Bělohrad, info: pí Kalfusová, 
tel.: 737 204 948
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Únorové mrazy přinesly i dobré zprávy
Pro lidi bez domova byla letošní mrazivá zima velmi náročná a často je 
ohrožovala na životě, pracovníci Naděje však evidovali nárůst nabídky po-
moci. Lidé chtěli darovat teplé oblečení, deky, pomoci jako dobrovolníci, 
posílat peníze. V telefonech zněla mimo češtiny i angličtina či ruština…

„Chtěli bychom všem, kteří nám pomohli nebo nabídli pomoc, podě-
kovat. Je skvělé vědět, že jsou lidé, kteří chtějí něco darovat lidem bez 
domova. V záplavě negativních informací by neměla zaniknout i tato dob-
rá zpráva,“ uvedla Gabriela Sčotková z Naděje. �

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v březnu kulaté a půlku-
laté narozeniny, přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. 
Blahopřejeme Miluši Svobodové, Aleně Machátové, Jaroslavě Holečko-
vé, Sylvě Bubeníčkové, Milušce Langrové, Marii Čápové, Marii Procház-
kové, Eleonoře Hlinovské, Marcele Šilhánkové, Jarmile Zemanové, Marii 
Šípové, Pavle Habancové, Věře Kithierové a Emilii Červencové. �

Svaz důchodců Praha 3

DOMÁCÍ ZÁPASY FK VIKTORIA ŽIŽKOV
  9. března (pátek) 20.15 s AC Sparta Praha
25. března (neděle) s FK Baumit Jablonec (čas utkání nebyl do uzávěrky znám)

Smutná zpráva
Ve věku nedožitých 89 let zemřel v únoru dlouholetý činovník 
Svazu důchodců Praha 3 pan Viktor Pelzel.   
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� Trápí vás předluženost nebo ši-
kana v zaměstnání? Odpovíme na 
vaše dotazy průběžně na e-mailu 
nasepraha�.poradna@seznam.cz,
nebo na tel. ��� �	� 
�	 každé 
pondělí a středu �	.

–��.

 hod.
(předluženost) a na tel. ��	 	
� 
�
každé úterý �	.�
–��.�
 hod. 
(šikana)
� Generali pojišťovna, a. s., přijímá 
nové kolegy do obchodního týmu. 
Info na tel. ��� ��� �	
, pí Šetková
� Kadeřnici – pedikérku – nehtovou
designérku přijmeme za výhodných 
podmínek do Relaxu. Tel. ��� ��� ���
� Remax Invest – RK na Vinohra-
dech – přijme obchodníky s nemo-
vitostmi s/bez praxe. Odborně za-
školíme, dobré pracovní podmínky 
a provize. Tel. ��
 ��� ���

� Levně prodám horkovzdušnou 
troubu – griluje i smaží. 
Tel. ��� 
� 		�
� Knihy vydané do r. ���
, velký vý-
běr, různé edice prodám. 
Tel. ��� 
� 		�
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��	 ��� �


� Koupím z pozůstalosti obr. rámy, vá-
noč. ozdoby, váhy aj. Tel. ��� ��� ���
� Koupíme staré obrazy, známky, po-
hledy, dokumenty. Tel. 	
� � ���
� Koupím staré hračky do r. ���
, fi-
gurky indiánů apod. Tel. ��� ��� ���
� Dámy, nevyhazujte staré věci po 
mužích jako známky, obrazy či jiné 
sbírky. Tel. 	
� � ���
� Alergologie – imunologie

Koněvova ���
přijímá nové pacienty

objednání – tel. �
	 
�� ���
� Mytí oken, čištení žaluzií, koberců, 
sedacích souprav, čalounění. Zkuše-
nost v oboru � let. Tel. ��� ��� ���
� Čeští malíři z P� od r. ��� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. ��� 	� 	�
, www.cesti-maliri.cz

� PRÁVNÍ SLUŽBY fyzickým 
i právnickým osobám. Spolehlivě za 
přijatelné ceny. Tel. ��� 
	� 
	�
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
��� 	�� ���, www.dekorpraktik.cz
� Stropní sušák prádla. Montáž 
na míru. Tel. 	
� ��� ��
� Žaluzie, rolety, sítě, čalouně-
ní dveří, garnýže, shrnovací dve-
ře, markýzy, malování, kompl. re-
novace oken, silikon. těsnění, 
stropní sušáky prádla. Petříček, 
tel. 	
	 �
 ��
, ��	 ��� ���
� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. ��� ��� ���
� Čistíme koberce a čalouněný ná-
bytek mokrou metodou profi stroji 
Kärcher od roku �

�. Domácnosti 
i firmy. Cena od � Kč/m�, větší plo-
chy dohodou. Doprava po Praze � 
ZDARMA. www.cistimekoberce.cz 
Tel. ��� ��� ���
� Psací stroje, kalkulačky, skartova-
če – opravy, prodej. Tel. ��� ��� 
�, 
	
� ��� ��� www.psacistroje.cz

� Hodinový manžel – profesionální
pomocník pro opravy, montáže, 
údržbu a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel. ��	 ��
 ���
� Malířské a lakýr. práce + úklid, lev-
ně/kvalitně. P. Sus. Tel. ��� ��� ���
� Vyklízení půd, bytů, sklepů a re-
konstrukce. Tel. 	
� � ���
� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. ��� �� ��
� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vyklidíme, 
odvezeme odpad či nepotřeb-
né věci, stěhování, kontejnery. 
Tel. ��� ��� ���, www.astor-servis.cz
� STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
čeští pracovníci, specialisté na stě-
hování bytů, so+ne stejné ceny, při-
stavení + km po Praze zdarma. Tel. 
��� �
� ���, www.stehovanibytu.cz
� VODA – PLYN – TOPENÍ
montáž a oprava rozvodů plynu, 
vody, kanalizace a topení.
Vladimír Tymeš, tel. ��� ��� ���
www.voda-plyn-tymes.cz

� !! Vyklidíme Váš byt, pozůstalosti
sklep či půdu. Tel. ��� ��� ��

� Kurzy němčiny s rodil. mluvčím. 
Tel. �� ��� �
�, www.nemcina-��.cz
� Naučím německy – začátečníci 
i mírně pokr., P�. Tel. 	
 ��
 �
	
� Koupím byt – platba v ho tovosti 
– i s exekucí či jinými práv. spo-
ry. Korektní a rychlé jednání, tel. 
��� ��� ��	, vykupybyt@seznam.cz
� Koupím nebo vyměním byt 
i před privatizací, platba hotově, 
půjčka na privatizaci i doplatek 
na stěhování. Nespěchám, přímý 
zájemce. Tel. ��� ��� 
�
� Sháníme dlouhodobý pronájem 
bytu pro � osoby v Praze a okolí do 
velikosti �+� s cenou do �� 


Kč 
včetně poplatků dle stavu bytu. 
Tel. ��
 �
	 ��, 	
 �� 
��
� Nabíme pronájem nebyt. prostoru

 m�, po rekonstrukci, v přízemí 
domu, vhodné jako učebna, kancelář, 
fotoateliér. Jednání s majiteli, přímo 
u stanice Vápenka na Žižkově. Tel. 
��� 	�� ��, e-mail: evatroj@volny.cz
� Pronajmu garážové stání Central 
Park, ��

 Kč/měs. Tel. 	
� ��� ��
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Malířské, lakýrnické, podlahářské práce, 
štukování stěn, lakování v dílně
tel. 777 291 927, 241 494 620
www.maluji-lakuji.cz Štěpán Mollay

���������	��
����
������������	
��������������������	��

�������	���������������������� �

�
�
�����
�����
�������������
	���
�����������	
����

����������
���
��������������

������������������ ������������
����������� �������	
����

 Přijímáme nové pacienty 
• německé vzdělání • 17 let 
praxe v Německu a Švédsku  
• komplexní péče, akutní bolesti

MUDr. Jana Navrátilová, Dr. med dent
tel.: +420 605 805 589

U Rajské zahrady 4, Praha - Vinohrady
e-mail: info@jananavratilova.cz
www.jananavratilova.cz

Zpracování účetnictví a mezd
www.ucetnictvikomplet.cz

tel.: 603 451 870 pí. Malchrová

zázemí vašeho 
podnikání

Po předložení tohoto inzerátu sleva 10 % na v
še

ch
ny

 s
lu

žb
y. 

•

10%
sleva

KVALITNÍ DĚTSKÁ OBUV
ZA NEJLEPŠÍ CENU

OLŠANSKÉ NÁMĚSTÍ 6

tel.: 267 316 465
NAJDETE NÁS: Olšanská 5/55, 130 00 Praha 3 - Žižkov, www.enrecotrade.cz

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Michal Stecker

advokát
nabízí kompletní právní servis 

pro soukromou i firemní klientelu 
(trestní, správní, obchodní, občanské, 

rodinné a ústavní právo).
TELEFON: 777 654 368 

E-MAIL: judr.stecker@ak-stecker.cz

 thajské masáže
 Hotel Olšanka

Thajská masáž zad a šíje 30 min. /199 Kč
Většina stresu se koncentruje kolem hlavy a ramen
tel.: 607 795 423 | www.phuketmassage.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
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KDO MĚ CHCE
1) 0264/2012 patnáctiletý dlouho-

srstý pes, kříženec jezevčíka zla-
té barvy. Je milý, hodný, ale už 
neslyší. Vhodný pro toho, kdo by 
chtěl udělat dobrý skutek a po-
staral se o něj. Nalezen 1. února 
na rozhraní Prahy 2 a 3.

2) 0302/2012 dvouletá středně vel-
ká fenka, kříženec černé barvy 
s pálením. Je temperamentní, 
má ráda procházky, ale do bytu 
se hodí – je čistotná. Nalezena 
6. února na Vinohradech.

3) 1990/2011 šestiletý německý 
ovčák, černý pes standardní ve-
likosti. Je čistotný, může být i v bytě, ale k dětem ho nelze doporučit. 
Nalezen na rozhraní Prahy 1 a 3 v blízkosti Hlavního nádraží.

4) 0272/2012 pětiletá fenka německého ovčáka standardní velikosti, čer-
ná s pálením. Je z Vinohrad – majitel zemřel a o fenku se neměl kdo po-
starat. Je moc hodná, milá a poslušná. Je čistotná a zvyklá žít v bytě.

Informace: � Domov pro opuštěná zvířata v Troji, tel. 233 554 242 
  � Útulek pro kočky Dolní Měcholupy, tel. 272 705 656 
  � Úřad MČ Praha 3, tel. 222 116 383

�

4
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Do Knihy cti přibyl podpis dětského psychologa i šé�y neziskovky

Petr Klíma vede poradnu, kte-
rá poskytuje odborné psycholo-
gické a speciálně pedagogické 
služby dětem a mládeži na všech 
stupních škol městských částí 
Prahy 3 a 9. Pracoviště v Praze 3 
se nachází v Lucemburské ulici 
na Vinohradech a obracet se na 
ně mohou kromě rodičů s dětmi 
také učitelé, kteří poradenských 

služeb mohou využívat napří-
klad pro práci se třídou.  

Další z oceněných Zuzana No-
váková působí jako dlouholetá 
šé�a občanského sdružení Re-
medium, které se významně po-
dílí na rozvoji občanské společ-
nosti v třetí městské části.

Remedium nabízí občanům ši-
roké spektrum služeb, v první řa-

dě je to pestrá nabídka volnočaso-
vých aktivit pro seniory – kurzy, 
debatní kroužky, přednášky, work-
shopy, zájezdy, výlety. Velká část 
této nabídky pro nejstarší gene-
raci je díky grantům městské části 
zdarma, mezi rodinné stříbro Re-
media patří i seniorský divadelní 
spolek Proměna, který šíří dobrou 
náladu nejen v Praze, ale i po ce-

lých Čechách. Další významnou 
službou občanského sdružení Re-
medium je občanská poradna, kte-
rá nabízí lidem pomoc v oblastech 
dluhové, bytové i sociální proble-
matiky. Také tyto služby poskytu-
je sdružení zdarma. 

„Toto vyznamenání vnímám pře-
devším jako ocenění práce celého 
Remedia a chtěla bych městské čás-

ti poděkovat za velkou  podporu,“ 
uvedla Zuzana Nováková. 

Oběma oceněným za vynikají-
cí spolupráci s třetí městskou částí 
při této slavnostní příležitosti kro-
mě starostky Vladislavy Hujové 
poděkovali také zástupce starosty 
Josef Heller a bývalá starostka Mi-
lena Kozumplíková, na jejíž pod-
nět oba zápisy proběhly. �

Petr Klíma, ředitel 
Pedagogicko-psy-
chologické poradny 
pro Prahu 3 a 9, a ře-
ditelka jedné z nej-
větších neziskových  
organizací v Praze 3 
– Remedium Zuza-
na Nováková připo-
jili 3., resp. 10. úno-
ra svoje podpisy do 
Knihy cti.

 Poradna městské policie
MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Otázka
Pravidelně mě v noci ruší hluk 
vycházející od sousedů. Nahlas 
puštěná hudba, křik, dupání. Po-
třebuji se vyspat do práce. Ráda 
bych, aby to přestalo, ale mám 
obavu, aby si na mě sousedé ne-
vylili zlost, když zavolám policii.

Rada
Sousedé se s největší pravděpo-
dobností dopouštějí protipráv-
ního jednání – rušení nočního 
klidu, přičemž o nočním klidu 
hovoříme zpravidla jako o do-
bě od 22.00 do 6.00 hodiny ran-
ní. V žádném případě se neobá-
vejte zavolat strážníky na lince 
156. Vaši totožnost jsou povin-

ni ochránit, přestupcům se ne-
sděluje totožnost oznamovate-
le. Za přestupek proti veřejnému 
pořádku – rušení nočního klidu 
hrozí pachateli bloková pokuta 
ve výši 1000 Kč, v případě opa-
kovaného jednání mohou stráž-
níci celou věc postoupit správ-
nímu orgánu, kde je sankce pro 
pachatele vyšší.

Otázka
V blízkosti vchodu do našeho 
domu je kontejner na odpad-
ky. Bezdomovci, kteří kontejner 
prohrabují, vždy nechají v okolí 
hrozný nepořádek. My pak pře-
kračujeme hromady odpadků. 
Dá se s tím něco udělat?

Rada
Za přestupek může být odpověd-
ná osoba, které je přestupek pro-
kázán. To znamená, že strážník 
může za toto jednání osobu po-
stihnout pouze, když ji při tomto 
jednání přistihne, nebo o jejím 
jednání má nezvratné důkazy. 
Když bude někdo u kontejnerů 
dělat nepořádek, zavolejte stráž-
níky. Mimo to, že za znečišťová-
ní veřejného prostranství můžou 
pachateli přestupku uložit poku-
tu, můžou mu také nařídit, aby 
nepořádek po sobě uklidil, even-
tuelně zajistit úklid u majitele 
pozemku nebo komunikace. �

OKV MP

V úterý 31. led-
na se v ZŠ Chmel-
nice nerozdávalo 
jen vysvědčení. Žá-
ci si pod vedením 
učitelů připravi-
li celodenní projekt 
s názvem „Šetrný 
spotřebitel“.

Na stanovišti „Nakupování a je-
ho důsledky“ přemýšleli žáci nad 
tím, jak nakupovat potraviny, 
jak číst texty na obalech i o vý-
znamu biopotravin. Sestavova-
li a kombinovali cvičné nákupy, 
řeč přišla i na šetření potravina-
mi. Stanoviště „Ekostopa“ ved-
lo děti k zamyšlení, které druhy 
dopravy i dalších lidských čin-
ností zanechávají co nejmenší 
ekologickou stopu na životním 
prostředí. Další stanoviště zase 

seznamovala školáky s ekoznač-
kami či přírodními oděvní-
mi materiály a jejich využitím 
v módě a denním životě. Všech-
ny poznatky pak děti shrnuly do 
zásad šetrného chování k příro-
dě v programu Ekoškolák. Pro-
jektový den se tak stal vedle sbě-
ru papíru, víček, třídění odpadu 
a sběru pečiva pro ZOO dalším 
krokem v programu Ekoškola 
Chmelnice. �

-hav-

Děti z Chmelnice se učily ekologicky přemýšlet o nakupování 
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