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roce provozu

na straně 4
O prázdninách

Dva měsíce prázd-
nin. Odev zdat 
učebnice a všechno 
hodit za hlavu, vy-
razit  za sluncem, 
koupáním, dobro-

družstvím, kamarády i prvními lás-
kami. Na tento čas svobody, který 
k dětství a dos pívání neodmysli-
telně patří, se nedá zapomenout.
S dětmi se celý rok setkávám ve ško-
lách, na dětských soutěžích a napo-
sled třeba i na Dětském dni. Proto 
mohu jen potvrdit, že si toto dvou-
měsíční privilegium zaslouží. Větru 
dešti nelze poručit, přesto budu dr-
žet palce, aby jim slunce přálo. 

Někdo by si mohl říci: Teď si od-
dechnou i úředníci a ředitelé škol... 
Opak je však pravdou. V řadě škol 
začne dvouměsíční maratón sta-
vebních prací, oprav a změn, který 
musí skončit včas, aby 1. září byly 
školní lavice opět na svých místech. 

A že těch změn nebude málo – 
letos do mateřských a zák ladních 
škol investuje radnice více než sto 
milionů korun. Zateplené zdi a no-
vá okna asi děti moc neocení. Ale 
věřím, že ocení nové interaktivní 
tabule, které v rámci Komenského 
hesla „Škola hrou“ o prázdninách 
instalujeme. 

Zatím přeji dětem a ostat-
ním čtenářům hezké prázdniny 
a dovolené.

Jiří Matušek,
zástupce starosty

Den, který opravdu patřil dětem
I letos připravila radnice Prahy 3 

na 1. červen oslavy Dětského dne. 
Pondělní dopoledne proběhlo ve 
sportovním areálu Pražačka v du-
chu Crazy olympiády. Patrony jed-
notlivých disciplín se staly známé 
osobnosti. Tak například závody 
ve skákání v pytlích startovala mi-
stryně světa Jarmila Kratochvílová, 
olympijský vítěz Aleš Valenta hod-
notil skoky na trampolíně, hereč-
ka, zpěvačka ale též reprezentantka 
ČR v taiči Zora Jandová učila, jak 
správně točit obručí. Nechyběli ale 
ani moderátoři Pavel Zuna a Vác-
lav Tittelbach, fotbalista nedaleké 
FK Viktoria Žižkov Petr Švanca-
ra či hokejista a mistr světa z roku 
1985 Pavel Richter. Ti všichni asis-
tovali při nejrůznějších dovednost-
ních disciplínách s míčem. 

Protože všechny děti předvádě-
ly výborné sportovní výkony, ne-
bylo snadné určit vítěze, a tak oce-
nění byli nakonec vybráni losem. 
Šťastní výherci převzali z rukou 
zástupce starosty Jiřího Matuška 
„olympijskou“ medaili. 

Odpoledne se děti mohly vypra-
vit na náměstí Jiřího z Poděbrad, 
kde pro ně byla ve spolupráci s ne-
ziskovými organizacemi, Obvod-
ním mysliveckým spolkem Pra-
ha 3, Městskou policií, Policií ČR, 
Hasičským sborem a záchrannou 
službou připravena řada atrak-
cí a zábavných aktivit. Děti mohly 

například nahlédnout do útrob ha-
sičského vozu, vyzkoušet si výstroj 
a výzbroj policejního těžkooděnce, 
vlastnoručně si vyrazit minci, změ-
řit síly v jízdě zručnosti na kole, za-
závodit si na koloběžkách, zased-
nout za volant čtyřkolky, pohladit 
si sovu či rozdrtit zástupce radnice 
ve hře Člověče nezlob se. 

Během soutěžení ožilo i pódi-
um, kde děti i jejich dospělý dopro-
vod bavil společně s dalšími hosty 
moderátor Petr Salava. Nejbouřli-
vějšího přivítání se asi dostalo Mi-
chalu Nesvadbovi, který předvedl 
některé ze svých populárních vy-
nálezů, dětem známých z oblíbené 
televizní Kouzelné školky. O hu-

dební doprovod se postarala Pet-
ra Černocká s Jiřím Pracným, Zo-
ra Jandová, Viktor Sodoma, diváky 
potěšil i vítěz soutěže X-Factor Ji-
ří Zonyga. Program zakončilo vy-
stoupení Rangers Bandu. 

-red-

Více fotografií na str. 5

Volby do Evropského parla-
mentu, které proběhly 5. a 6. červ-
na, i v Praze 3 jednoznačně vy-
hrála Občanská demokratická 
strana s 38,63 % hlasů, následo-
vala Česká strana sociálně demo-
kratická (15,71 %), Komunistic-
ká strana Čech a Moravy (9,21 %) 
a Evropská demokratická stra-
na (7,65 %). Žádná další strana 
pětiprocentní hranici nepřeko-
nala – ze stran aktuálně zastou-

pených v Zastupitelstvu městské 
části Praha 3 ani Strana zelených 
(4,82 %) ani SNK – Evropští de-
mokraté (2,51 %). 

Volebního práva v Praze 3 vy-
užilo celkem 19 469 občanů 
(33,48 %). Pro srovnání – v ce-
lé České republice byla účast 
28,22 %, v Praze 35,73 %. 

Výsledky byly převzaty ze strá-
nek www.volby.cz.

-red-
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Na pozvání poslance parlamen-
tu a radního městské části Danie-
la Reisiegela navštívili v pondě-
lí 8. června Prahu 3 zástupci ze-
mí Beneluxu v České republice. 
Velvyslanci Belgie Renilde Loeckx, 
Lucemburska Jean Faltz a Nizoze-
mí Jan Lucas Inayat van Holen se 
svým doprovodem nejdříve zaví-
tali na žižkovskou radnici, kde je 

přivítala starostka Milena Kozum-
plíková s místostarosty Zdeňkem 
Lochmanem, Janem Šmídem, Ji-
řím Matuškem a poslancem Danie-
lem Reisiegelem. 

Hosté si po krátkém jednání 
s vedením radnice prohlédli ob-
řadní síň a zamířili na žižkovskou 
věž, aby se mohli podívat na Pra-
hu z ptačí perspektivy. Poté nav-

štívili jednu z architektonických 
dominant Vinohrad kostel Nej-
světějšího srdce Páně na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad. Zasvěceným 
průvodcem po této významné sa-
krální stavbě byl zdejší farář Ji-
ří Slabý. Návštěvu zakončili v roz-
kvetlé Rajské zahradě, která je no-
vou chloubou Prahy 3.  

-red-

Vzácná návštěva velvyslanců Beneluxu

Poslanec Daniel Reisiegel se zdraví s velvyslankyní Belgického království paní Renilde Loeckx.

Jak v Praze 3 dopadly volby
do Evropského parlamentu
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ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA 3

ze dne 9. června
Schválilo � rozdělení dotací v cel-
kové výši 1 149 600 Kč na sociální 
služby v Praze 3 � poskytnutí ná-
vratných bezúročných půjček na 
opravy a rekonstrukce domů � ví-
těze výběrových řízení na prodej 
volných bytů v privatizovaných 
domech Pod Lipami 1 a 29 � pro-
jekt rozdělení SKM Praha 3, a. s. 
� privatizaci domů Jeseniova 131, 
Radhošťská 9, Koněvova 162, Vi-
klefova 2, 4, Blahníkova 16, Šro-
bárova 47 a nám. J. z Lobkovic 17 
� ekonomický rozbor k petici ná-
jemníků v privatizovaných do-
mech Pod Lipami 1, 3 a 5 a kon-
statovalo, že jejich požadavky jsou 
nerealizovatelné � rozšíření pra-
videl prodeje nemovitostí o mož-
nost privatizace nebytových pro-
stor stávajícími nájemci � koupi 
garáží u DDM Ulita � závěrečný 
účet MČ Praha 3 � dar židovské 
obci na opravu objektu na Židov-
ských hřbitovech 

RADA MČ PRAHA 3
ze dne 27. května

Schválila: � zařazení domů Je-
seniova 131, Radhošťská 9, Ko-
něvova 162, Viklefova 2, 4, Blah-
níkova 16, Šrobárova  47 a nám. 
J. z Lobkovic 17 do privatiza-
ce � návratné bezúročné půjč-
ky pro opravy a rekonstrukci do-
mů � opravy oken ZŠ Lupáčova 
� sanaci uličního traktu ZŠ nám. 
J. z Poděbrad � vítěze výběrové-
ho řízení na dodavatele interak-
tivních tabulí do škol � rekon-
strukci hřiště ZŠ Jeseniova �  do-
poručení Komise pro zóny place-
ného stání, Bytové komise a Ko-
mise obchodních aktivit

ze dne 10. června
Schválila: � rekonstrukce kote-
len v domech Čajkovského 15, 
Lucemburská 40, Baranova 6, 
10, Vinohradská 139 a Na Vá-
pence 25 � rekonstrukce interi-
érů domů Sudoměřská 52 a Ba-
ranova 40 � rekonstrukci rozvo-
dů otopného systému v ZŠ Jarov 
� záměr vybudování nástavby 
na budově polikliniky Olšanská 7 
� projekt Podpora znevýhodně-
ných osob na trhu práce � dopo-
ručení Komise obchodních aktivit 

Kompletní seznam a znění usnese-
ní ZMČ a RMČ je pro občany Pra-
hy 3 k nahlédnutí na Odboru kan-
celář úřadu, Havlíčkovo nám. 9.

INFORMAČNÍ SERVIS

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živ-
nostníky a firmy! Nevhazujte stavební suť a nebezpeč-

né odpady. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpa-
dové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912, 
další informace 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.
umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 20. 7. a 17. 8. 
Koněvova/V Jezerách 20. 7. a 17. 8. 
Soběslavská/Hollarovo nám. 20. 7. a 17. 8. 
Tachovské nám. (u tunelu) 20. 7. a 17. 8. 
Na vrcholu/V domově 13. 7., 10. 8. 
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 13. 7., 10. 8. 
Náměstí Barikád 13. 7., 10. 8. 
Kostnické nám./Blahníkova 13. 7., 10. 8. 
Buková/Pod Lipami 54 27. 7. a 24. 8. 
Jeseniova 143 27. 7. a 24. 8. 
Přemyslovská/Orlická 27. 7. a 24. 8. 
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 27. 7. a 24. 8. 
Křivá 15 7. 7., 3. 8. a 31. 8. 
Přemyslovská/Sudoměřská 7. 7., 3. 8. a 31. 8. 
U Rajské zahrady/Vlkova 7. 7., 3. 8. a 31. 8. 
V zahrádkách/Květinková 7. 7., 3. 8. a 31. 8. 

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Až do konce září je možné se zú-
častnit  ankety „Průzkum přístup-
nosti MHD v Praze“, kterou na-
leznete na webových stránkách  
www.bezbarierova.praha.eu (odkaz 
je i na www.praha3.cz).

Průzkum je určen lidem s různý-
mi druhy postižení, jejich přátelům, 
příbuzným, asistentům, dobrovol-
níkům, rodičům s dětmi v kočárku, 
ale i seniorům, tedy všem, kterým 
bariéry v MHD komplikují život. 

V průzkumu se mohou účastní-
ci např. vyjádřit, jakou stanici me-
tra by potřebovali mít co nejdříve 

bezbariérovou nebo co je v MHD 
omezuje. Je zde rovněž prostor pro 
další náměty, připomínky a návr-
hy, které se týkají MHD. 

Tato aktivita vychází z pracov-
ní skupiny magistrátu Pro Prahu 
bezbariérovou a otevřenou, která 
vznikla na základě výzvy Za MHD 
přístupnou. S výsledky průzkumu 
budou seznámeni lidé odpovědní 
za dopravu v Praze a její financo-
vání a budou sloužit jako podkla-
dy pro jejich další práci.  

Erik Čipera, 
tajemník pracovní skupiny MHMP

Na Vinohradech vznikne nové traumacentrum

Průzkum přístupnosti pražské MHD

FAJN DEN
aneb už zase skáču 

přes přechody
Sdružení neziskových organi-

zací ŠE3SIL připravuje na 24. září 
druhý žižkovský FAJN DEN. Bu-
de věnován překonávání a odstra-
ňování bariér v našich ulicích. Po-
kud víte o místech v Praze 3, kte-
rá by si zasloužila úpravu tak, aby 
přestala být bariérová či nebezpeč-
ná, můžete zaslat svůj podnět na
fialamiroslav@seznam.cz. Více  
na www.remedium.cz -red-

O výstavbě nového traumacent-
ra ve Fakultní nemocnici Královské 
Vinohrady jako o strategické inves-
tici státní zdravotní politiky roz-
hodla 4. května česká vláda. Zcela 
nová budova v jihovýchodní čás-
ti areálu s kapacitou cca 750 lůžek 
by měla být dokončena v roce 2013 
a kromě traumatologické péče po-
jme i většinu akutní a intenzivní 
péče poskytované v této spádové 
nemocnici pro Prahu 3.

Součástí nového zařízení bu-
de i tzv. Emergency, tedy jednotný 
prostor pro příjem všech akutních 
pacientů obvyklý ve všech velkých 
moderních nemocnicích. Emer-
gency významně urychluje léčbu, 

zvyšuje efektivitu využití drahých 
diagnostických přístrojů a umož-
ňuje rychle nasadit tým lékařů růz-
ných odborností. Díky soustředění 
většiny akutní a intenzivní lékařské 
péče do jednoho pavilonu bude vy-
řešena zejména roztříštěnost po-
skytované péče do více než dvace-
ti zastaralých pavilonů.

„Z pohledu pacientů ze spádo-
vých oblastí, tedy Prahy 3 a 10, do-
jde k významnému zlepšení posky-
tovaných zdravotnických služeb. 
Pacientům odpadne hledání a pře-
suny uvnitř nemocnice na různá 
vyšetření,“ říká MUDr. Marek Ze-
man, ředitel Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady. -red-

V Hraniční budou místo ruin šatny pro děti

Ulice Hraniční je jedna z hez-
kých ulic Prahy 3, ne však v celé své 
délce. Od křížení s ulicí Na Balkáně 
směrem do Vysočan nenabízí příliš 
malebný pohled.

Za těsně sousedícím Domem dě-
tí a mládeže Ulita již dlouhá léta sto-
jí řada garáží, z nichž část je rozpad-
lá, nefunkční a majitelé o ně nejeví 

zájem. Konec ulice po dlouhá léta 
vyhledávali drogoví dealeři a také 
zloději, kteří se přes střechy garáží 
dostávali do areálu Ulity a působili 
tam škody. Již léta se snažilo vedení 
radnice Prahy 3 situaci řešit, ale do-
posud marně. Nepomohly ani čas-
tější kontroly městské a republiko-
vé policie. Důvodem dlouhodobého 

neúspěchu jsou velmi složité majet-
koprávní vztahy, některé garáže ne-
jsou zapsané v katastru nemovitostí, 
stojí částečně na pozemku Prahy 3, 
dále na pozemcích hl. města Prahy 
a v neposlední řadě i na pozemcích 
různých fyzických osob. 

Přesto se řešení podařilo najít. 
Městská část Praha 3 vykoupila 
stavby, a to i od majitelů, kteří ga-
ráže doposud aktivně užívali. Nic-
méně učinili vstřícný krok a s pro-
dejem vyslovili souhlas, za což jim 
patří velký dík. V dalším kroku bu-
de moci naše městská část převést 
garáže na hl. m. Prahu stejně ja-
ko ty pozemky pod garážemi, kte-
ré doposud byly Praze 3 svěřeny. 
Magistrát hl. města posléze prove-
de demolici staveb a majetkopráv-
ní vypořádání s ostatními majiteli 
pozemků. Pak už nebude nic brá-
nit tomu, aby zde magistrát posta-
vil nové šatny a další zázemí, které 
Ulitě, resp. jejím dětským návštěv-
níkům přinesou větší komfort. 

Tímto složitým procesem rad-
nice Prahy 3 nejen přispěje k bez-
pečnějšímu bydlení a výraznému 
zklidnění celé lokality Na Balkáně, 
ale v neposlední řadě podpoří orga-
nizaci, která pro děti vytváří mno-
ho možností využití volného času.

Jan Šmíd,
zástupce starosty

Pochybením akciové společ-
nos  ti Pražské služby neproběhl 
v úterý 9. června plánovaný mo-
bilní svoz nebezpečného odpadu 
na trase od Slezské, Perunovy až 
po ulice Na Vrcholu a V Domo-
vě. Za nedopatření se všem veli-
ce omlouváme, o termínu nového 
svozu budou občané informováni 
na www.praha3.cz.

Radim Polák,
 Odbor ochrany prostředí MHMP

Mobilní sběr 
nebezpečného 

odpadu

Mateřské a rodičovské cent-
rum slavilo šesté narozeniny, ten-
tokrát ve stylu květinové slavnos-
ti. Dveře Nové Trojky se otevřely 
už v 9.00 hodin ráno. Pro děti byly 
připraveny květinové dílny, pohád-

ka v podání Divadla Marky Míkové 
a narozeninové dorty.

Odpoledne pak patřilo krás-
ným květinovým vílám, které do-
provázely  starostku MČ Praha 3 
Milenu Kozumplíkovou i jejího 

zástupce Martina Bendu při prv-
ním oficiálním pokropení zahrád-
ky. Předzahrádka před Rodinným 
a kulturním centrem Nová Trojka 
v Jeseniově ulici 19 prošla od loň-
ského podzimu radikální promě-
nou – záhony byly oploceny, byla 
na ně doplněna zemina a vysaze-
no na tři sta sazenic keřů, trvalek,
a travin. Nová výsadba byla navr-
žena tak, aby předzahrádku po ce-
lý rok zdobily květy – právě tu kve-
te kakost, keřovitá třezalka nebo 
nízká růže Rosa Heidetraum. Ale 
i v zimě, kdy vykvete vilín prostřed-
ní, se budou moci kolemjdoucí po-
těšit pohledem na zajímavé květy 
ve tvaru třásní. Finance na úpravu 
předzahrádky získala Nová Troj-
ka z grantu MČ Prahy 3, od spon-
zorské firmy a z dražby květináčů. 
O zalévání a údržbu výsadby se sta-
rají dobrovolníci z Nové Trojky. 

-red-

Nová Trojka slavila šesté narozeniny

Za radnici přišli pogratulovat starostka Milena Kozumplíková se svým zá-
stupcem Martinem Bendou.
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Červnové jednání zastupitelstva 
třetí městské části bylo opět ruš-
né. K projednání byly zásadní ma-
teriály jako loňský závěrečný účet 
a několik bodů, jimiž se prodávají 
nájemcům další byty v dalších do-
mech. Privatizace tedy dále pokra-
čuje. Neméně důležitým bodem 
bylo také rozdělení Správy komu-
nálního majetku Praha 3, a.s.

Pozornost ale upoutal hlav-
ně bod, týkající se ekonomické-
ho vyhodnocení požadavků peti-
ce, kterou se část nájemců nyní 
privatizovaných domů dožadovala 
razantního snížení ceny jejich bytů 
na zlomek jejich reálné ceny. 

Po rozboru právním, projedna-
ném na minulém zastupitelstvu, 
byly tedy sneseny i věcné argu-
menty ekonomické. I když závě-
ry byly jasně, zřetelně a velmi sro-
zumitelně prezentovány, nesetkaly 
se u přítomných petentů s dobrým 
ohlasem. Ti totiž brojí proti stano-
vené ceně, která odpovídá nejen 
znaleckým vyhláškám Ministerstva 
financí, ale i Zákonu 72/1994 Sb., 
v platném znění a Statutu hl. měs-
ta Prahy. Snížena může být o 20 % 
při rychlejší koupi, než stanoví ter-
míny ze zmíněného zákona. Pe-
tenti chtějí další slevy. Z neobjek-
tivních důvodů požadují masivní 
ekonomické výhody oproti těm, 
kteří měli možnost si dům či byt 
koupit v minulosti v předchozích 
prodejích. Slevy, které v důsledku 
znamenají, že mohou byty odkou-
pit za polovinu tržní ceny, jim ne-
stačí. Chtějí byty za desetinu.

S plnou vážností jako starostka 
prohlašuji, že na tento nátlak nepři-
stoupím. Nehodlám totiž  poškozo-
vat většinu občanů městské části 
a zvýhodňovat menšinu. Nehodlám 
připustit porušování českých práv-
ních norem. I kdyby se Rada měst-
ské části Praha 3, resp. zastupitel-
stvo k takovému kroku uchýlily, což 
nepředpokládám, usnesení těch-
to orgánů bych nepodepsala a pod-
nikla další kroky tak, jak ukládá Zá-
kon 131/2000 Sb., v platném znění 
o hlavním městě Praze.

Nepřipustím, aby občané měst-
ské části, kteří již koupili od obce 
za jasně definovaných podmínek 
nemovitosti v rámci privatizace 
nebo ti, kteří ke koupi neměli vů-
bec příležitost, byli poškozováni 
v důsledku nátlakových akcí sku-
pin nebo jednotlivců.

Milena Kozumplíková, 
starostka

Radnice neporuší zákony

Stovky bytů v desítkách domů, 
které patří městské části, zamíří le-
tos a přiští rok do privatizace. Žiž-
kovská radnice se v této souvislosti 
rozhodla zaměřit pozornost i na ná-
jemce nebytových prostor a přichys-
tala podobnou nabídku také pro ně. 

V privatizovaných domech jsou 
totiž desítky nebytových prostor, ve 
kterých sídlí mnoho firem, restau-
rací, obchodů a obchůdků. S těmi 
jsou také spjaty desítky a stovky lid-
ských osudů plných mravenčí prá-
ce v podnikání a nemalých investic 
do stávajících prostor. Nesmíme za-
pomenout ani na to, že se často jed-
ná o poskytovatele služeb, na které 
si již občané zvykli. 

Vždy jsme během privatizace 
zdůrazňovali, že jejím cílem je pře-
vést majetek do rukou konkrét-
ních vlastníků, které považujeme 
za nejlepší hospodáře. Ve smyslu 
této ideje se žižkovská radnice roz-
hodla dát obdobnou možnost i ná-
jemcům nebytových prostor. Proto 
zastupitelstvo třetí pražské měst-
ské části schválilo na svém červ-
novém zasedání rozšíření Souboru 
pravidel prodeje nemovitého ma-
jetku městské části Praha 3 o pra-
vidla prodeje nebytových jedno-
tek komerčně pronajatých. Podle 
této novely pak rada městské čás-
ti na základě doporučení Komise 
pro privatizaci nemovitého majetku 
rozhodne o nabídce privatizace ko-
merčně pronajatých prostor. Roz-

hodujícími kritérii budou obecná 
prospěšnost služeb v dané lokalitě, 
platební morálka nájemce, způsob 
provádění služeb i vztah k prona-
jaté jednotce. Stávajícímu nájemci 
pak mohou být nabídnuty nebytové 
jednotky komerčně pronajaté spolu 
s odpovídajícím spoluvlastnickým  
podílem na společných částech do-
mu a s odpovídajícím podílem na 
převáděném pozemku (pozemcích) 
ke koupi za cenu dle znaleckého po-
sudku, a to tak, jak stojí a leží.

Kupující je podle těchto pravidel 
povinen do 30 dnů ode dne doruče-
ní nabídky projevit závazný zájem 

o koupi nebytové jednotky komerč-
ně pronajaté. Do 60 dnů ode dne 
doručení nabídky pak musí uzavřít 
smlouvu o převodu vlastnictví jed-
notky. Tato smlouva stanoví, že MČ 
Praha 3 obdrží celou kupní cenu od 
kupujícího nebo peněžního ústa-
vu, jehož prostřednictvím kupují-
cí závazek uhradit kupní cenu plní, 
do 30 dnů po prokazatelném předá-
ní oboustranně podepsané smlouvy 
o převodu vlastnictví.

Pokud nebudou nebytové jed-
notky komerčně pronajaté nabíd-
nuty ke koupi stávajícímu nájemci 

a nebo neprojeví-li stávající nájem-
ce o koupi zájem, pak bude na kou-
pi nebytové jednotky vyhlášeno vý-
běrové řízení.

Městská část tímto krokem jasně 
deklaruje svou snahu udržet v jed-
notlivých lokalitách služby, na které 
si občané již zvykli, udržet „živnos-
tenský“ charakter městské části ja-
ko „čvrti obchůdků, hospůdek a ka-
váren“. Zároveň jde o konkrétní 
podporu zdejšího malého a střední-
ho podnikání, kterou radnice pova-
žuje za jednu ze svých priorit.

Zdeněk Lochman, 
zástupce starosty

Privatizace nově 
i pro živnostníky a podnikatele

S privatizací obecních bytů sou-
hlasí více než tři čtvrtiny obyvatel 
Žižkova i Královských Vinohrad, 
více než polovina respondentů na 
tuto otázku odpověděla s plnou roz-
hodností. Největší podíl příznivců 
privatizace je mezi lidmi s vysoko-
školským vzděláním. Že je mezi lid-
mi velká touha vlastnit a spravovat 

své bydlení ukázala i druhá otáz-
ka. Drtivá většina, celkem 84 pro-
cent, dotázaných preferuje soukro-
mé vlastnictví před obecním byd-
lením. Jednotná však veřejnost již 
není v otázce, zda je privatizace 
vhodným způsobem hospodaření 
s obecním majetkem. Souhlas zde 
vyslovilo jen 47 procent.

„Výzkum ukazuje, že privatizace, 
kterou jsme na počátku devadesá-
tých let jako první radnice v postko-
munistickém Československu prosa-
dili, byla krokem správným směrem. 
Léta jsme privatizační proces hájili 
před útoky, protože jsme vždy věřili, 
že občan, který pečuje o svůj maje-
tek, je nejlepším hospodářem. Dnes 
podpora veřejnosti ukazuje, kde by-
la pravda,“ uvedl k tomu radní Pa-
vel Hurda.

Průzkum zadala žižkovská radni-
ce v souvislosti s novou privatizační 
etapou, kterou provázejí petiční akce 
nájemců z privatizovaných domů. Ti 
žádají především výrazně vyšší sle-
vy z cen, které stanoví znalecké po-
sudky. Podle pravidel, které schváli-
lo zastupitelstvo třetí městské části, 
je nájemcům poskytována dvaceti-
procentní sleva, nátlaková sdružení 
však požadují slevy až 84 procent. 
Hlavním smyslem průzkumu bylo 
proto zjistit, jak se k těmto požadav-
ků staví celá veřejnost v naší měst-
ské části.

Zde se nadpoloviční většina ob-
čanů vyslovila proti požadavkům 
signatářů petic, které by výraz-
ně ovlivnily rozpočet městské čás-
ti. Proti požadavkům petic se vyslo-
vilo 55 procent dotázaných, většině 
se také nezamlouvá myšlenka, že by 
nájemci domů, které procházejí pri-
vatizací v současnosti, byli takto vý-
razně zvýhodněni oproti těm, kteří 

své byty odkoupili v minulosti. Zde 
bylo proti 57 procent dotázaných.

Většina občanů Prahy 3 se ta-
ké vyslovila proti překotné privati-
zaci. Pro postupný prodej obecních 
bytů byly téměř tři čtvrtiny dotáza-
ných, jen osm procent prosazovalo 
hromadné odprodeje. Stávající tem-
po privatizace vyhovuje 48 procen-
tům obyvatel, o čtyři procenta více 
je s ním nespokojeno, rozhodný ne-
souhlas s rychlostí prodeje však vy-
jádřilo jen 15 procent respondentů.

„Radnice rozhodně nemá zájem 
jakkoliv privatizaci oddalovat. Li-
dé si však často neuvědomují, o jak 
složitý majetkoprávní proces se jed-
ná, kolik úkonů privatizaci každé-

ho domu provází a kolik zákonných 
podmínek musíme splnit, aby něja-
kou drobnou chybou nevznikly ma-
jitelům bytů následné potíže. Názor 
veřejnosti nicméně vnímáme a sna-
žíme se privatizační proces maximál-
ně akcelerovat. Pracovníci Odboru 
majetku pracují v současné době na 
plné obrátky. Moc jim však nepomá-
há, když místo privatizace musejí 
zpracovávat odborné posudky k po-
žadavkům a peticím, a to i v případě, 
kdy tyto požadavky zjevně postráda-
jí elementární ekonomickou logiku 
a jsou v rozporu s platnými zákony,“ 
poznamenal k tomu místostarosta 
Zdeněk Lochman.

-jas-

Veřejnost nesouhlasí s prodejem bytů pod cenou
Drtivá většina obyvatel Prahy 3 souhlasí s privatizací obecních 
bytů v naší městské části, většina z nich se však také domnívá, 
že privatizace by neměla být prováděna překotně. Většina 
dotázaných se však také vyslovila proti přehnaným slevám 
a zvýhodňování některých nájemců při privatizaci před lidmi, kteří 
již svůj byt v privatizaci koupili. Vyplývá to z průzkumu veřejného 
mínění k privatizaci obecních domů agentury Westminster.

� rozhodně ano � spíše ano � spíše ne � rozhodně ne

VÍCE NEŽ POLOVINĚ DOTÁZANÝCH (52%) NEVYHOVUJE 
STÁVAJÍCÍ TEMPO PRIVATIZACE 10 %

38 %
15 %

37 %

� rozhodně ano � spíše ano � spíše ne � rozhodně ne

55% DOTÁZANÝCH NESOUHLASÍ S PRODÁVÁNÍM 
BYTŮ SE SLEVOU ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TO BUDE 
ZNAMENAT CHYBĚJÍCÍ PENÍZE NA ÚDRŽBU OSTATNÍCH 
OBECNÍCH BYTŮ

15 %

30 %

23 %

32 %

30 %

� rozhodně ano � spíše ano � spíše ne � rozhodně ne

VĚTŠINA RESPONDENTŮ (57 %) NESOUHLASÍ, ABY 
NĚKTEŘÍ NÁJEMNÍCI MĚLI NÁROK NA SLEVU A JINÍ NE

13 %

28 %

29 %

� rozhodně ano � spíše ano � spíše ne � rozhodně ne

S PRIVATIZACÍ OBECNÍCH BYTŮ SOUHLASÍ 76 % 
RES PONDENTŮ 

27 %

49 %

16 %
8 %

 Městská část tímto krokem 
jasně deklaruje svou snahu udržet 
v jednotlivých lokalitách služby, 
na které si občané již zvykli. 
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Velmi neutěšený, místy až kri-
tický stav parkování v Praze si vy-
nutil vznik a schválení koncepce 
zřizování Zón placeného stání na 
území hlavního města, která po-
stupně je a s největší pravděpodob-
ností bude i nadále aplikována do 
nejproblémovějších lokalit Prahy. 
Zřizování vychází ze Zákona č. 13/
1997 Sb., o pozemních komunika-
cích a v hl. m. Praze je uplatňováno  
nařízením hl. m. Prahy č. 11/2007, 
jímž se vymezují oblasti hlavního 

města Prahy, ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich určené úse-
ky užít za cenu sjednanou v souladu 
s cenovými předpisy.

Všeobecně je systém založen na 
regulaci dopravy v klidu na vymeze-
ných územích hlavního města Pra-
hy, která jsou vybrána na základě 
zpracované analýzy dopravy v kli-
du. Pro tyto územní celky je pečli-
vě rozpracován návrh řešení se sta-
novením „legálních“ parkovacích 
míst a ploch s přihlédnutím k zá-

konu č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích. Funkč-
nost systému zajišťuje městem vy-
braný provozovatel, na našem úze-
mí je to společnost Activ s. r. o., 
s dohledem městské policie.

Nepřetržitý režim regulace je za-
ložený na vyčlenění úseků pro rezi-
dentně abonentní uživatele a úse-
ků pro návštěvníky s charakterem 
krátkodobého a střednědobého stá-
ní. Provozní doba rezidentně abo-
nentních lokalit je 22 hodin denně 

mezi 8.00–6.00 hod., návštěvnic-
kých lokalit pak od pondělí do pát-
ku v rozmezí 8.00–18.00 hodin, 
v opodstatněných případech fungu-
je také doplňující víkendový režim. 
Jednotný systém značení, který 
usnadňuje orientaci uživatelů, sta-
novuje barevné rozlišení rezidentně 
abonentních lokalit na modré, krát-
kodobých návštěvnických na oran-
žové a střednědobých na zelené.

SOUČASNÝ STAV
Celkově je dnes v Praze 3 počítá-

no s cca 13 363 parkovacími mís-
ty – toto číslo je přibližné, protože 
parkovací místa jsou značena obry-
sem, nikoli jednotlivě.

Analýza také stanovila místa, kde 
je situace velmi neuspokojivá z hle-
diska respektovanosti. V dopoled-
ních hodinách jsou to lokality Hu-
sitská (Jeronýmova – U Památní-
ku), Jeseniova (Tovačovského – 

Domažlická), Koněvova (Doma-
žlická – Zelenky Hajského), Kube-
líkova (Krásova – Víta Nejedlého), 
Lucemburská (Radhošťská – Boři-
vojova), Ondříčkova (Fibichova – 
Čajkovského), Seifertova (Lipan-
ská – Blahníkova), Sladkovského 
nám., Tachovské nám.

V odpoledních hodinách pak lo-
kality Husitská (Jeronýmova –  
U Památníku), Jeseniova (Tovačov-
ského – Domažlická), Kubelíkova 
(Bořivojova – Táboritská), nám. Ji-
řího z Poděbrad (pěší zóna), Pro-
kopova (Husitská – Rokycanova), 
Roháčova (Ostromečská – Koldí-
nova), Tachovské nám. Respekto-
vanost v nočních hodinách je v celé 
zóně na Praze 3 dobrá až výborná.

SMÍŠENÉ ZÓNY
Magistrát hl. m. Prahy navrhl 

možnost zřízení smíšených zón 
v rámci ZPS. V praxi to znamená, 
že od 8.00 do 18.00 hodin mohou v 
těchto oblastech parkovat jak rezi-
denti, tak náv štěvníci, po 18. hodi-
ně jsou určeny již jen rezidentům. 
Městská část Praha 3 tak na zá-
kladě požadavků občanů a firmem 
navrhla několik míst pro zavedení 
smíšených parkovacích zón: Krá-
sova (Vlkova – Seifertova), Hu-
sinecká (v celé délce), Kostnické 
nám. (Husinecká – Blahníkova), 

Žižkovo nám. (Ondříčkova – Křiš-
ťanova), Chelčického (Lupáčova – 
Prokopova), Fibichova – východní 
strana (Ondříčkova – Pospíšilova), 
nám. W. Churchila (U Rajské za-
hrady – Seifertova), Vinohradská 
– jižní strana (západní záliv před 
Olšanskými hřbitovy). Současně 
proběhne změna rezidentního par-
kování na návštěvnické – středně-
dobé v ulici Šrobárova (Jičínská – 
Hradecká).

ZLEPŠENÍ PARKOVÁNÍ 
PRO REZIDENTY

Závěrem lze říci, že zavedením 
Zóny placeného stání na vymeze-
ném území městské části Praha 3 
se do dopravy v klidu vnesl systém 
a řád, který postupně přinesl vý-
hody občanům s trvalým pobytem 
v místě ZPS. Ti již nemusí bezmoc-
ně bloudit neprostupnou řadou za-
parkovaných vozidel s nadějí, že 
najdou volné místo poblíž  svého 
bydliště. Mnohdy chaotické stání se 
díky novému vodorovnému doprav-
nímu značení změnilo v přijatelněj-
ší způsob parkování, který v přepl-
něných městských částech zřejmě 
nikdy nebude ideální. Tento sys-
tém je třeba připravit i pro obyva-
tele Jarova, kde dosud nebyla ZPS 
zřízena. Na Magistrát hl. m. Pra-
hy již byl předán projekt rozšíře-

ní ZPS i do této části s opětovnou 
žádostí o její zavedení. V první fá-
zi se podařilo vyjednat pro obyvate-
le Prahy 3, kteří nemají v zóně trva-
lý pobyt, možnost koupit parkovací 
kartu, která jim umožní zaparkovat 
v těch místech, kde zóna funguje. Je 
ovšem s podivem, že přestože byla 
poptávka po možnosti koupě par-
kovací karty z této lokality enormní, 
využilo tuto možnost pouze přibliž-
ně 200 občanů.

Zdeněk Lochman, 
zástupce starosty

Roční zhodnocení provozu ZPS Praha 3

Více než rok reguluje parkování ve třetí městské části Zóna placeného 
stání. Opatření, které zavedlo hlavní město, je prvním krokem, který má 
řešit problémy s rozrůstající se individuální dopravou v centru metropole. 
Systém preferuje zájmy místních obyvatel a podnikatelů před přespolními 
návštěvníky. Původní projekt o rozmístění jednotlivých rezidenčních 
a návštěvnických zón byl aktuálně podle faktické situace v ulicích několikrát 
změněn. Po roce fungování Zóny placeného stání v Praze 3 radnice nechala 
vypracovat studii, která mapuje současnou situaci v parkování.

DOPOLEDNE 
� Blahoslavova (Jeseniova – Žerotínova)
� Boleslavská (Vinohradská – Šrobárova)
� Koněvova (Ostromečská – Domažlická; Rokycanova – Ostromečská)
� nám. Jiřího z Poděbrad 

(Vinohradská – Lucemburská; Milešovská – Laubova), 
� V Kapslovně (Jeseniova – V Kapslovně)

ODPOLEDNE
� Blahoslavova (Jeseniova – Žerotínova)
� Boleslavská (Vinohradská – Šrobárova)
� Chrudimská (Vinohradská – Slezská)
� Koněvova (Ostromečská – Domažlická, Rokycanova – Ostromečská)
� Korunní (Libická – U Vodárny)
� nám. Jiřího z Poděbrad 

(Vinohradská – Lucemburská; Milešovská – Laubova)
� Sladkovského nám.
� Tachovské nám. (Koněvova – slepá)

V NOCI
Blahoslavova, Jeseniova, Koněvova, Kostnické nám., Korunní, Bořivojo-
va, Milešovská, nám. Jiřího z Poděbrad, Ondříčkova, Prokopova, Seifer-
tova, Tachovské nám., Vinohradská

LOKALITY S NEJVĚTŠÍ OBSAZENOSTÍ 

MODRÁ ZÓNA 
kapacita – 11 671 parkovacích míst

průměrná obsazenost 
celkem – 81,7%

průměrná respektovanost 
celkem – 82,7%

ORANŽOVÁ ZÓNA SE SOBOTNÍM PROVOZEM 
kapacita – 261 parkovacích míst
průměrná obsazenost celkem – 82,2%
průměrná respektovanost celkem – 64%

ORANŽOVÁ ZÓNA S CENOVÝM TARIFEM III
kapacita – 585 parkovacích míst
průměrná obsazenost celkem – 77%
průměrná respektovanost celkem – 60%

ORANŽOVÁ ZÓNA S TARIFEM II
kapacita – 124 parkovacích míst
průměrná obsazenost celkem – 73,1%
průměrná respektovanost celkem – 67,2%

ZELENÁ ZÓNA S TARIFEM II
kapacita – 549 parkovacích míst
průměrná obsazenost celkem – 54,8%
průměrná respektovanost celkem – 72,8%

ZELENÁ ZÓNA S TARIFEM I
kapacita – 173 parkovacích míst
průměrná obsazenost celkem – 35,4%
průměrná respektovanost celkem – 90,1%

KAPACITA, OBSAZENOST A RESPEKTOVANOST ZPS
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� Michal Nesvadba předvádí své vynálezy známé z Kouzelné školky.

� Děti se mohly utkat v Člověče nezlob se i s poslancem Danielem Reisieglem.

� Eva Kacanu, vítězka ve vrhu koulí na paralympiádě v Pekingu 2008, 
radí, jak hodit co nejdál.

� Zora Jandová a její kruhy téměř olympijské...

� O podpis olympijského vítěze Aleše Valenty stál každý.

� Jarmila Kratochvílová v obleže-
ní malých olympioniků.

� Místostarosta Jiří Matušek (vlevo) s Pavlem Richterem hledají nové ho-
kejové talenty.
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Vyhlášení vítězů soutěží o Pohár starosty Hartiga
Klání o pohár pojmenovaný po 

prvním starostovi Žižkova bylo za-
vršeno v úterý 23. června slavnost-
ním předáním putovních trofe-
jí. Letos se předávaly i zbrusu nové 
plastiky od Martina Hlubučka a Lu-
káše Šulce za vítězství v dílčích sou-
těžích – vědomostních, sportovních, 
uměleckých a soutěži prvního stup-
ně. Započítání výsledků v jednotli-
vých disciplínách pak určilo celko-
vého vítěze – ZŠ Lupáčova.

Odměny pro první tři školy: za 
první místo 25 tisíc Kč, za druhé 
15 a třetí 10 tisíc Kč do rozpočtu 
školy.

CELKOVÉ VÝSLEDKY
1. ZŠ Lupáčova
2. ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad
3.  ZŠ Chmelnice

ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

(po dohodě s vedením radnice 
budou obě školy na třetím místě 
oceněny shodně)

UMĚLECKÉ SOUTĚŽE
Takový je můj svět, Pražské poetické 
setkání, Pražská snítka
1. ZŠ Chmelnice
2. ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic
3. ZŠ Jiřího z Poděbrad

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
minifotbal, přespolní běh, plavání, 
stolní tenis, florbal, basketbal, volej-
bal, Pohár rozhlasu, přehazovaná, 
vybíjená
1. ZŠ Jeseniova
2. ZŠ Lupáčova
3. ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
matematická olympiáda, chemická 
olympiáda, Kapka rosy, dějepisná 
olympiáda, olympiáda v německém 
jazyce, olympiáda v anglickém jazy-
ce, olympiáda v českém jazyce, ze-
měpisná olympiáda, Pythagoriáda, 
programování, fyzikální olympiáda, 
biologická olympiáda
1. ZŠ Lupáčova
2. ZŠ Jeseniova
3. ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

PRVNÍ STUPEŇ ZŠ 
Žižkovský kolík, plavání, soutěž vše-
strannosti, florbal, minifotbal, at-
letický trojboj, matematická olym-
piáda, matematické klání, divadelní 
přehlídky, žižkovské klání 
1. ZŠ Lupáčova
2. ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad
3. ZŠ Jarov

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE –  zleva Gustav Ondrejčík, Marek 
Kroufek (oba ZŠ nám. J. z Poděbrad) a Tereza Obrhelová (ZŠ Lupáčova) 

MC DONALD´S CUP – Žáci ZŠ a MŠ Chelčického získali v květnu 
2. místo v obvodním kole.

PYTHAGORIÁDA (kategorie 6. ročník) – zleva Anastasia Levina (ZŠ 
nám. J. z Poděbrad), Lucie Rendlová (Gymnázium J. Nerudy, Komenského 
nám.), Júlia Matulová (Gymnázium K. Sladkovského)

PŘEDÁNÍ CEN VÍTĚZŮM – zleva zástupce starosty Jiří Matušek, starostka Milena Kozumplíková, ředitel ZŠ Chmelnice Václav Havelka, zástupkyně 
ředitele ZŠ Lupáčova Iva Hauftová, ředitel ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad Miroslav Šoukal a ředitelka ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic Naděžda Hrebíková

SPORTOVNÍ POHÁR –  vítězné družstvo ZŠ Jeseniova PRVNÍ STUPEŇ  
– zástupci vítězné 

ZŠ Lupáčova

NOVÉ TROFEJE – Střed plastiky ve tvaru 
stylizovaného  atomu je zhotoven z kobaltového 

skla. Kužele jsou dekorovány motivy, které 
charakterizují jednotlivé soutěžní 

disciplíny.
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KULTURA

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

3. 7.–31. 8. Dnešní Žižkov 
(z cyklu Praha dříve a nyní) 
– výstava fotografií

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

ČERVENEC
  7. út 19.30 Neurosis  
15. út 19.30 Soulfly

SRPEN
31. po 19.30 Jaromír Honzák 

a hosté – koncert 
u příležitosti oslav 
50. narozenin J. Honzáka, 
hosté: I. Bittová, bratři 
Ebenové, D. Dorůžka 
a další

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

ČERVENEC
  1. st 18.00 Nouzový východ
 20.30 Milk
  2. čt 17.30 Podivuhodný případ 

Benjamina Buttona
 20.30 Útěk do divočiny
  3. pá 18.00 Milionář z chatrče
 20.30 Nezvaný host (FK)

22.30 Jak se vaří dějiny
  4. so 18.00 Gran Torino
 20.30 Vicky Cristina 

Barcelona
 22.30 Zack a Miri točí 

porno
  5. ne 17.45 Gomora (FK)
 20.30  Rekviem za sen (FK)

SVĚTOVÝ DEN POLIBKU 
50% sleva pro ty, 

kteří se před pokladnou políbí

  6. po 18.00 Shortbus
 20.30  Předčítač
  7. út 18.00 Home
 20.30 Architekt odpadu
  8. st 18.00 Valčík s Bašírem
 20.30 Bohéma / La Boheme
  9. čt 18.00 Vicky Cristina 

Barcelona
 20.30  Synecdoche, New York
10. pá 18.00  Happy-Go-Lucky
 20.30 Vítejte v KLDR!
 22.30 Po přečtení spalte

OZVĚNY MEZINÁRODNÍHO 
FESTIVALU KARLOVY VARY

11.–19. 7.

20. po 18.00 Tulpan (FK)
 20.30 Architekt odpadu

VĚZEŇSKÉ ÚTERÝ 
všichni odsouzení – 50% sleva

21. út  18.00 René
 20.30  Bronson

22. st 18.00 Jak se vaří dějiny
 20.30  Vicky Cristina 

Barcelona
23. čt 18.00  Rekviem za sen (FK)
 20.30  Aero naslepo

PÁTEK 
S JIMEM JARMUSCHEM

24. pá 17.45 Zlomené květiny
 20.15  Hranice ovládání
 22.30 Ghost Dog – Cesta 

samuraje

25. so 18.00 Home
 20.30 Architekt odpadu
 22.30 Bronson
26. ne 18.00 The Wrestler
 20.30 Bronson
27. po 18.00 Gran Torino
 20.30 Gomora (FK)
28. út   18.00 Nezvaný host (FK)
 20.30 Hranice ovládání
29. st 18.00 Vítejte v KLDR!
 20.30 Předčítač
30. čt 18.00 Bohéma / La Boheme
 20.30 Dobře placená 

procházka
31. pá 18.00 Synecdoche, New York
 20.30 Bronson
 22.30 Jak se vaří dějiny

FILMY PRO SENIORY
  7. út 10.00 Architekt odpadu
14. út 10.00 Home
21. út 10.00 Happy-Go-Lucky
28. út 10.00 Paříž 36

PROGRAMY

Žižkov sobě 2009 je mrtev, ať žije Žižkov sobě 2010!
Druhý ročník projektu odstarto-

vala 13. května výstava v Rajské za-
hradě nazvaná příznačně „Rajská se 
sedmi“. Objekty sedmi mladých vý-
tvarníků výborně zapadly do zdej-
šího členitého prostoru a už dnes 
místa po nich vypadají opuštěná. 
Předposlední květnový víkend pat-
řil dětem, které měly možnost v are-
álu dopravního hřiště Židovské pece 
vidět v akci naše záchranné složky 
a samy si zkusit své „řidičské“ umě-
ní. Sportovní areál Pražačka hostil 
po celý jeden den sportovce ze zá-
kladních i středních škol při fotba-
lovém turnaji O pohár města Žiž-
kova a účastníci si v mezičase mohli 

zkusit různé méně známé volnoča-
sové aktivity jako footbag, frisbee, 
kroket a další. Osvěžujícím doplň-
kem celého projektu byla výtvarná 
soutěž mateřských škol Prahy 3 Můj 
domeček. Oceněná dílka byla do 
konce června k vidění v prostorách 
Raif feisen stavební spořitelny na 
Ohradě. V první červnové dekádě 
lákalo k návštěvě divadelních před-
stavení Šapitó pod Viktorkou. Bylo 
možné vidět Teatr Nogovo Fronta, 
soubory Continuo, Buchty a loutky, 
Kašpárek v rohlíku i světové žong-
lérské špičky z Německa. Divadel-
ní maraton zakončil dvojkoncert vě-
novaný křtu CD Hudba 100%mužů 

aneb na shledanou v lepších časech 
prezentací netradičního zpracování 
hudby Osvobozeného divadla. V po-
lovině června byla Parukářka dva 
večery obklopena milovníky muzi-
ky. První večer to byli spíše folka-
ři při českých Hm… a polské skupi-
ně Male Instumenty, jejíž odpolední 
workshop potěšil hlavně malé muzi-
kanty a druhý večer patřil SKA. Ce-
lý projekt zakončil koncert belgické 
dechovky VETEX, která roztančila 
Náměstí Jiřího z Poděbrad.

A tak díky paní starostce, která 
celý projekt zaštítila, městské části 
Praha 3, Magistrátu hl. města Pra-
hy, všem účinkujícím, báječnému 
publiku i vydařenému počasí zažil 
Žižkov během května a června řadu 
příjemných akcí.

JAALEEKAAY 2009 – Mezi-
národní festival tradičního a sou-
časného afrického tance, hudby 
a zpěvu proběhne 7.–9. července 
v divadle Ponec. Návštěvník se může 
aktivně zapojit (workshopy a dílny) 
nebo se jen dívat (výstava), poslou-
chat (přednášky), sledovat (před-
stavení). Letos je festival zaměře-
ný na děti a mládež, ale ani dospělí 
různých sociálních a etnických sku-
pin, různých vyznání či profesí ne-
zůstanou stranou. Více informací 
na www.africkydum.cz
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Naše organizace vykonává svoji činnost podle 
Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  
v bytech klientů na území městské části Pra-
ha 3 a její pomoc je určena osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronické-
ho onemocnění nebo zdravotního postižení. 

Cílem služby je, aby senioři nebo zdravotně 
postižení občané dostali takovou pomoc, která 
jim umožní setrvat ve svém domácím prostředí 
při zachování kvality životních podmínek, a ne-
museli být umísťováni do ústavních zařízení so-
ciální péče. 

Převážnou většinu příjemců pečovatelské služ-
by tvoří naši dříve narození spoluobčané, ale v zá-
vislosti na zdravotním stavu je v případě potřeby 
poskytována i mladším osobám. 

Nejčastěji jsou našimi klienty využívány tyto 
úkony: dovoz nebo donáška oběda, nákupy, po-
chůzky atp., pomoc a podpora při podávání jíd-
la a pití, běžný úklid a údržba domácnosti, po-
moc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu 
na lůžko nebo vozík, pomoc při úkonech osobní 
hygieny a při použití WC, doprovázení k lékaři, 
na úřady apod. 

V bytech klientů, o něž je pečováno v terénu, 
je služba poskytována jen v pracovních dnech, 
v Domě s pečovatelskou službou po celý týden.

JAK POŽÁDAT O POSKYTOVÁNÍ 
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY?

Nejdříve je třeba kontaktovat naše pečovatel-
ky a vyžádat si formulář žádosti o poskytování 
pečovatelské služby (ke stažení i na našich we-
bových stránkách).

Na základě vyplněné žádosti, jejíž součástí je 
vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu 
žadatele, dohodne při osobní návštěvě okrsková 
sestra s žadatelem rozsah služby, četnost posky-
tovaných úkonů, výši úhrad za službu a ostatní 
nezbytné podrobnosti. Poté je s klientem uzavře-
na smlouva o poskytování pečovatelské služby 
a je zahájeno poskytování sjednané péče. 

Další činností Pečovatelské služby Praha 3 je 
zajišťování provozu tří klubů seniorů, které slou-
ží ke kulturnímu a společenskému vyžití ná-
vštěvníků. Kromě přátelského posezení, hra-

ní společenských her, pouštění videa, půjčování 
knih atd., se tu uskutečňují i oslavy jubileí a tělo-
cvičně zábavné programy. Kluby najdete na adre-
sách: Hořanská 2, Písecká 15 a Roháčova 26. 

Bližší podrobnosti o poskytovaných službách, 
aktuální informace, přehled výše úhrad za pe-
čovatelskou službu a formulář žádosti o pečo-
vatelskou službu v elektronické podobě jsou 
k dispozici na internetové adrese www.volny.cz/
pecsluzbapraha3/.

PhDr. Jan Ritz-Radlinský,
ředitel Pečovatelské služby Praha 3

Pečovatelská služba Praha 3

Sociální a zdravotní služby

Pečovatelská služba Praha 3
Roháčova 26, 130 00 Praha 3 
tel.:  222 584 272, 222 586 262, 222 585 263
e-mail: pec.sluzba.praha3@quick.cz 
www.volny.cz/pecsluzbapraha3/

KONTAKTNÍ ÚDAJE: 

Zabezpečuje dovoz nebo donášku oběda, nákupy, 
pochůzky atd., pomoc a podporu při podávání jídla 
a pití, běžný úklid a údržbu domácnosti, pomoc při 
oblékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při úko-
nech osobní hygieny, doprovázení k lékaři atd. Služ-
ba nemusí být dostupná nepřetržitě.

Pečovatelská služba Praha 3
Roháčova 26, Praha 3
tel.: 222 584 272, 222 586 262

Pečovatelská služba 
pro seniory – ČCE Diakonie
Kozácká 24, Praha 10 
tel.: 271 740 448, 777 734 169
www.skp.diakoniecce.cz

Pečovatelská služba Života 90
Karolíny Světlé 18, Praha 1
tel.: 222 333 544
www.zivot90.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Jedná se o odbornou ošetřovatelskou a zdravot-
nickou službu (např. aplikace injekcí, cvičení 
a rehabilitace, ošetření pooperačních ran, ma-
sáže na prokrvení a prevenci proleženin atd.) in-
dikovanou praktickým lékařem, která je hrazena 
zdravotními pojišťovnami. Pokud není požado-
vaná péče stanovena na předpis lékaře, hradí ji 
klient. Některé agentury účtují klientovi příspě-
vek na dopravu zdravotní sestry.

Ošetřovatelský domov Praha 3
Pod Lipami 44, Praha 3 
tel.: 284 826 720 
Klient hradí 15 Kč příspěvek na dopravu.

Agentura Květa
nám. Jiřího z Poděbrad 12, Praha 3 
tel. 222 718 625, 737 246 290
Standardní služba (3 hodiny péče denně hrazeny 
zdravotními pojišťovnami), nadstandardní služby –
2 hodiny péče navíc (platba 160 Kč/hod.). 
Neplatí se příspěvek na dopravu.

Alena Krejčová 
Vinohradská 176, Praha 3
tel.: 728 710 528
Neplatí se příspěvek na dopravu. 

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE – HOMECARE
Za aktivní spolupráce klienta pomáhá zvlá-
dat např. zajištění osobní hygieny, přípravu jíd-
la a pití, úklid a údržbu domácnosti, obnovení 
a upevnění kontaktů s rodinou, aktivizaci širších 
sociálních kontaktů nebo obstarávání osobních 
záležitostí. Maximální výše úhrady za poskyto-
vání osobní asistence činí 100 Kč/hod. Službu 
lze hradit z příspěvku na péči. Je časově přizpů-
sobena potřebám klienta.

Clementia o. p. s. – Praha
8. listopadu 7, Praha 6 
tel.: 233 358 548

Komplexní domácí péče EZRA Praha 
Izraelská 1, Praha 3 
tel.: 272 738 332

Centrum denních služeb ORFEUS
Sdružení 39, Praha 4
tel.: 222 310 209
www.orfeus-cr.cz

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Praha
Lázeňská 2, Praha 1
tel.: 257 534 935
www.maltezskapomoc.cz

OSOBNÍ ASISTENCE

K ČEMU SLOUŽÍ
Zabezpečí nepřetržité hlídání sta-

vu a bezpečí klienta v jeho bytě po-
mocí technického zařízení, umož-
ňuje oboustranné spojení a v krizové 
situaci zabezpečuje poskytnutí oka-
mžité odborné pomoci. Spojení 
s dispečinkem klient docílí pouhým 
stisknutím tísňového tlačítka. Od-
borná pomoc je nepřetržitá 24 ho-
din denně a 7 dní v týdnu.

POMÁHÁ KLIENTŮM
� při náhlém zhoršení 

zdravotního stavu
� když upadnou a nemohou 

sami vstát
� když nemohou sami dosáhnout 

na telefon

� když nemohou sami otevřít dveře
� když si nemohou vzpomenout na 

telefonní číslo záchranné služby, 
policie, lékařské pohotovosti, 
hasičů...

� při napadení
� když se nemohou dovolat žádné 

pomoci
� při jakékoliv jiné krizové situaci

JAK FUNGUJE
Klient AREÍONu nosí doma stá-

le při sobě dálkový ovladač velikos-
ti krabičky od zápalek s tísňovým 
tlačítkem, které umožňuje z kterého-
koliv místa v bytě spojení s centrál-
ním dispečinkem. Při stisknutí tísňo-
vého tlačítka dojde k přenosu zprávy 
na počítačový pult dispečinku. Kro-

mě toho systém automaticky spouští 
další funkce, především zapíná hlasi-
tý telefon, takže klient může hovořit 
s dispečerkou i v případě, kdy např. 
leží na zemi v koupelně a nedosáhne 
na telefon. Jestliže klient stiskne tla-
čítko omylem, může to hned oznámit 
operátorce. Tím odpadají zbytečné 
výjezdy na tzv. „falešné poplachy“. 
V rámci systému se také zapojuje tzv. 
„smyčka časového dohledu“, kte-
rá po uplynutí nastavitelného inter-
valu (obvykle 10–12 hodin) oznámí 
absenci pohybu v bytě. Pohybové-
ho čidla lze zároveň využít k hlídání 
bytu při dlouhodobější nepřítomnos-
ti. V případě narušení bytu okamži-
tě systém zašle do dispečinku zprávu 
a operátor informuje policii.

Operátorky dispečinku jsou kva-
lifikované zdravotní sestry, které 
podle potřeby organizují pomoc – 
přivolají záchrannou službu, poli-
cii, hasiče nebo kontaktují ošetřu-
jícího lékaře, sousedy, příbuzné, či 
ke klientovi vyjíždí zkušený zdra-
votnický pracovník pohotovostní 
služby a dle potřeby zařídí nenásil-
né otevření bytu.

Službu finančně podporuje mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí, 
příslušné kraje a obce. Vstupní po-
platek za napojení na dispečink je 

1500 Kč, měsíční uživatelský po-
platek 400 Kč.

Městská část Praha 3 zpraco-
vala pilotní projekt využití tísňové 
péče Areíon. V současné době má 
k dispozici čtyři volná zařízení. Po-
kud máte vy nebo vaši blízcí zájem 
o účast v projektu, kontaktujte od-
dělení sociálních služeb městské 
části Praha 3. Vaši případnou žá-
dost pak posoudí Sociální a zdra-
votní komise. Druhou možností je 
kontaktovat přímo občanské sdru-
žení Život 90.

AREÍON – tísňová péče pro seniory, osamělé, zdravotně postižené

Zavolat tel.: 222 333 540–1 a nechat se zapsat do pořadníku. 
e-mail: tisnova.pece@zivot90.cz, více na www.zivot90.cz

CO MÁ ZÁJEMCE O SLUŽBU AREÍONU UDĚLAT?

Pomáháme 
v orientaci

Na úvod citát 
Jana Lormana, 
zakladatele 
občanského sdru-
žení Život 90, 
které se zlepšení 

kvality života našich starších 
spoluobčanů věnuje už 20 let: 
„Starší jsou ti, kteří dostali šanci 
zanechávat své otisky dříve než 
my. Neznamená to ale, že by díky 
tomu byli blíže smrti než ostatní. 
Zcela jistě však mají blíž k boles-
tem a zapomnění, se kterými se 
musejí naučit žít. Proto potřebují 
naši podporu a pohlazení.“ 

Naše letní příloha si neklade 
za cíl postihnout všechny aspekty 
života dříve narozených, spíš jen 
pomoci v orientaci v některých 
oblastech, například v sociální, 
zdravotní či bezpečnostní. Může 
se stát, že ani v Radničních novi-
nách ani ve svém okolí nenajdete 
odpověď na problém, který Vás 
trápí. Nebojte se, prosím, obrátit 
na referentky odboru sociálních 
věcí. Napište, zavolejte, přijďte. 
I vaše podněty mohou napomoci 
tomu, aby se nám společně žilo 
na Praze 3 lépe.

Martin Benda,
zástupce starosty

Potřebujete kvůli věku a zdravotnímu stavu pomoc při zajištění 
péče? Staráte se sami o staršího příbuzného nebo zdravotně 
postiženého blízkého člověka a ne vše zvládáte vlastními silami? 
Potom by Vám při řešením těchto problémů mohla pomoci 
Pečovatelská služba Praha 3.

V přehledu uvádíme jen kontakty na posky-
tovatele služeb v nejbližším okolí. Každý 
si samozřejmě může vybrat poskytovatele 
služeb dle vlastního uvážení. Registr 
poskytovatelů sociálních služeb naleznete 
na www.seniorum.cz nebo na www.mpsv.cz.
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PRO SENIORY

Nabídka o. s. Život 90
Nedaleko Národního divadla, v ulici Karolíny Světlé 18, najdete 

dům PORTUS. V něm sídlí občanské sdružení Život 90, které zde 
nabízí širokou škálu služeb pro seniory a jejich rodiny.

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM
� přehled poskytovatelů sociálně zdravotních služeb
� informace ze sociální oblasti
� informace z oblasti zdraví a vzdělávání seniorů
� nabídka divadel, kin, výstav, přednášek, vycházek, cvičení, 

plavání a jiných akcí

Provozní doba:
pondělí, středa: 9.00–12.00 a 13.00–16.00
úterý, čtvrtek: 9.00–12.00 
pátek: zavřeno 
tel.: 222 333 500, e-mail: poradna@zivot90.cz

PRÁVNÍ PORADNA PRO SENIORY
Rady poskytuje advokát JUDr. Josef Franc po objednání (v nalé-

havých případech i bez objednání) na Senior telefonu 800 157 157 
v úterý a ve středu od 9.00 do 16.00 hodin v přízemí Domu POR-
TUS. Za každou poradu je účtován příspěvek nejvýše 250 Kč. Pro 
klienty v sociální tísni je služba zdarma. 

V občanském právu se rady týkají zejména převodu vlastnického 
práva (smlouvy kupní, darovací, náležitosti smluv), zrušení a vypo-
řádání spoluvlastnictví (dohodou či soudní cestou), dědického práva, 
dědění ze zákona, náležitosti platnosti závěti, podmínky vydědění, vy-
máhání pohledávek, vzory soudních žalob apod. V oblasti rodinného 
práva pak hlavně rozvodové řízení a vypořádání majetku, řešení byto-
vé otázky spolunájemníků po rozvodu. 

Dále všeobecné otázky k bytovému právu, konzultace při spáchá-
ní trestných činů nebo ověřování podpisů.

PSYCHOLOGICKÁ A MEZIGENERAČNÍ 
PORADNA

Bezplatné poradenství osobně po objednání na Senior telefonu 
800 157 157 poskytuje psycholožka PhDr. Jana Pilátová každé pon-
dělí od 9.00 do 12.00 v přízemí Domu Portus.

PASTORAČNÍ PORADNA
Bezplatné poradenství nabízí osobně po objednání na Senior tele-

fonu 800 157 157 Veronika Skýpalová.

ZDRAVOTNÍ A ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
tel.: 222 333 507
� Krátkodobý pobyt – lůžkový 
� Rehabilitační ambulance
� Půjčovna kompenzačních pomůcek
� Pečovatelská služba (tel.: 222 333 544, 222 333 546)
� Pobytové respitní a rehabilitační centrum (tel.: 222 333 548)

AKADEMIE SENIORŮ
Je připravena široká nabídka kurzů, např. rehabilitační tělocvik, 

plavání, jóga, šachy, počítače nebo keramika.

DOBROVOLNÍCI ŽIVOTA 90
Pole působnosti dobrovolníků je široké, což umožňuje každému 

nově příchozímu zvolit si činnost, která mu bude vyhovovat. 
Nabízíme např. tyto dobrovolnické aktivity:
� Dobrovolníci jako společníci klientů na lůžkovém oddělení (pro-

cházky, vláček, výlety, čtení atp.) 
� Dobrovolníci v respitním a rehabilitačním centru (pomáhají při re-

generačních procedurách, arteterapii, muzikoterapii atd.) 
� Dobrovolníci jako přátelské návštěvy – pomáhají klientům vypl-

ňovat volný čas, přinesou drobný nákup, doprovodí k lékaři, na 
procházku, do kavárny atd. Nevykonávají žádnou odbornou práci 
náležející osobní asistenci a pečovatelské službě. 

Návštěvní hodiny pro dobrovolníky:
čtvrtek: 9.30–12.00 a 13.00–16.00
Jana Ivancová, tel.: 222 333 514, e-mail: jana.ivancova@zivot90.cz

OSOBNÍ INZERCE PRO SENIORY
Inzeráty jsou zveřejňovány v časopise Generace, ve zpravodaji Se-

nioři a na nástěnce v Informačním a poradenském centru. Uzávěrka 
inzerátů je do 10. dne v předcházejícím měsíci. Bližší informace v In-
formačním a poradenském centru. E-mail: poradna@zivot90.cz

SENIOR TELEFON 
800 157 157 

Krizová a poradenská telefonní linka 
pomoci seniorům zdarma 24 hodin denně. 

(během letních měsíců provoz není přerušen)

V Klubu REMEDIUM posky-
tujeme sociálně aktivizační služ-
by. Naším posláním je poskytovat 
těm, kteří dosáhli důchodového vě-
ku, kontakt se společenským pro-
středím, duševní a tělesné aktivity. 
Dále podporujeme jejich samostat-
nost, soběstačnost a běžný způsob 
života v domácím prostředí s vyu-
žitím jejich vlastních možností.

Lidé mohou přicházet do Klubu 
bez předchozího ohlášení či regis-
trace. Pracovníci Klubu informu-
jí o celé nabídce služeb, poskytnou 
letáčky, zodpoví dotazy, pomohou 
s rozhodováním. Kromě společen-
ského kontaktu, drobného pora-
denství a pomoci nabízíme v Klubu 
bezplatnou účast na programech, 
např. cvičení na židlích, mozkový jo-
gging, kurz duševní kondice, spole-
čenská posezení, společenské hry, 
pánský klub, diskuse, přednášky 
apod. 

Jednou z našich aktivit je také čin-
nost Divadelního spolku Proměna. 
V dubnu měla premiéru jeho nejno-
vější hra „Divadlo bude!“ Srdečně 

vás zveme na reprízu tohoto před-
stavení v Žižkovském divadle Járy 
Cimrmana 8. října od 19.00 hodin.

Nad rámec sociální služby nabí-
zíme v Klubu také placené kurzy. 
Kurzy mají kapacitu 10–15 osob 
a probíhají 1x týdně po dobu jed-
noho semestru, tj. od října do led-
na a od února do dubna, některé do 

června. Zápis do podzimních kur-
zů je od 2. září. Cena za lekci kur-
zu je od 40 do 45 Kč, u PC kurzů je 
90 min. za 70 Kč.

Pohybové a relaxační kurzy – 
cvičení na míčích, cvičení se židle-
mi a míčky, rehabilitační cvičení, 
kondiční cvičení s prvky kalaneti-
ky, rekondiční cvičení s prvky jó-
gy, jóga v denním životě, kruho-
vé tance, čínské cvičení Osm kusů 
brokátu, relaxační a uvolňovací 
cvičení, masáže.

Vzdělávací kurzy – práce na 
PC na různých úrovních, práce 
s internetem, digitální fotografie, 
cvičení paměti, angličtina (začá-
tečníci, mírně pokročilí, pokroči-
lí, konverzace), němčina  (mírně 
pokročilí, konverzace). 

Klub také pořádá na jaře a na 
podzim výlety a rekondiční pobyty.

Srdečně vás zveme k návště-
vě, v červenci a v srpnu je otevřeno 
v úterý a ve středu od 9.00 do 18.00, 
od 2. září pak pondělí až čtvrtek od 
9.00 do 18.00, v pátek do 16.00.

Klub REMEDIUM – 
centrum aktivit pro seniory

Klub REMEDIUM 
Táboritská 22, Praha 3
tel. 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.remedium.cz
www.vstupujte.cz

REMEDIUM PRAHA

Hospicová péče nabízí těžce ne-
mocným  v terminálním stadiu a je-
jich blízkým účinnou pomoc ve chví-
li, kdy už jsou prostředky klasické 
medicíny, síly, schopnosti a podpo-
ra nejbližšího okolí pečovat o ne-
mocného nedostačující. Hospico-
vá péče se poskytuje jak v lůžkových 
hospicových zařízeních, tak i doma 
ve spolupráci s rodinou nemocné-
ho (např. domácí hospic Cesta do-
mů v Praze).

Zásadním rozdílem mezi péčí po-
skytovanou v lůžkových nemocnič-
ních zařízeních a hospicovou péčí 
je to, že hospicová péče se nesna-
ží o vyléčení nevyléčitelných ne-
mocí, ale o to, aby závěrečná část 
života těžce nemocného pacienta 
byla maximálně kvalitní, aby ne-
trpěl bolestí, aby nebyl ničím a ni-
kým omezován ve svých aktivitách 
po celých 24 hodin, aby mu byla 
poskytnuta kvalitní péče jak fyzická 
(hygiena, odstranění bolesti), tak 
psychická, včetně péče duchovní, 
má-li o ni pacient zájem, a byl mu 
poskytnut důstojný odchod ze živo-
ta za přítomnosti blízkých.

Hospice jsou nestátní zdravot-
nická zařízení, zařízení lůžková 
(s hospitalizací pacienta) nebo do-
mácí, někdy označované jako mo-
bilní (ošetřovatelský tým dochá-
zí k nemocnému do jeho domácího 
prostředí, aby pomohl rodině s pé-
čí o jejich blízkého). V hospicových 
zařízeních platí neomezený přístup 

návštěv z nejbližšího okolí klienta, 
je umožněno i ubytování blízkých 
přímo na pokoji. Ošetřovatelský 
tým hospice pečuje nejen o samot-
ného klienta, ale i o jeho příbuzné, 
kteří jsou vystaveni velké psychic-
ké i fyzické zátěži související s one-
mocněním jejich blízkého a péčí 
o něho.

Co je to hospicová péče?

Domácí hospic Cesta domů (pouze domácí hospic)
Bubenská 3, Praha 7 (vchod z Antonínské ul.)
tel.: 283 850 949 nebo 775 166 863,
e-mail:info@cestadomu.cz
www.cestadomu.cz

Štrasburg (hospic i domácí hospicová péče)
Bohnická 12/57, Praha 8, 
tel.: 283 853 256, 602 560 415
www.hospice.cz

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích 
(hospic i domácí hospicová péče a půjčovna kompenzačních pomůcek)
Rybářské nám. 22, Litoměřice, 
tel.: 416 733 185-7
www.hospiclitomerice.cz

HOSPICOVÁ PÉČE – KOMPLEXNÍ PÉČE 
O UMÍRAJÍCÍ PACIENTY

DIVADLO – Divadelní spolek Proměna úspěšně prošel křestem své nové au-
torské hry „Divadlo bude“ v režii Evy Stanislavové.

POČÍTAČOVÁ UČEBNA – V Klubu Remedium můžete navštěvovat in-
ternetové a počítačové kurzy nebo posedět v internetové kavárně.
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FYZICKÉ NÁSILÍ
bití, vystavování chladu, netlumení bolesti, samoúčelné, 
nepřiměřené a trýznivé používání prostředků k omezo-
vání pohybu (např. kurtování), odpírání jídla

FINANČNÍ A MAJETKOVÉ 
ZNEUŽÍVÁNÍ
přisvojování si důchodu, nevýhodné nebo nedobrovolné 
převody majetku, nátlak na změny v závěti nebo ovlivňo-
vání jejího obsahu, omezování vlastnických práv apod.

PSYCHICKÉ A CITOVÉ TÝRÁNÍ
nadávky, urážky, vyhrožování, ponižování, omezová-
ní běžných aktivit a sociálních kontaktů, např. návštěv 
blízkých, zdůrazňování nepotřebnosti seniora apod.

ZANEDBÁVÁNÍ 
opomíjení potřeb seniora, neposkytování přiměřené 
pomoci, odpírání péče na jakou má každý občan nárok, 
odvratitelný rozvoj imobility, proleženin, ztráty sobě-
stačnosti během pobytu, nedostatečná strava apod. 
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BESEDY
Jsou zaměřeny převážně na pre-

ventivní chování doma, na ulici, 
v dopravním prostředku. Upozor-
ňují na různé nebezpečné situace, 
do kterých se mohou senioři do-
stat, na triky, které využívají pod-
vodníci a jakým způsobem si zís-
kávají jejich přízeň. V závěru besed 
shlédnou účastníci instruktážní 
film, kde je názorně ukázána prá-
ce podvodníků a zneužití důvěry 
seniorů.

SENIOR AKADEMIE
Jedná se cyklus vzdělávacích 

programů, kde je vždy na jedné 
přednášce probíráno podrobněji 
jedno konkrétní téma. Cílem je na-
učit seniory, jak se chovat v krizo-
vých situacích, jak přivolat pomoc.  
Součástí této akademie je návště-
va Muzea Policie České republiky, 
Psího domova v Tróji a Centrální-
ho operačního střediska MP hl. m. 
Prahy. 

Máte-li zájem o účast na bese-
dě, či o vzdělávání v Senior aka-
demii pořádané útvarem situační 
prevence městské policie, kontak-
tujte Lenku Hofmanovou na tel. 
724 963 924 nebo 272 072 531. 

Absolventka letošní Senior akade-
mie v Praze 3 si na radnici z rukou 
zástupce starosty Jiřího Matuška 
přebírá pamětní list.

Bezpečí nejen pro seniory
Policejní statistiky vypovídají, že z hlediska kriminality jsou senioři 
jednou z nejohroženějších skupin. Často a velmi snadno se stávají oběťmi 
především násilné nebo majetkové trestné činnosti. Ač je to k nevíře, 
většina občanů zmíněné skupiny se stává oběťmi právě ve svých bytech. 
Způsobů, jak se proti této kriminalitě bránit, je hned několik.

Nabídka útvaru prevence 
městské policie

Co je násilí na seniorech 
Jedná se o manipulativní chování k ovládání jiné nebo jiných osob. Charakteristickým 
rysem je jeho opakování, dlouhodobost a téměř každodenní přítomnost. Odehrává se 
v domácím prostředí i v ústavech. Někdy probíhá tak nenápadně, že si ho ani blízké okolí 
seniora nemusí povšimnout. Nemusí jít vždy o záměrné počínání, ale o způsob obrany 
přetížených pečovatelů.

Základní rady a informace důležité k ochraně va-
šeho osobního bezpečí a majetku:

� Zamykejte vstupní dveře do domu a bytu a nechte 
na ně namontovat bezpečnostní zámky.

� Zazvoní-li někdo u vašeho bytu, vždy se nejdříve 
podívejte panoramatickým kukátkem, používej-
te bezpečnostní řetízek a do bytu dovolte vstoupit 
pouze osobám, které znáte.

� Nedůvěřujte cizím lidem ani jejich prosbám a na-
bídkám.

� Klíče od bytu, peníze, osobní či jiné doklady a dal-
ší cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu.

� Nepřechovávejte doma větší částky peněz v hoto-
vosti, cenné věci uschovejte pokud možno v bez-
pečnostních schránkách.

�  Pořiďte si evidenci a fotodokumentaci cenností, které vlastníte.

�  Opustíte-li na nějaký čas dům nebo byt, nevytvářejte dojem, že je opuštěný. Pořiďte si ce-
nově dostupné elektronické spínací zařízení (samo v určitou dobu rozsvítí světla, zapne 
rádio, TV, apod.).

�  V době vaší nepřítomnosti svěřte klíče od bytu pouze osobě, které důvěřujete.

Nejlepší ochranou proti vloupání jsou 
všímaví sousedé, doporučujeme udržo-
vat vzájemné sousedské vztahy. Soused-
ská výpomoc může spočívat v tom, že se 
občané vzájemně informují o delší nepří-
tomnosti, vybírají poštovní schránky, od-
klízejí sníh před dveřmi, mohou si předat 
telefonní čísla. Tak mohou jeden druhého 
upozornit, pokud se děje něco podezřelé-
ho, a neprodleně zavolat policii. 

� Nechoďte sami na odlehlá místa, po setmění se vyhýbejte rizikovým místům.

� Než se kamkoliv vydáte, měli byste vědět, kam jdete, jak a čím se tam dostanete a jak se 
vrátíte zpátky.

� Věnujte pozornost svým zavazadlům, zvláště ve veřejných dopravních prostředcích, ná-
kupních centrech a tržištích.

� Nenechávejte si peněženku navrchu kabelky, tašky nebo nákupního vozíku.

� Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost.

� Buďte ostražití v peněžních ústavech a u bankomatů.

� Pozor – před tramvají 
nemáte nikdy přednost.

� Jako účastník silničního 
provozu bedlivě sleduj-
te provoz před tím, než 
vstoupíte do vozovky.

� Při přecházení vozovky 
používejte přechod pro 
chodce.

Kapsáři na vás mohou zaútočit hlavně tam, kde je hodně lidí. Většinou pracují ve skupi-
nách, často pro svou strategii zneužívají děti.

� Nenechávejte kabelku nebo peněženku při nakupování bez dozoru, nesete-li zavazadla 
nebo balíčky, mějte kabelku mezi tělem a těmito předměty.

� Peníze a kreditní katry ukládejte do vnitřních kapes obleků, nikoli do zadních kapes 
u kalhot.

�  Pokud se dostanete do tlačenice na 
ulici, v obchodě nebo v dopravním 
prostředku, věnujte pozornost bez-
prostřednímu okolí a přesvědčte se, 
že své věci máte stále při sobě.

�  Tašky s penězi nenoste na zádech, 
kam nevidíte.

�  Věnujte pozornost i kabelkám přeho-
zeným přes rameno.

� Nenoste s sebou velkou hotovost.

�  Jestliže jste majitel platební karty, své 
identifikační číslo si zapište odděleně.

Pokud se jedná o závažnou situaci volejte ihned policii, zachovejte klid a poskytněte ty-
to informace:

� vaše jméno a telefonní číslo,

� vaši přesnou adresu,

� popište událost,

� pokuste si zapamatovat co nejvíce důležitých údajů o pachateli: 
pohlaví, věk, výšku, účes, barvu očí, fyzické zvláštnosti (chůze, tiky, jizvy apod.), 
oblečení a způsob řeči.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
HASIČI 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
MĚSTSKÁ POLICIE 156
POLICIE ČR 158
EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112

SENIOR TELEFON – bezplatná nonstop krizová linka 800 157 157
DONA – nonstop 251 511 313
RIAPS – nonstop 222 580 697
Specializované poradenské centrum 
ŽIVOT 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1 222 333 500

KAM SE OBRÁTIT O POMOC 

BEZPEČÍ NA ULICI

KDYŽ UŽ SE NĚCO STANE

BEZPEČÍ DOMA

RADY CHODCŮM

NEUSNADŇUJTE PRÁCI KAPSÁŘŮM

� Nesete-li zavazadla nebo balíčky, mějte kabelku mezi tělem a těmito předměty.

� Snažte se vyhnout čekání na osamělých zastávkách, zejména po setmění.

� V prázdném autobuse si sedněte poblíž řidiče, v metru a v tramvaji do prvního vagónu.

� Ve vlaku hledejte místo v blízkosti cestujících, pokud je to možné, sedněte si blíže ke dve-
řím, v případě nouze jste nejblíže ústupové cestě.

BEZPEČÍ V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH
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Finanční krize se již výrazně 
projevila v nejrůznějších od-
větvích, ale spotřebu elektřiny 
v pražských domácnostech 
podle vašich statistik neovliv-
nila. Jak si to vysvětlujete?

Současná ekonomická krize se 
už na spotřebě elektřiny projevu-
je. Platí to především pro měsíce 
duben a květen, kdy spotřeba 
především podnikatelů a velkood-
běrateů v Praze výrazněji poklesla. 
Neplatí to však pro pražské do-
mácnosti. Zejména v prvních třech 
měsících letošního roku dosáhla 
historicky nejvyšších hodnot. Velký 
podíl nesou chladnější klimatické 
podmínky a především elektrické 

spotřebiče, kterých v domácnos-
tech neustále přibývá. Mnoho lidí 
ale neví, že i s nimi se dá ušetřit. 
Zákazníkům například poskytu-
jeme slevu na pořízení kvalitních 
akumulačních kamen, elektrokotlů 

či klimatizací. Na našich webo-
vých stránkách či v Poradenském 
středisku mohou zájemci zjistit, jak 
úsporně používat běžné spotřebi-
če jako je lednička, žehlička nebo 
počítač. Zkrátka, kdo má o úspory 
zájem, řešení si najde.

Cena elektřiny se neustále zvy-
šuje. Očekáváte její růst i bě-
hem ekonomické krize? Při-
pravili jste pro zákazníky něja-
ké speciální balíčky či tarify?

Příznaky i dopady finanční krize 
od počátku neustále sledujeme. 
Jak bude vypadat cena elektřiny 
v příštím roce zatím ale nedoká-
žeme posoudit. Naše společnost 

nemá svůj vlastní zdroj elektrické 
energie, a tak ji musí prostřednic-
tvím energetické burzy či od jiných 
nezávislých výrobců nakupovat. 
O úpravě ceny navíc nerozhodu-
jeme výhradně my, ale také Ener-

getický regulační úřad. Přesto se 
snažíme svým zákazníkům vyjít 
vstříc, a tak jsme pro ně připravili 
speciální tarify, se kterými mohou 
výdaje za elektřinu ovlivnit. Pro 
domácnosti jsme přichystali nový 
produkt Komfort+ Garant, s nímž 
si mohly do konce dubna objed-
nat elektřinu na dva roky za vý-
hodnější cenu. Navíc s ním už teď 
neplatí měsíční paušální poplatek, 
který rodině ušetří přes šest set 
korun ročně. Nezapomněli jsme 
ani na podnikatele, kteří tvoří dů-
ležitou složku ekonomiky hlavního 
města. Umožnili jsme jim fixovat si 
elektřinu za výhodnou cenu do-
konce na tři roky, a to prostřed-
nictvím tarifu Aktiv+ Trinity.

Nabízíte nové tarify a různé 
služby, jak ušetřit. Připravili 
jste pro zákazníky také něja-
ké služby, které by jim ušetřily 
čas? Řada lidí nemá dostatek 
času navštěvovat zákaznická 
a poradenská centra.

Odběratelů, kteří dávají před-
nost co nejjednoduššímu a nej-
rychlejšímu způsobu vyřízení 
svých záležitostí stále přibývá 
a snížil se počet osobních ná-
vštěv poboček Zákaznického 
centra PRE. Tento trend již po-
kračuje několik let. Odběratelům 
nabízíme například službu přímé 
inkaso a zhruba devět tisíc zá-
kazníků již využívá elektronickou 
fakturu. Zájem lidí o elektronické 
služby potvrzuje i návštěvnost 
našich webových stránek. Přes 
dvě stě tisíc klientů zase zavolalo 
na Zákaznickou linku, aby vyřídili 

z pohodlí domova či své kance-
láře záležitosti kolem elektřiny. 
V letošním roce tento elektronic-
ký způsob opět rozšiřujeme. Na 
konci ledna jsme například spus-
tili společně s Komerční bankou 
provoz propojení aplikace Moje-
platba.cz a Můj zákaznický účet.

Elektřina se dá ušetřit také 
prostřednictvím obnovitelných 
zdrojů energie, které podpo-
rujete. Jak to s podporou bu-
de v letošním roce?

Naše společnost se sna-
ží podporovat projekty, které 
šetří přírodu a přírodní zdroje. 
Každoročně proto poskytuje-
me dotace různým subjektům 
na výstavbu či rekonstrukci 
obnovitelného zdroje energie. 
Ani letos tomu nebude jinak. 
Do konce dubna se mohli do 
soutěže projektů na výstavbu 
či rekonstrukci obnovitelných 
zdrojů energie opět přihlásit 
zájemci z celé České republiky. 
Finanční prostředky na podpo-
ru shromažďujeme prostřednic-
tvím speciálního tarifu PREKO, 
a to desetihaléřovou přirážkou 
za jednu spotřebovanou kilo-
watthodinu. Letos se nám ve 
fondu sešlo více než milion a tři 
sta tisíc korun. Prostřednictvím 
fondu jsme přispěli na výstavbu 
několika slunečních elektráren. 
V poslední době se ukázalo, že 
ekologické chování není Pra-
žanům vůbec cizí. Stále větší 
počet našich velkoodběratelů 
dokonce odebírá elektřinu vý-
hradně z obnovitelných zdrojů, 
přestože je daleko dražší. V ak-
tivitách propagujících obnovitel-
né zdroje energie proto budeme 
do budoucnosti rozhodně po-
kračovat.

Česká metropole dosáhla v době ekonomické krize rekordních čísel ve 
spotřebě elektřiny. I přes její stále rostoucí cenu si lidé pořizují více a více 
elektrických spotřebičů. Řada z nich však neví, že i s nimi se dá razantně 
ušetřit. Jak finanční krize zasáhla energetický trh a jak mohou samotní 
odběratelé ovlivnit své výdaje za elektrickou energii jsme se zeptali 
generálního ředitele Pražské energetiky, a. s. (PRE), Ing. Drahomíra Ruty.

Pražská energetika připravi-
la pro své zákazníky elektronic-
ké platby s Komerční bankou. 
V rámci aplikace Můj zákaznic-
ký účet (MZÚ) Pražské energe-
tiky lze nyní provádět platby fak-
tur prostřednictvím elektronické-
ho bankovnictví Komerční banky 
Mojeplatba. Touto cestou lze plat-
by za elektřinu provádět jednodu-
še, bezpečně a velmi pohodlně.

V praxi to znamená, že zákaz-
ník využívající MZÚ se jedním kli-
kem dostane na server Moje-
platba, kde na něj v on-line ban-
kingové aplikaci Komerční ban-
ky čeká již předvyplněný příkaz 
k úhradě. Po potvrzení prove-
dení platby je zákazník prostřed-
nictvím MZÚ ihned informován 
o úspěšném provedení platby.

Využíváte aplikaci MZÚ a zá-
roveň jste zákazníkem Komerč-
ní banky? Pravděpodobně ne-

najdete jednodušší způsob, jak 
kontrolovaně odesílat platby či 
zálohy na elektřinu. Více se do-
zvíte na www.pre.cz/eplatby. 
Pražská energetika připravuje 
zavedení možnosti těchto pla-
teb i u jiných bank.

Ještě jednodušší platby 
záloh za elektřinu

Ve druhém čísle Radničních no-
vin Prahy 3 jsme psali o vzděláva-
cím programu pro školy s názvem 
PREventivní triky k použití elektri-
ky, který ve spolupráci s agen-
turou Aura-Pont vytvořila Praž-
ská energetika. Tento hudebně 
zábavně vzdělávací program na 
téma bezpečnost a hospodárné 
využívání elektřiny probíhá v praž-
ských základních školách již dru-
hým rokem. Před časem nad ním 
převzalo záštitu Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Úspěch program sklidil také 
na květnovém zasedání skupiny 

„E3“ European Agency Network 
v Bukurešti, kde získal stříbrné 
ocenění v evropské soutěži agen-
tur Best of Europe. Tato soutěž 
je vyhlašována jednou ročně na 
pravidelných setkáních členských 
agentur a je hodnocena poměr-
ným systémem hlasování všech 
zúčastněných agentur. V letošním 
roce bylo do soutěže přihlášeno 
celkem 28 projektů. 

Skupina „E3“ je jednou z nej-
větších evropských asociací ne-
závislých marketingových a ko-
munikačních agentur. Byla zalo-
žena v roce 1978 původně pěti 

agenturami zejména z Beneluxu 
a severních zemí a postupně se 
rozrostla na dnešních dvacet čle-
nů z celé Evropy (Belgie, Česká 
republika, Dánsko, Finsko, Fran-
cie, Holandsko, Itálie, Lichten-
štejnsko, Makedonie, Německo, 
Norsko, Polsko, Rakousko, Ru-
munsko, Španělsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Velká Británie). Při-
družené agentury jsou i v Kanadě 
a Číně. Všichni členové této sku-
piny si navzájem vyměňují nápady 
a strategie, které využijí v marke-
tingu jak na domácí, tak i meziná-
rodní půdě.

S programem PREventivní triky 
k použití elektriky plánuje Pražská 
energetika pokračovat i v příštím 
školním roce.

Oceněný vzdělávací program PRE 
pro školní mládež 

Předseda představenstva a ge-
nerální ředitel Pražská energeti-
ka, a. s., Ing. Drahomír Ruta

Stále více služeb ohledně elektřiny lze v Praze vyřídit prostřednictvím 
internetu, elektronické pošty či po telefonu

Nejmodernějším a největším kontaktním místem je Zákaznické cent-
rum, v paláci Adria v Jungmanově ulici
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POMŮCKA:
APY, ARAS,
SEMEL, SNA,
SRIEŇ,

TVERET, VÁ

KÓD
LETIŠTĚ
SANTA ANA

MILOSTNÉ
NÁVRHY NA
PRACOVIŠTI

ROZCITLI-
VĚLE

OBRUBY

KÓD
LETIŠTĚ
ALTO

PARNAIBA

DŮSTOJNÍK
ŠTÁBU
(zkratka)

JSOUCÍ
V KRAJINĚ
LEŽÍCÍ
NÍZKO

OTOČNÉ
NOSNÍKY

KRÁTKO-
NOHÝ KŮŇ

TRUMFY
(expresivně)

INICIÁLY
TĚSNO-
HLÍDKA

ČÁSTI HO-
KEJOVÉHO
UTKÁNÍ

JMÉNO
HEREČKY
RŮŽIČKOVÉ

ČÁSTI TE-
NISOVÝCH
UTKÁNÍ

SMYČKY

PRAŽSKÉ
JARO
(zkratka)

RYBA

AKVARIJNÍ
RYBKA

SPRÁVA
SOCIÁLNÍHO
ZABEZPE-
ČENÍ (zkr.)

NÁKLADNÍ
VŮZ

PŮVABNĚ
(řídce)

ÚD

AUSTRAL-
SKÉ MĚSTO

ŽENSKÉ
JMÉNO

VULKÁN

1. DÍL
TAJENKY

ZÁKLADNÍ
POUČKY

ČÁRY
(slangově)

ŠPLHAVÝ
PTÁK

ZAMĚŘENÍ

VÝKVĚT

PRAVÉ
NEŠTOVICE

ZNAČKA
RADIA

DRŽADLO

PUBERTÁLNÍ
PUPÍNKY

UZENINY

SLOVENSKY
„LÉKY�

MILENEC
(obecně)

NAŘÍKAVÉ
ZVUKY

STŘEVÍČEK

VŘENÍ

TROCHY

AMERICKÝ
HEREC
(Tom)

DÍVKA

SPEDITÉRKA

PUČÁLKO-
VIC ŽIRAFA

VZOREC
NITRIDU
NIOBU

KONTRABAS

ODPOROVA-
CÍ SPOJKA

RUŠIT
STEHY

SLOVENSKY
„HAJNÍ�

MUŽSKÉ
JMÉNO

PŘE-
TVOŘENÍ

KYPŘITI
PŮDU

SEVEŘAN

KALA

VÍCEHLASÉ
SKLADBY

DIVADELNÍ
NOVINY
(zkratka)

UMĚLECKÝ
SLOH

HORKÁ

SLOV. DIA-
KRITICKÉ
ZNAMÉNKO
SOPEČNÉ
KRÁTERY

OPEVNĚNÁ
SÍDLA

OBTISKOVA-
CÍ OBRÁZEK

OBDOBÍ
PO SVATBĚ

DOMÁCKY
POLYKARP

JARA
(básnicky)

ČÁSTI
DVEŘÍ

TÝKAJÍCÍ SE
HRNKU

NEDOPALKY

SVIŠTĚNÍ

PRACNĚ
TVOŘIT
(expresivně)

ZUBNÍ
POVLAKY

PLOVOUCÍ
LED

MALÁ OJ

JMÉNO HER-
CE ALDY

SKLÁŘSKÝ
DĚLNÍK

TURECKÁ
ŘEKA

PTACTVO

DRAVÝ
PTÁK

CIRKUSOVÉ
STANY
(slangově)

PODNOS

EVROPSKÁ
MĚNA

A SICE

ŠPIČKA

MRTVOLNĚ
BLEDNOUT

2. DÍL
TAJENKY

MAĎARSKÁ
ŘEKA

NÁZEV
SOUHLÁSKY

KLEPETÁČ

DROBNÉ
DÍLO

SLOVENSKY
„JÍNÍ�

DRUH PRY-
SKYŘICE

MOHUTNÉ
STROMY

PŘEMET

KUTÁNÍ
NEROSTŮ
(řidčeji)

ZÁPADO-
ČESKÉ
MĚSTO

KAZ

HLAVNÍ
MĚSTO

BĚLORUSKA

ZLATÁ
MINCE

NÁLEVNY

VÝHERNÍ
POUKÁZKA

NERVOVÝ
JED

OCHRANNÉ
ZAŘÍZENÍ

NEOB-
VIŇOVAT

PLEMENO
PSŮ

ÚSTÍ ŘEK
DO MOŘE

MÍCHANÝ
NÁPOJ

POPĚVEK

SLOVENSKÝ
POLITIK
A KNĚZ
OBEC U LI-
TOMYŠLE

JIŽNÍ
OVOCE

OSYCHAT
NA POVRCHU

BOCHÁNKY

PÍSEČNÉ
PLOCHY
U VODY

REVOLVER

POSTOJ
V POZORU
(slangově)
PLOŠNÁ
MÍRA

URČOVAT
SMĚR
POHYBU

DĚTSKÁ
HRA SE
ŠPAČKEM
MLÉČNÉ
NÁPOJE

KONČINY

TREST

POCHOD
(obecně)

SPZ
VYŠKOVA

ZKRATKA
AUTORSKÉ-
HO ARCHU

PASTI
NA ÚHOŘE

HMYZÍ
ORGÁN

ZVUK
MLUVIDEL

CHUCH-
VALEC

DRUH
KYTOVCE

OSIŘET

ÚČINNÝ
INSEKTICID
EGYPTSKÁ
BOHYNĚ
PORODU

KOMÁŘÍ
ZVUK (řídce)

PŘEDVÁ-
DĚTI ROLI

KLATBA
(zastarale)

MUŽ V ČELE
KLÁŠTERA

DUSADLO

STATNÁ
JEDOVATÁ
BYLINA

NÁZEV
PÍSMENE

ŽENSKÉ
JMÉNO

THAJSKÁ
JEDN. DÉLKY

DÁVKA
DROGY

3. DÍL
TAJENKY

STARÉ
ČÍNSKÉ
PLATIDLO

PŮSOBENÍ
ŠKODLIVIN

REKLAMNÍ
TISKOVINA

INICIÁLY
MALÍŘE
CHITTUS-
SIHO

SENECA

lehké
316928745
758643912
249157368
137869254
625431897
894572631
562794183
983215476
471386529
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Vyluštění tajenky zasílejte do 30. července 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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�25. 5. ve večerních hodinách ule-
těl ptáček cca 15 cm velký, zeleně 
zbarvený s lososovou hlavičkou. 
Nálezce bude odměněn. Děkuji. Tel. 
773 692 130, evan33ph@seznam.cz
�KADEŘNICTVÍ – RELAX CLUB 
přijme 2 kadeřnice na ŽL s praxí a čás-
tečnou klientelou. Tel. 731 459 550
�Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584

�Koupím starý vyšívaný lidový kroj 
nebo jeho součásti. Tel. 241 407 306, 
608 203 735
�Čistírna peří – sběrna J. Želiv-
ského 39, po 10–18; út, st, čt 8–16;
pá 8–12. Tel. 605 822 001
�Knihy i knižní pozůstalost koupím, 
odvezu. Tel. 286 891 400
�Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
�Malby, zednické opravy, vyklízení. 
Tel. 608 855 314
�RELAX CLUB nabízí kadeřnictví 
– masáž – pedikúru – kosmetiku. Pro 
mladé i starší kosmet. laser za výhod-
né ceny. Praha 3. Tel. 284 860 349

�Malířské práce – František Zelen-
ka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
�SOLÁRIUM – FITNESS, masá-
že, posilovny rozděleny, nízké ceny. 
Tel. 284 821 225
www.solarium-fitness.cz
�Malířské a lakýrnické práce +
úklid levně/kvalitně – P. Sus.
Tel. 603 505 927
�KADEŘNICTVÍ – veškeré kadeř-
nické služby, pracujeme s materiálem 
Kadus, Selective, modeláž nehtů, 
P-shine, manikúra, nízké ceny. 
Tel. 222 592 690
�Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680

�Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel. 241 412 507
�TRUHLÁŘSTVÍ – masiv–dý ha–la-
mino, zakázková výroba nábytku, ná-
vrhy, montáž, doprava. 
Tel. 608 253 549
�Nový internetový obchod s kos-
metikou www.adistar.cz
�Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze 3, 
7x za 5 měsíců, intenzivně. Telefon: 
222 729 149, mobil: 603 869 113,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
�Letní byt v Orlických horách, (3–4 
osoby) 3 tis. Kč/týd. Tel. 607 755 631
�Hledáme hezký státní byt v P3. 
Tel. 777 909 090

�Vyměním obecní byt 3+1 po celko-
vé rekonstrukci za jakýkoli byt před 
privatizací. Tel. 777 240 248
�Vyměním malý byt 2+kk, koup., 
WC, sklep (36 m2) s bezproblémovým 
majitelem, P3 Žižkov, 1. p., za 3+kk 
nebo 3+1 s lodžií v P3 nebo P9, i s do-
platkem. Tel. 608 322 599 večer
�Vyměním byt 4+1 (120 m2), P3, 
u slušného majitele, za menší byt 
do 50 m2. Tel. 732 740 368
�Pronajmu garáž. státní Koněvo-
va/Domažlická cena k jednání 900–
1500 Kč/měs. včetně 24h fyz. ostrahy, 
samostatný vjezd. Tel. 603 481 469

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

Firma Š+M     MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Lakýrnické práce lze provést i v dílně. Rozpočty a konzultace zdarma!
www.maluji-lakuji.cz

tel./fax: 241 494 620, mobil: 603 485 331

ZASKLÍVÁNÍ LODŽÍ
volejte zdarma 844 158 746
KVALITA – NÍZKÁ CENA
Balkon system, s. r. o., 
mobil: 777 15 12 05
www.balkony.cz

PŘÍMO OD VÝROBCE
certifikováno

S tímto inzerátem 
10 % SLEVA

MÌSÍCE
JEDNOHO

MNOHO DOBRÝCH REFERENCÍ

ÚKLID
DOMÙ

Mobil: 602 944 162
E-mail: info@akuklid.cz
www.akuklid.cz

\
NAKLÁDKA, ODVOZ, 

TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE, 
100% servis v odpadech

! Pevné smluvní ceny předem !
• vyklízení veškerých prostor
• bourací a zemní práce s odvozem odpadu
• řádné doklady o likvidaci odpadů
• pronájem kontejnerů 3 m3 až 20 m3 / 3t až 8,5t
602 111 142 • 602 210 875

NONSTOP
www.hladik-odpady.cz

NEJBLIŽŠÍ PRODEJNY: Praha 3 – Žižkov, Koněvova 73, tel.: 222 581 373 Praha 4 – Nusle – září 2009, 
BC Gemini, Na Pankráci 127, tel.: 725 751 760 Praha 7 – Holešovice, M. Horákové 549/53, tel.: 233 375 585, 
233 377 164 Praha 9 – Vysočany, Galerie Fénix (stanice metra Vysočanská), tel.: 222 733 373 Praha 10 – 
Vršovice – září 2009, OC Eden, U Slávie 1527/3, tel.: 724 116 131 Praha 10 – Vršovice, Vršovická 48, tel.: 
271 726 677 Březí u Říčan – podniková prodejna, Březí u Říčan 102, tel.: 323 666 239 Jičín – 
listopad 2009, Retail Park, Jungmannova ul., tel.: 724 116 121 Kladno, O. Peška 343, tel.: 312 245 343 Kolín, 
Kovářská 96, tel.: 321 787 998 Mladá Boleslav, tř. T. G. Masaryka 1078, tel.: 326 702 235, 326 702 236 

POROVNEJTE NAŠI CENU A KVALITU S KONKURENCÍ WWW.ORESI.CZ

Grafi cké návrhy a kalkulace ZDARMA, Prodloužená ORESI záruka 7 let
EXKLUZIVNĚ v ORESI 5 LET záruka Whirlpool ZDARMA
Certifi káty kvality, Nízké splátky, nulové navýšení

JEDINEČNÉ SLEVY KUCHYNÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBIČŮ

MA 004

Č É Í ŘÍ Š Í Ř

Výhodné jazykové kurzy

www.lexis.cz [T: 222 721 363, 603 283 580]
Krkonošská 17, 120 00 Praha 2-Vinohrady

POMATURITNÍ STUDIUM
• intenzivní výuka angličtiny
• příprava na mezinárodní certifikát (FCE, PET)
• statut studenta se všemi výhodami
• roční školné od 23.991 Kč
• více na www.lexis.cz

LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY
• angličtina, němčina, španělština, 

francouzština
• hledejte na www.verejnekurzy.cz

10 % sleva na podzimní kurzy
do 8. 8. 2009!

NOVĚ OTEVŘENO!  
Zahajujeme

4. května 2009

Veterinární klinika „Na Jarově“
ul. Na Jarově 2524/4, Praha 3, tel.: 284 860 030

Ordinační doba:  po–pá: 9.00–12.00, 14.00–20.00
so: 9.00–12.00, ne: 17.00–20.00

Rozsah činnosti: 
Vakcinace, čipování, poradenství, prevence, vystavení 
osvědčení a pet pasů... Chirurgie, interna, gynekologie 
a porodnictví, oftalmologie, dermatologie, ORL, 
neurologie, stomatologie... 
Diagnostika: RTG, USG, biochemie, mikroskopie...

www.stako.cz     stako@stako.cz
PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA STAKO:

pomůžeme z Vašeho bytu či domu vytvořit Váš domov...

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

specialisté na výrobu 
a montáže vestavěných 
skříní a nábytku

odborné poradenství, 
návrhy a předběžné 
kalkulace zdarma

individuální přístup 
ke každému zákazníkovi

vlastní výroba, 
krátké dodací lhůty

10 let
na trhu

PRAHA 3 – Žižkov 
Seifertova 14

tel.: 222 712 037

PRAHA 5 – Košíře
Plzeòská 163/255 
tel.: 257 212 414

PRAHA 7 – Holešovice 
Argentinská 6 

tel.: 220 876 807

Novinka na www.stako.cz: 
Dokonalý a přitom zcela jednoduchý 3D návrhář pro on-line návrhy Vašich skříní!

kurzy angličtiny • ukázkové lekce zdarma
netradiční „křížová“ metoda • u metra Flóra

� 732 840 004 

inzerce_RN_ok.indd 1 17.6.2009 16:32:42

3 nové venkovní tenisové kurty, 
při nepřízni počasí 3 vnitřní kurty, 

3x squash, 4x badminton, bazén, whirpool, sauna,  

dětský koutek, parní kabina, wellness, restaurace, 

parkování zdarma, studentské slevy

                                           otevřeno denně 7–23 hod.

www.sportcentrumstep.cz  | info@sportcentrumstep.cz | tel. 296 786 177–8

AKCE

     
 červenec – srp

en

     
  venkovní kurty 

     
  7–13 hod.

  sl
eva 30 %
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PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ INFORMUJE

Proč nepoteče teplá voda

„Jako odpověd́  na výše položenou otázku používám

přirovnání k automobilu, který také dáváte pravidelně

do servisu k preventivním pohlídkám, pokud chcete mít

jistotu, že vám bude dlouho spolehlivě sloužit, a před

delší jízdou do zahraničí si jej necháte ještě zkontrolovat,

aby vám cestu nezkomplikovala zbytečná porucha.

Stejně tak se musí pravidelně kontrolovat a opravovat

teplárenská zařízení,“ vysvětluje mluvčí Pražské teplá-

renské Martin Pavelka.

Některé servisní zásahy je samozřejmě možné prová-

dět za chodu, a pokud to jde, Pražská teplárenská to tak

dělá. V mnoha případech je však nutné dodávku tepla

přerušit, protože některé části zařízení mají teplotu ně-

kolika set stupňů a nejchladnější místa více než 80 °C.

Z hlediska bezpečnosti práce tudíž není možné provést

kontroly a opravy za chodu. Plánované odstávky se

ovšem záměrně umísťují do období, kdy není třeba do-

mácnosti vytápět, omezení se pak týká pouze dodávek

teplé vody, kterou je možné ve většině případů získat

náhradním způsobem, např. ohřevem studené vody na

plynovém nebo elektrickém sporáku.

I to samozřejmě představuje snížení komfortu, a Praž-

ská teplárenská se proto snaží zkrátit trvání odstávek na

minimum. Což se poměrně úspěšně daří, v několika po-

sledních letech nebyly odstávky delší než týden, v ob-

lastech vytápěných lokálními plynovými zdroji dokonce

nepřesáhly 3 dny.

Odstávkové činnosti
Během odstávek probíhá řada činností. Nejběžnější jsou

zákonem a technickými normami předepsané revize

a kontroly. Teplárenská zařízení často pracují s vysokými

tlaky a teplotami, a z hlediska bezpečnosti je proto ne-

zbytné je v pravidelných intervalech podrobit prohlídce

a případným výměnám opotřebovaných dílů.

Termíny odstávek jsou také časem, kdy je možné vy-

měnit staré nebo poškozené zařízení za nové, moder-

nější a úspornější. Velké množství rozvodných sítí, které

dnes Pražská teplárenská spravuje, bylo budováno 

v sedmdesátých letech minulého století, některé do-

konce ještě dříve. Původní materiály a technologie již

dnes přestávají vyhovovat požadavkům na ekonomické

provozování, neboť se u nich objevují závady. Takové

úseky a technologické celky je třeba vyměnit za nové,

aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám a k plýtvání pro-

středky do neustále se opakujících oprav.

K přerušení dodávek tepla dochází také na základě žádostí

investorů, kteří v Praze budují kancelářské či obytné kom-

plexy nebo dopravní stavby. Pražská teplárenská ve své his-

torii zaznamenala nejeden případ, kdy bylo kvůli plánované

výstavbě nutné přeložit část teplovodu, který by jinak pře-

kážel v budoucím staveništi. Stalo se tak např. v souvislosti

s prodloužením trasy metra C na Proseku nebo s novou 

zástavbou v oblasti Pankráce.

Informace o odstávkách
Podle zákona má dodavatel tepla informovat odběra-

tele o plánované odstávce nejméně 15 dní před jejím za-

početím. S dodržováním tohoto termínu nemá Pražská

teplárenská problémy, dokonce o odstávkách informuje

daleko dříve. V posledních letech bývají všechny časové

údaje publikovány během druhé poloviny května

a vlastní odstávky začínají až v červnu nebo i později. 

Odběratelé tepla tak mají dostatek času se na přerušení

dodávek připravit. V době odstávky také mohou provést

opravu vlastní otopné soustavy, aby kvůli tomu nemu-

seli přerušovat odběr znovu v jiném termínu, kdy již Praž-

ská teplárenská teplo dodává.

Přestože Pražská teplárenská svou informační povin-

nost o době a délce trvání odstávek bezezbytku plní

a navíc činí řadu kroků nad rámec zákona, stále ještě

dochází zvláště v případech bytových odběrů k nedo-

rozuměním. Dodavatel tepla musí informovat své zá-

kazníky, jimiž jsou pro Pražskou teplárenskou většinou

bytová družstva a sdružení vlastníků. Rozhodně není

v silách teplárenské společnosti zasílat informaci o od-

stávkách do každé domácnosti nebo vyvěšovat ozná-

mení na jednotlivé vchody. Zodpovědnost za takovéto

přenesení informace ke svým členům mají příslušná by-

tová družstva, sdružení vlastníků nebo správcovské

společnosti, které se o daný objekt starají. Od Pražské

teplárenské dostanou všechny tyto subjekty nezbytné

podklady včas, a pokud se ve vašem domě požadované

informace neobjevují, je třeba obrátit se na ně.

Vedle sdělení termínu odstávky formou dopisu, který

dostávají všichni zákazníci Pražské teplárenské, jsou po-

drobné informace uvedeny také na webové stránce

(http://www.ptas.cz) a vycházejí ve formě inzerátu v Lis-

tech hlavního města Prahy, případně v jiných tiskovinách.

Každý, kdo má zájem, si tedy může vše potřebné snadno

vyhledat.

Délka odstávek pod dohledem
O tom, co se právě v té které lokalitě během odstávky

děje, se mohou občané informovat i telefonicky na přísluš-

ných dispečerských pracovištích Pražské teplárenské. Ope-

rátoři na požádání každému sdělí, co se zrovna v rámci

odstávky děje, jaké probíhají práce a kdy je předpokládaný

termín ukončení.

„Občas nám lidé volají, že na staveništi nikdo není a že

se odstávka kvůli nečinnosti zbytečně prodlužuje. Za

taková upozornění jsme samozřejmě rádi, ale většinou

se jedná o technologické přestávky, kdy v daném místě

třeba tuhne beton, chladne nebo se napouští topná

voda a dělníci jsou na tu dobu přesunuti jinam, aby bez

užitku nemarnili čas,“ říká Martin Pavelka. „Už proto, že

maximální délku odstávek máme danou zákonem

a předem avizované termíny nemůžeme prodlužovat, si

efektivitu a rychlost odstávkových prací pečlivě hlí-

dáme,“ dodává.

S produktivitou práce souvisí i rozčlenění odstávek do

několika různých časových úseků podle oblastí Prahy.

Nejjednodušší by samozřejmě bylo vyhlásit jeden cen-

trální termín platný pro všechny, to by ale vyžadovalo

nasazení obrovského množství techniky i pracovních

sil pouhý týden nebo čtrnáct dní v roce. Rozdělením na

samostatné dílčí části je možné techniku i lidi opera-

tivně přemísťovat a po skončení prací na jednom místě

začít na druhém. Zároveň to umožňuje uzavírat jed-

notlivé úseky skutečně jen na nezbytně nutnou dobu

a obnovovat dodávky tepla okamžitě po skončení prací.

Začíná léto a s ním přichází období, kdy v různých částech Prahy napojených na zdroje společnosti Pražská teplárenská bude docházet 
k plánovaným odstávkám v dodávce teplé vody. Proč k tomuto krátkodobému snížení komfortu pro řadu pražských domácností dochází?

Trvání odstávek se zbytečně prodlužuje tím, že na staveništích často nikdo není
a dělníci místo práce někde odpočívají nebo se věnují jiným úkolům.
Pražská teplárenská provádění odstávkových prací a dodržování termínů velmi pečlivě kontroluje. Nepřítom-
nost dělníků na staveništi většinou znamená nutnou technologickou přestávku, kdy se např. čeká na ztuhnutí
betonu, vychladnutí teplonosného média, napuštění vody do soustavy apod.

Odstávky jsou přežitkem minulosti a dnes by už vůbec nemusely být.
Je sice pravda, že mnohé moderní technologie a zařízení nekladou takové nároky na obsluhu a údržbu jako
ta z dřívějších let. Velká část majetku vlastněná a provozovaná Pražskou teplárenskou však pochází ještě z ob-
dobí socialismu, a přestože se na obnovu a modernizaci vynakládají nemalé prostředky, kompletní výměna
během několika málo let není z ekonomických důvodů proveditelná.
Ani kdyby mávnutím kouzelného proutku všechno v Pražské teplárenské rázem odpovídalo současné tech-
nologické špičce, potřeba odstávek by stejně nezmizela. Vždyť i ta nejmodernější auta potřebují pravidelný
servis a stejně je to i se zařízeními na výrobu a distribuci tepla.

Když v době odstávky odebírám vodu z červeného kohoutku, budu za ni platit, jako
bych odebíral horkou vodu.
Není to pravda. Pražská teplárenská účtuje v dodávkách teplé vody samostatně cenu vody a cenu energie po-
třebné na ohřátí. Jelikož v době odstávky se voda neohřívá, platí odběratelé pouze cenu vody, nikoli cenu te-
pelné energie.

Dodavatel tepla má za povinnost informovat o plánovaných odstávkách všechny do-
mácnosti, které jsou napojené na jeho teplárenskou soustavu.
Tato povinnost je pouze zprostředkovaná. Dodavatel tepla musí informovat své zákazníky, kterými jsou pro Praž-
skou teplárenskou většinou bytová družstva, společenství vlastníků, případně majitelé domů nebo správcov-
ské společnosti. Ty by měly přenést informaci dále až na jednotlivé byty a nájemníky. Za skutečnost, že se
tak občas neděje, nemůže nést Pražská teplárenská odpovědnost. Posílat dopisy či roznášet letáky do všech
domácností není v jejích silách a možnostech.

Odstávkové mýty

Během odstávek se provádí jak běžná údržba, tak i náročnější opravy teplárenských zařízení

Předběžné termíny odstávek 
v dodávkách tepelné energie 

na území Prahy 3 v r. 2009
Lokalita Termíny od - do

Uvedené termíny se mohou měnit, aktuální informace
o odstávkách najdete na www.ptas.cz.

Chmelnice 19. 7. - 25. 7.
Jarov 19. 7. - 25. 7.
Vinohrady 19. 7. - 25. 7.
Žižkov 19. 7. - 25. 7.
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Křišťanova (pokračování)
 

Největšího uznání však mistr Křišťan dosáhl v medi-
cíně (byť to zatím nedotáhl až na arcibiskupa pražského 
jako jeho kolega a přítel Albík z Uničova). Zanechal po 
sobě čtyřsvazkové kompendium, zabývající se širokým 
spektrem témat – lékopisem, herbářem (dnes ceněným 
především pro jedno z nejstarších zachycení velkého 
množství českých názvů rostlin), úrazovou chirurgií 
i léčitelskou astrologií. Mimořádně zajímavá je jeho 
příručka o jednom z tehdy nejužívanějších léčebných 
postupů – flebotomii neboli pouštění krve, která vedle 
tehdy obvyklých technických a samozřejmě i astrologic-
kých instrukcí obsahuje i překvapivě moderní postřehy 
o diagnostice na podkladě vizuálního pozorování vyté-
kající krve. 

Pro své zaujetí pro vědu možná Křišťan ani nepostře-
hl, že se stále více – s výhradou kalicha - sbližuje s kato-
lickou církví. U ortodoxních husitů to vyvolávalo nevoli, 
po pádu Zikmunda Korybutoviče 17. 4. 1427 byl proto 
ihned uvězněn a opět vykázán do Hradce (stačil ale ještě 
své univerzitní kolegy zachránit před svržením do Vltavy 
rozvášněným lidem). Navrátit se směl až po říjnové sy-
nodě pražanů a táboritů 1429, jejímž závěrům se pod-
robil. 8. 3. 1430 se pak v Karolinu zúčastnil sněmování 
husitských kněží o nabídce basilejského koncilu k jed-
nání. A jelikož byl všeobecně znám svými kompromis-

ními postoji, začala jeho hvězda opět stoupat. Formál-
ně se stal reprezentantem pražské university, což bylo 
roku 1433 potvrzeno jeho druhým zvolením rektorem. 
13. 5. 1433 již vítal v Praze legáty koncilu, účastnil se 
veřejných i neveřejných jednání a 28. 1. 1435 byl v Che-
bu oficiálně uznán českým delegátem. Když 23. 8. 1436 
s císařem Zikmundem dorazil do Prahy i světící biskup 
Filibert de Montjeu (ustanovený basilejským koncilem 
již 22. 1. 1435), rychle se se svým učeným kolegou 
spřátelil. Křišťan si od Filiberta nechal postupně světit 
vodu, oltář i hřbitov. I když to v Praze vyvolávalo pohor-
šení, nikdo proti němu nevystoupil. Byl totiž jediným 
farářem, ustanoveným podle všech řádných pravidel 
ještě před defenestrací 1419, symbolizoval tehdy tolik 
potřebnou právní kontinuitu. A jako mistr kompromi-
sů dosáhl i vrcholu své kariéry – 11. 4. 1437 byl zvolen 
administrátorem pražského arcibiskupství, čímž vyša-
choval jak kandidáta konzervativců Filiberta, tak i Vác-
lava z Dráchova, podporovaného radikály kolem Jana 
Rokycany. Filiberta ani císaře Zikmunda si tím však 
neznepřátelil a 15. 10. 1438 jej v tomto úřadě potvrdil 
i jeho nástupce Albrecht Habsburský. Mistr Křišťan se 
jim ovděčil zejména tím, že nebránil návratu mnichů do 
bývalých klášterů. Ovšem již 5. 9. 1439 za velké morové 
epidemie umírá.

Jan Škoda, 
Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

POSEZENÍ PŘI SVÍČKÁCH
Žižkovský gurmán je nebojác-

ný chlapík a v rámci Prahy 3 ne-
váhá zavítat i na jiná katastrální 
území než Žižkov – například na 
Královské Vinohrady do útulného 
sklepního Cafe restaurantu Sudič-
ka. Neomítnuté cihlové stěny, ho-
řící krb i poctivý dřevěný mobiliář 
včetně funkční knihovny působí 
poněkud věkovitě a omšele, nic-
méně potemnělá atmosféra domu 
z roku 1902 s planoucími svíčkami 
je nadčasová, přízračná a magic-
ká. Sudička je povedenou kombi-
nací restaurace, vinárny, kavárny 
a čajovny. 

Nabídka pokrmů je široká a po-
měrně neobvyklá – vybrat si může-
te různé varianty obloženého i za-
pečeného italského bílého chleba 

ciabatta, sýrové fondue či raclette, 
omelety a toasty, výběr holand-
ských sýrů, osm druhů velkých sa-
látů nebo málokde vídané pelmeně 
se smetanou. Z větších jídel ne-
lze přehlédnout stále populárnější 
kuskus například v lahodné podo-
bě Arabský vegoš  s cuketou, suše-
nými rajčaty, šalotkou, česnekem, 
pestem a cheddarem, ale i pro ma-
sožravce jako Arabský krkovička 
s hovězím a kuřecím masem ne-
bo jako Arabský smotlacha s hříb-
ky, česnekem a šalotkou. Ještě vět-
ší hladovci pak mohou sáhnout po 
klasickém steaku z jihoamerické 
hovězí svíčkové s opečenou ang-
lickou slaninou a sušenými rajča-
ty, s ragout z mladé karotky, bro-
kolice a fazolových lusků anebo 
s restovanými liškami. 

Přátelé vína budou u Sudičky 
potěšeni jak výběrem vín ze Zno-
vína Znojmo rozlévaných do karaf 
0,25 l nebo 0,5 l, tak i rozsáhlou na-
bídkou přívlastkových vín z Habán-
ských sklepů, vinařství Spielberg, 
vinných sklepů Valtice, případně 
kvalitními lahvemi zahraničními. 

Spokojeni budou v Sudičce nepo-
chybně i milci kávy a čaje. Kávu 
barista připravuje tradičním způ-
sobem v džezvě a můžete ochutnat 
produkty plantáží Skybury v Aus-
trálii či Santos v Brazílii, kávu eti-
opskou, kolumbijskou nebo kosta-
rickou, kávu z ostrovů Sumatra či 

Papua Nová Guinea anebo zvláštní 
lehce po ovoci chutnající velkozrn-
nou kávu Maragogype z Mexika. 
Číňané tvrdí, že druhů čaje je to-
lik jako mraků na nebi a v Sudič-
ce můžete vyzkoušet skvělé černé 
čaje z Indie, Nepálu nebo Ceylonu 
v kvalitě od OP až po FTGFOP, 
úžasné čaje zelené či bílé, ovocné či 
bylinkové i „čaje-nečaje“ jako rooi-
bos, mate nebo lapacho. 

Zvláštní poklonu pak zaslouží 
obsluhující „sudičky“, které jsou 
jednak velmi sympatické a profe-
sionální, ale především spokojené 
hosty z podniku nevyhánějí. Dal-
ším kladným bodem pro Sudičku je 
nabídka filtrované vody za rozum-
né 4 koruny za 1 dcl. Řídí se tak 
moderními ekologickými trendy 
v gastronomii.

-red-

CAFE RESTAURANT SUDIČKA
Nitranská 7, Praha 3 – Vinohrady

Žižkovský gurmán
PROSTOR A LIDÉ

Občanské sdružení – Waldorf-
ská škola na pravém břehu Vltavy 
– vzniklo z impulsu rodičů dě-
tí z Waldorfské mateřské školy 
(WMŠ) na Žižkově. Cílem sdru-
žení je založit novou waldorfskou 
základní školu (WZŠ), která by 
uspokojila potřebu rodičů poskyt-
nout svým dětem vzdělání v rámci 
jedné z alternativních variant pe-
dagogické výchovy. 

V jediné samostatné WZŠ 
v Praze-Jinonicích převyšuje zá-
jem o zápis do 1. třídy každoročně 
cca 2,5 krát možnost přijetí, a na-
víc je z východní části Prahy obtíž-
ně dostupná. Pro začátek je na rok 
2009/2010 v jednání třída v ZŠ 
Letohradská v Praze 7.

Waldorfská pedagogika dává 
možnost prožít opravdové dětství 
s množstvím zážitků, neuspěchá-
vá přirozený vývoj dítěte, úzce 
spolupracuje s rodiči.

Život ve WMŠ můžeme srov-
nat s prací a životem jedné velké 
rodiny. Každý den, týden i celý rok 
probíhá v pravidelném rytmickém 
uspořádání. Rytmus roku mohou 
děti prožít společně s rodiči na roč-

ních slavnostech, např. Svatomar-
tinská slavnost, Masopust či Ote-
vírání studánek, při kterých  děti 
zažívají jistotu neustále se opaku-
jícího ročního koloběhu.

Pravidelnému rytmu je podří-
zen i průběh dne. Přivítání dne 
v kroužku, pobyt venku, volná 
hra, a také velmi důležitá pohád-
ka. Ta je dětem zpočátku vypravo-
vána, později ji mohou hrát i děti 
samy jako malé divadlo. 

Strava se ve WMŠ opírá o zása-
dy racionální výživy, při přípravě 
jídla, úklidu a umývání nádobí dě-
ti pomáhají.

Pro výchovu malého dítěte je 
velmi důležitý správný vzor k ná-
podobě. Proto je ve WMŠ největší 
důraz kladen na osobní růst a se-
bevýchovu učitele. 

Mario Gero,
o. s. Waldorfská škola 

na pravém břehu Vltavy 

Kontakt:
e-mail: info@wspravybreh.cz 
www.wspravybreh.cz
www.waldorfskaskolka.cz
tel.: 776 889 886, 603 978 932

PŘEDSTAVUJEME

O. s. Waldorfská škola 
na pravém břehu Vltavy

Všem členům a ostatním 
seniorům, kteří oslaví 

v červenci a srpnu ku-
laté a půlkulaté na-
rozeniny, přejeme do 

dalších let hodně zdra-
ví a osobní pohody. Blaho-

přejeme Miladě Sethalerové, Marii 
Studničkové, Veroně Bučkové, Vě-
ře Vaníčkové, Drahušce Kadlecové 
a Marii Pelcové.
Za výbor Svazu důchodců Praha 3 

Viktor Pelzel

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM

Občanské sdružení Progressio 
připravilo na 1. června stejně ja-
ko vloni bohatý program pro děti, 
které svůj svátek nemohou trávit 
s rodiči a kamarády. Akce se usku-
tečnila v nemocnici Královské Vi-
nohrady a nabídla zpestření pro-
gramu a rozptýlení mnoha dětí, 
a dokonce i sestřiček. 

Stěžejním bodem celého Dět-
ského dne byl kouzelník, jehož 
pozoruhodné triky bavily ma-
lé i velké. Po představení dostaly 
děti drobné dárky, sdružení Pro-
gressio také věnovalo dětským 
oddělením set-top boxy a DVD 
přehrávače pro zkrácení dlou-
hých chvil. Všem dětským paci-
entům přejeme brzké uzdravení. 

-red-

Den dětí i pro malé pacienty

Občanská poradna Remedium 
bude během července a srpna fun-
govat v pondělí 9.00–13.00 pro 
objednané, 14.00–18.00 pro ne-
objednané a celé úterý 9.00–
18.00 pro objednané klienty. Do-
tazy lze zasílat průběžně na e-mail: 
obcanskaporadna@remedium.cz

Klub Remedium – Centrum 
aktivit pro seniory, Táboritská 22,
bude o prázdninách fungovat 
v pondělí a úterý 9.00–18.00. In-
formace na tel.: 222 712 940, na 
e-mailu: senior@remedium.cz ne-
bo na stánkách www.remedium.cz 
a www.vstupujte.cz. -red-

Letní provoz v Remediu

Prázdninový 
provoz 

knihoven
Od 1. července do 30. srpna 

budou knihovny v Praze 3 ote-
vřeny takto:
CHMELNICE
úterý 9.00–19.00
čtvrtek 12.00–19.00

ŽIŽKOV
úterý  9.00–19.00
středa a čtvrtek 12.00–19.00
pátek 9.00–15.00

Ve všech pobočkách MKP 
probíhá velká prázdninová vý-
tvarná soutěž pro děti a rodiče. 
Bližší informace získáte v kaž-
dé knihovně.

OPRAVA – V Radničních novinách č. 6/09 jsme chybně uvedli, že se 
ekocentrum občanského sdružení Agentury Koniklec přestěhovalo do 
Chlupovy ulice. Správná adresa nového sídla je Chvalova 11, Praha 3.  

Dobré skutky Rychlých šípů
Letní příměstské tábory Rodinného centra Paleček 

10. 8.–14. 8. Tajemství staré Prahy
17. 8.–21. 8. Dobré skutky

Týdenní turnusy letního příměstského tábora v RC Paleček jsou urče-
ny dětem ve věku od 3 do 7 let. Cílem tábora je vzdělávat a výchovně pů-
sobit na děti v oblasti základních občanských ctností, které Rychlé šípy 
reprezentují. Denně od 8.30 do 17.00 hod. 

Cena 3350 Kč/týden zahrnuje dozor po celý den, obědy, svačiny, pit-
ný režim, materiál, pomůcky a vstupy na výchovné a kulturní akce.

Písecká 17, P-3, tel.: 603 434 978, 775 101 242, www.rcpalecek.cz
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1) 01140/09 dvanáctiletý kříženec střední velikosti, pes s černým 
hřbetem a béžovými nohami. Nevyžaduje delší procházky, je 
hodný a příjemný společník. Nalezen 30. května na rozhraní Pra-
hy 3 a 9.

2) 00648/09 devítiletá fenka hrubosrstého foxteriéra standardní ve-
likosti. Hůř vidí ale má ráda procházky. Je čistotná a milá. Nale-
zena 29. března na rozhraní Prahy 3 a 10.

3) 01135/09  devítiletý kříženec baseta, pejsek střední velikosti. Je 
hodný, nevyžaduje delší procházky, hodí se do bytu, uvítá však 
i domek se zahradou. Nalezen 29. května v Praze 3.

4) 01136/09 pětiletá menší fenka, dlouhosrstý kříženec bílý s bé-
žovou barvou je po zemřelém majiteli z Prahy 3. Není, kdo by 
se o ni postaral. Jmenuje se Ťapka. Je čistotná, ráda chodí na 
procházky.

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

KDO MĚ CHCE

V závěru školního roku se bě-
hem tradičních projektových dnů 
v ZŠ Chmelnice uskutečnil tzv. Čer-
vený den. Dětem, které se v tento 
den stylově oblékly do červené, byla 
představena témata z oblasti ochra-
ny člověka za mimořádných situací. 

Jednotlivá stanoviště zajišťovali ved-
le vyučujících i hasiči z Hasičského 
záchranného sboru, příslušníci Po-
licie ČR aj. Děti si prohlédly hasič-
ský vůz, vyzkoušely si, jak poskyt-
nout první pomoc, viděly výcvik 
záchranářských psů a policejní vý-

zbroj. Program byl nejen poučný, 
ale i přitažlivý, některá stanoviště 
ani nechtěly děti opustit. Příjemnou 
tečku za Červeným dnem obstarala 
dvě červená jídla ve školní jídelně – 
rajská omáčka a jahodové knedlíky.

Václav Havelka, ředitel školy

Červený den na Chmelnici

Fotbalový turnaj čtyř mateřských 
škol – Jeseniova 204, Jeseniova 98, 
Pražačka a Na Balkáně – se usku-
tečnil 8. června na hřišti MŠ Jeseni-
ova 204. Při vzájemných utkáních 
si děti vyzkoušely své pohybové do-
vednosti při práci s míčem a také si 
pod dohledem profesionálního roz-
hodčího, který zápasy soudcoval, 
osvojily znalosti pravidel. Vítězným 
týmem se stalo družstvo MŠ Jese-
niova 98. Hráči byli odměněni me-
dailemi v podobě fotbalového míče 
a nechyběla ani sladká odměna. 
-red-

Fotbaloví mistři ze školek

2

Zahradní slavností se Mateřská 
škola Jeseniova 204 loučila s dětmi, 
které odcházejí do základní školy. 

Předcházela jí minimaturita, kde si 
děti ověřily dovednosti a vědomos-
ti získané v průběhu docházky do 

školky. Předškoláci byli pasováni 
na školáky, obdrželi šerpu a sym-
bolicky se sklouzli po skluzavce ze 
školky do první třídy.

Děti si také odnesly vysvědčení 
a pamětní list s mottem: „Všechno, 
co opravdu potřebuji znát, jsem se 
naučil v mateřské školce.“ (Robert 
Fulghum). Odměněny byly také 
knihou, drobným dárkem a občer-
stvením. Slavnost pokračovala vy-
stoupením dětí z kroužku rytmiky 
a představením „Hurá na prázd-
niny“ Divadélka LALA. Příjemná 
atmosféra zahradní slavnosti vyvr-
cholila posezením u ohně a opéká-
ním špekáčků. 

Alena Luhanová, 
MŠ Jeseniova 204

Loučení s předškoláky v MŠ Jeseniova 204

Střední odborná škola Kvar-
ta v Cimburkově ulici oslavila již 
15. narozeniny. Je zaměřena na 
cestovní ruch a vzdělává pracov-
níky hotelů a cestovních kanceláří, 
průvodce a pracovníky turistických 
infocenter. Poskytuje i maturitní 
vzdělání pro studenty dálkového 
studia. Letos zde úspěšně odma-
turovalo 65 studentů, na snímku 
maturantka ze 4.A slečna Edita 
Šamková.  

Napadl nožem 
kvůli přítelkyni

Potyčka kvůli ženě se strhla mezi dvěma muži 17. května v půl de-
sáté ráno u zastávky městské hromadné dopravy Černínova. „Na naše 
oddělení v Cimburkově ulici oznámil neznámý muž, že byl napaden 
nožem kvůli bývalé přítelkyni,“ uvedl obvodní ředitel Městské poli-
cie v Praze 3 Dušan Machoň. Trojice se podle něj potkala náhodně 
na ulici. Nejdříve mezi muži došlo k verbálnímu napadání a následně 
k výhrůžkám zabitím. Poté vytáhl současný přítel ženy na bývalého 
nůž. „Naštěstí vše skončilo bez zranění. Při kontrole zastávky na Flo-
renci hlídka zadržela muže, který odpovídal popisu útočníka, i s jeho 
přítelkyní. Oba napadení vše popřeli, ale strážníci nalezli u muže ku-
chyňský nůž,“ poznamenal Machoň s tím, že si je převzala Policie ČR 
k došetření. (teg)

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

1

JDE TO I JINAK – Festival amatérských školních a dětských filmů Anti-
fetfest vyvrcholil 14. června v kině Světozor. Žáci a studenti soutěžili ve dvou 
kategoriích se svými krátkými filmy s námětem rizikového chování, např. 
drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, 
domácí násilí atd. Odborná porota zde vybrala tři nejlepší snímky v kaž-
dé kategorii a odměnila jejich autory, o Ceně diváka pro nejoblíbenější film 
rozhodlo internetové hlasování. Prahu 3 ve finále reprezentoval film Roz-
cestí tvůrčí skupiny Žižkovská pětka. Mladé filmové tvůrce – žáky deváté tří-
dy ZŠ Chelčického – Kryštofa Kahaje, Kristýnu Faltovou, Jakuba Koudel-
ku, Martina Kopeckého a Jiřího Pitra pozvali na radnici zástupce starosty 
Jiří Matušek a vedoucí Odboru školství Přemysl Hrabě (na snímku vlevo).

DEN DĚTÍ V ZŠ CHELČICKÉHO – Tentokrát se slavil až ve čtvrtek 
11. června, protože děti byly na škole v přírodě. Na děti čekaly hry, soutěže 
a samozřejmě i sladké občerstvení.
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