
Dětský den 
Prahy 3 

I letos připravila radni-
ce Prahy 3 na 1. červ-
na Dětský den se zají-
mavým programem:

9.00–11.30 Pražačka 
CRAZY OLYMPIÁDA 
Patrony jednotlivých disciplín 
budou známé osobnosti – Im-
rich Bugár, Jarmila Kratochví-
lová, Petr Švancara, Pavel Zu-
na, Pavel Richter, Zora Jandová, 
Eva Kacanu (vítězka hodu kou-
lí na Paralympiádě v Pekingu) 
a Michal Nesvadba.

16.00–18.30 náměstí 
Jiřího z Poděbrad 
DVANÁCT DO TUCTU 
Vystoupí Petra Černocká a Ji-
ří Pracný, Viktor Sodoma, Zo-
ra Jandová a odpoledne zakon-
čí vystoupení Rangers Bandu 
a Jiřího Zonygy (ve spoluprá-
ci s neziskovými organizacemi, 
Obvodním mysliveckým spol-
kem Praha 3, Městskou policií, 
PČR, Hasičským sborem a zá-
chrannou službou).

Volby do Evropského 
parlamentu proběhnou 
ve dnech 5. a 6. června 

na stranách 9–11

Žižkov sobě – festival 
pro celý Žižkov nabídne 
divadla, koncerty, 
výstavu i sport

 na straně 7

Řidiči, pozor!
Parkovací karty 
i pro Jarováky
Od 15. května platí změna pra-
videl Zóny placeného stání 
v Praze 3, která umožňuje zís-
kat rezidenční parkovací kartu 
také obyvatelům naší městské 
části, kteří nemají trvalý pobyt 
na území, kde je doprava v klidu 
regulována. Obyvatelé s trvalým 
bydlištěm v oblasti Jarova tak 
mohou získat za 700 Kč roční 
(za 350 Kč půlroční) rezidenční 
parkovací kartu opravňující par-
kovat v modrých zónách v Pra-
ze 3. Kartu získáte v prodejním 
místě v Perunově 5, otevíra-
cí doba pondělí a středa: 8.00–
18.00 hodin, úterý a čtvrtek: 
8.00–15.00 hodin, pátek 8.00–
14.00 hodin. Pro objednání ter-
mínu návštěvy můžete využít in-
ternetový rezervační systém na 
www.praha3.cz. Bližší informace 
a podmínky na straně 2.
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Pravidla pro prodej bytů 
nabízených nájemcům 
v privatizaci 

na straně 3
Radnice vyhrála 
boj za Jarov

Je tomu více než 
rok, kdy na území 
naší městské čás-
ti začala regulace 
dopravy v klidu zó-
nou placeného stá-

ní. Ulice Žižkova a Vinohrad, kde 
regulace parkování začala pla-
tit, přestaly být odstavným par-
kovištěm pro přespolní návštěv-
níky centra Prahy. Přespolními se 
však na velké části území Prahy 3 
paradoxně stala část občanů na-
ší městské části. Pravidla parko-
vacích zón byla pro všechny měst-
ské části, kde se parkování začalo 
regulovat, stejná. V Praze 3 však 
nebyla situace stejná jako v Pra-
ze 1, 2 a 7, protože ve východ-
ní části našeho území nebyly zó-
ny zavedeny. Z obyvatel Jarova se 
tak rázem stali občané druhé ka-
tegorie, kteří nemají možnost od-
vézt děti do škol a školek v zóně, 
zajet vozem k poliklinice v Olšan-
ské, či si jen nakoupit. Jako by po-
myslná motoristická železná opo-
na rozdělila naši „trojku“ symbo-
licky na Východ a Západ.
Ihned po zavedení parkovacích
zón jsme začali proti tomuto ne-
spravedlivému stavu bojovat 
a prosazovat změnu pravidel. 
Boj se táhl rok, ale nebyl marný. 
Hlavní město přistoupilo na naše 
argumenty a železná opona pad-
la – od 15. května si rezidentní 
kartu mohou koupit také Jarová-
ci. Mohou, ale nemusí. Je na kaž-
dém, kdo bydlí za zónou, aby zvá-
žil, zda parkovat v zóně potřebuje, 
a svobodně se rozhodl. Hlavní je, 
že se na zbytku městské části už 
nemusí cítit jako přespolní.

Zdeněk Lochman, 
zástupce starosty 

Letošní jubilejní svatby na žižkov-
ské radnici byly výjimečné v několika 
směrech. Neuvěřitelných 60 let spo-
lečného života – diamantovou svat-
bu – oslavily hned tři páry. V úterý 
21. dubna si při slavnostním zápi-
su v obřadní síni připomněly svůj 
manželský slib a znovu se ujistily, 

že půjdou spolu i nadále životem ve 
vzájemném porozumění a lásce.

Diamantovou svatbu oslavi-
li manželé Josef a Růžena Štastní, 
Miroslav a Pravomila Michálkovi, 
Naděžda a Oldřich Bartůňkovi (na 
fotografii zleva), 55 let manželství 
oslavili Václav a Edith Krausovi, 

Ota a Jarmila Petrákovi a Ladislav 
a Jaroslava Vrbovi. Zlatou svatbu 
– 50. výročí svatby oslavili Václav 
a Libuše Svobodovi. Všem párům 
popřála mnoho zdraví lásky a poro-
zumění starostka Milena Kozump-
líková (na snímku třetí zleva).
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S příchodem prvních teplých 
jarních dnů ožila nejen příroda, 
ale i řada parků a dětských hřišť. 
Maminky s dětmi po nevlídné zi-
mě a sychravém předjaří, kdy se 
pobyt venku mnohdy omezuje na 
krátkou zdravotní procházku, ko-
nečně uvítaly možnost vyrazit na 
hřiště a nechat své děti dovádět na 
nejrůznějších houpadlech, prolé-
začkách, skluzavkách, kolotočích 
a dalších atrakcích, které dětská 
hřiště nabízejí.

Městská část Praha 3 spravu-
je v současné době na svém území 
31 dětských hřišť. Celkový roční roz-
počet na jejich údržbu činí 5 mil. Kč. 
Redakce Radničních novin se po-
kusila na základě anketního dota-
zování mezi matkami s dětmi, které 
navštěvují rodinná a mateřská cen-
tra v Praze 3 (Nová Trojka, Paleček, 
Ulitka, Duhové klubíčko), stanovit
jejich žebříček oblíbenosti a zároveň 
také zjistit, co těmto pravidelným 
návštěvníkům a uživatelům dět-

ských hřišť nejvíce chybí a jaká zlep-
šení by přivítali. 

Je jasné, že nejoblíbenější hřiš-
tě nemusí být automaticky i nej-
navštěvovanější. O tom, na které 
hřiště se rodič s dětmi nakonec vy-
praví, rozhoduje řada ryze praktic-
kých faktorů: vzdálenost od mís-
ta bydliště, stáří dětí nebo věkové 
rozdíly mezi sourozenci. Do ko-
nečných výsledků našeho hlasová-
ní se tak přirozeně dostala i dětská 
hřiště, která se nacházejí v blízkos-
ti Prahy 3.

Anketní lístek nakonec odevzda-
lo 72 respondentek, což se již dá po-
važovat za číslo, které má určitou 
vypovídací hodnotu.

Jako nejčastěji navštěvované by-
lo uváděno hřiště Židovské pece. 
Bohatou návštěvnost tohoto hřiš-
tě okomentoval i zástupce starostky 
Jiří Matušek: „Jde o hřiště situova-
né v blízkosti sídliště, u něhož se dá 
předpokládat další nárůst jeho oby-
vatel, bylo by proto užitečné zamys-
let se nad jeho dalším rozvojem.“

Pokračování na straně 5

Anketa o nejoblíbenější dětské hřiště v Praze 3

Tři diamantové svatby

Foto: J. Dostál

POD KAPLIČKOU – jedno z nejlépe hodnocených dětských hřišť v Praze 3
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RADA MČ PRAHA 3
ze dne 1. dubna

Schválila � záměr rekonstrukce 
objektu B stávající MŠ U Zásob-
ní zahrady 6 � doporučení Byto-
vé komise � doporučení Komise 
obchodních aktivit � doporu-
čení Komise sociální a zdravot-
ní � opravu vzduchotechniky 
kuchyně v MŠ Vozová � prove-
dení klimatizace v Žižkovském 
divadle Járy Cimrmana � zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu  
„Interaktivní tabule“
Doporučila � zastupitelstvu 
schválit prodej volného bytu 
Pod Lipami 29 vítězi výběro-
vého řízení za 44 400 Kč/m2 
� zastupitelstvu schválit pro-
dej volného bytu Pod Lipami 
1 vítězi výběrového řízení za 
42 100 Kč/m2 � zastupitelstvu 
schválit prodej volného bytu 
Pod Lipami 1 vítězi výběro-
vého řízení za 40 000 Kč/m2 
� zastupitelstvu schválit po-
skytnutí půjček z Fondu obno-
vy a rozvoje
Vzala na vědomí � šestnáct 
volných bytů

ze dne 15. dubna
Schválila � pořádání závodů 
v orientačním běhu v parku Ži-
dovské pece � úřední obřadní 
místo „Park Rajská zahrada“ 
� projekt zelené energie spo-
jený s rekonstrukcí ZŠ a MŠ 
Chelčického � celkovou rekon-
strukci MŠ U Zásobní zahra-
dy � rekonstrukci šaten MŠ 
Libická � doporučení Komise 
obchodních aktivit � doporu-
čení Bytové komise � vyhláše-
ní soutěže „Dokument Praha 
a Pražané během II. světové 
války“ � zadání veřejné podli-
mitní zakázky „Podzemní kon-
tejnery na separovaný odpad na 
území městské části Praha 3“ 
Vzala na vědomí � pět volných 
bytů 

Kompletní seznam a znění usne-
sení RMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru kance-
lář 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 25. 5.
Koněvova/V Jezerách 25. 5.
Soběslavská/Hollarovo nám. 25. 5.
Tachovské nám. (u tunelu) 25. 5.
Na vrcholu/V domově 18. 5.
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 18. 5.
Náměstí Barikád 18. 5.
Kostnické nám./Blahníkova 18. 5.
Buková/Pod Lipami 54 4. 5., 1. 6.
Jeseniova 143 4. 5., 1. 6.
Přemyslovská/Orlická 4. 5., 1. 6.
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 4. 5., 1. 6.
Křivá 15 11. 5.
Přemyslovská/Sudoměřská 11. 5.
U Rajské zahrady/Vlkova 11. 5.
V zahrádkách/Květinková 11. 5.

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

0. kategorie: 1. Matěj Kotek (ZŠ nám. J. z Poděbrad), 
2. Sára Čermáková (MŠ Na Vrcholu), 3. Julie Rimar-
číková (ZŠ V Zahrádkách)
1. kategorie: 1. Marek Kadlec (ZŠ V Zahrádkách), 
2. Klára Störzerová (ZŠ Pražačka), 3. Markéta Šedi-
vá (ZŠ Pražačka)
2. kategorie: 1. Klára Suneghová (ZŠ Pražačka) 
a Daniela Nováková (ZŠ nám. J. z Lobkovic), 2. Aneta 
Hourová (ZŠ V Zahrádkách), 3. Jonáš Klvaň (ZŠ Pra-
žačka) a Jakub Königsmark (ZŠ Lupáčova)

3. kategorie: 1. Lucie Slezáková (Gymnázium K. Slad-
kovského), 2. Kateřina Němcová (ZŠ Chmelnice)
4. kategorie: 1. Tereza Práchenská (ZŠ Chmelnice), 
2. Lenka Blažková (ZŠ Pražačka) a Veronika Werthe-
imová (ZŠ Chmelnice)
kategorie muzikál: 1. Kristýna Jičínská (ZŠ Lupáčo-
va), 2. Kristýna Doležalová (ZŠ nám. J. z Lobkovic), 
3. Barbora Šochmanová (ZŠ Lupáčova) 

Eliška Knotková, 
vedoucí oddělení pro kulturu  

Na základě opakovaných žádos-
tí MČ Praha 3 schválila Rada hl.m. 
Prahy změnu nařízení 11/2007 Sb. 
hl. m. Prahy. Na základě této změ-
ny mohou při splnění podmínky 
právního vztahu k vozidlu získat 
parkovací karty i ti občané (firmy), 
kteří mají trvalý pobyt ( sídlo či pro-
vozovnu) na území MČ Praha 3, 
avšak mimo oblast vyznačenou ja-
ko oblast zóny placeného stání.

K výdeji občan – fyzická osoba 
předkládá:
� doklad o místě trvalého pobytu 

(originál):
 platný občanský průkaz s uvede-

ním trvalého pobytu
� doklad o právním vztahu k vo-

zidlu (originál):

 � žadatel je vlastníkem vozidla – 
technický průkaz silničního mo-
torového vozidla (TP), kde je 
žadatel uveden jako vlastník vo-
zidla, v případě, že lze potřebné 
údaje ověřit z osvědčení o regis-
traci (OR – tzv. malý technický 
průkaz nového typu), postačuje 
tento doklad, 

 � žadatel užívá vozidlo na zákla-
dě leasingové smlouvy – kopii TP 
a originál osvědčení o registra-
ci (OR), dříve osvědčení o tech-
nickém průkazu (OTP) a origi-
nál leasingové smlouvy,

 � žadatel si pořídil vozidlo na 
úvěr, který splácí – kopii TP 
a originál osvědčení o registra-
ci (OR), dříve osvědčení o tech-

nickém průkazu (OTP) a origi-
nál úvěrové smlouvy,

 � žadatel má vozidlo dlouho-
době (nejméně na dobu plat-
nosti vystavené PK) pronajato 
z půjčovny automobilů – origi-
nál osvědčení o registraci (OR), 
dříve osvědčení o technickém 
průkazu (OTP), nájemní smlou-
vu a kopii výpisu z obchodního 
rejstříku půjčovny automobilů, 
případně živnostenský list, po-
kud je půjčitelem oprávněná fy-
zická osoba,

 � vozidlo je svěřeno k soukromé-
mu užívání zaměstnanci zaměst-
navatelem – vyplněný formulář 
„Potvrzení o příjmu ze závislé 
činnosti dle § 6 odst. (6) zákona 

č.586/1992 Sb., o daních z pří-
jmu ve znění pozdějších předpi-
sů“ podepsaný mzdovou účtár-
nou a statutárním zástupcem 
společnosti, originál nebo ově-
řenou kopii výpisu z obchodní-
ho rejstříku zaměstnavatele ne 
starší než šest měsíců, originál 
TP (v případě, že vozidlo je po-
řízeno na leasing, kopii TP a ori-
ginál OR/OTP).
Formuláře a potřebné dokla-

dy a podmínky pro cizí státní pří-
slušníky, žijící v Česku, právnické 
subjekty, fyzické osoby podnikají-
cí a vlastníky nemovitostí nalezne-
te v metodice vydávání parkovacích 
karet a lístků na www.praha3.cz
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Metodika pro koupi parkovací karty

VÝZVA č. 285
Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážemi 

a garážovými stáními:

1. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.51, 11,00 m2

2. Jeseniova 27/846, garáž. stání č. 26.19, 12,25 m2

3. Táboritská 0/16A, garáž. stání č. 29, 11,00 m2

4. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.41, 10,30 m2

5. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.209, 11,00 m2

6. Husitská 70/110, garáž č. 20, 13,00 m2

Minimální nájemné u těchto nabízených garážových stání je 1000 Kč/m2/rok.

7. Slezská 0/8A, parkovací stání č. 8, (min. nájemné 500 Kč/měsíc)
Pozn.: Toto parkovací stání bude pronajato pouze občanům s trvalým 
bydlištěm ve vnitrobloku Slezská – Jičínská – Vinohradská – Čáslavská! 

Tyto prostory budou poskytnuty na základě Vašich písemných nabídek, 
zaslaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Pra-
ha 3, Havlíčkovo náměstí 9, v obálkách označených značkou: „Výběrové 
řízení č. 285“ doplněnou pořadovým číslem garážového stání. Obálky tak-
to neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně, do výběrového řízení 
zahrnuty nebudou. 

V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem a stanovte výši ná-
jemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměřenou. 
Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro ob-
sazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Podmínkou pro 
pronajmutí garáže (garážového stání) je trvalé bydliště v Praze 3 a sku-
tečnost, že žadatel není nájemcem jiné garáže (garážového stání) v do-
mě, jehož majitelem je městská část Praha 3. Do výběrového řízení též 
nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má městská část Praha 3 finanč-
ní pohledávky. Pokud budete zasílat nabídky na více garážových stání 
(garáží), je nutno zaslat každou nabídku samostatně!

Konečný termín pro příjem Vašich nabídek bude ve čtvrtek 14. květ-
na 2009 v 16.00 hod. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodních 
aktivit Rady městské části, návrh pořadí bude schvalovat Rada městské části. 
Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů 
ode dne zasedání Rady městské části. Městská část Praha 3 si vyhrazu-
je právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

Jan Šmíd, předseda komise obchodních aktivit RMČ
Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

V souladu s ustanovením § 57 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, zajišťu-
je hlavní město Praha i v letošním 
roce cyklickou deratizaci 
v objektech a na plo-

chách, jejichž je 
majitelem, a dále 
v přilehlých pro-
storách a v ka-
nalizační síti.

Deratizace bu-
de provedena na základě 
smluvního vztahu s pří-
slušnými odbornými fir-

mami. K deratizaci jsou používány 
přípravky registrované v České re-
publice a je postupováno dle Stan-
dardní metodiky ochranné derati-
zace vydané Státním zdravotním 

ústavem v roce 2006. 
Dodržování správné-
ho postupu při výko-

nu deratizačních 
prací a kontro-
lu kvality garan-
tuje Hygienická 
stanice hlavního 
města Prahy (od-
dělení DDD HS 

HMP, jednot-
livé poboč-
ky), na kte-
rou se můžete 

obracet s Vašimi pří-
padnými dotazy k té-

to problematice.

1. – 31. května
Jana Želivského, okolí nákla-

dového nádraží, Basilejské nám. 
– park, Malešická, Olšanská, Pi-
terova, U Zásobní zahrady, Olšan-
ské nám., Táboritská, Seifertova, 
Vinohradská - podél Olšanských 
hřbitovů, nám. J. z Lobkovic, Flo-
ra, nám. J. z Poděbrad

1. – 30. června 
Korunní, Slezská, Soběslavská, 

V Horní Stromce, Kouřimská, Pí-
secká, Hradecká, Chrudimská, 
Boleslavská

1. – 30. září
Kostnické nám., Prokopovo 

nám., Sladkovského nám., Ko-
menského nám., Havlíčkovo nám. 
a přilehlé ulice. V podzimní čás-
ti se budou opakovat oblasti s vyš-
ším výskytem hlodavců.

Největší investiční akci do škol 
schválila v dubnu rada městské 
části. Nadstandardní ekologickou 
rekonstrukcí za více než 80 milio-
nů korun tak v létě projde ZŠ a MŠ 
Chelčického na Žižkově. Vedle za-
teplení fasády a výměny oken bu-
dou na střechu školy namontová-
ny solární panely dodávající ekolo-
gickou zelenou elektrickou energii. 
Více než 50 milionů korun chce 
městská část na tento ekologický 
projekt získat z Evropských fondů. 

„Jedná se o pilotní projekt, kterým 
chce radnice přispět ke zlepšení 
životního prostředí. Na tuto ak-
ci však chceme navázat i u dalších 
škol v Praze 3,“ řekl místostarosta 
pro školství Jiří Matušek. Druhou 
školou usilující ve třetí městské 
části o zelenou energii ze solár-
ních zdrojů je ZŠ Chmelnice, kte-
rá za svůj program péče o životní 
prostředí obdržela v loňském roce 
prestižní ocenění Ekoškola.

-red-

Radnice rozjela zelenou 
energii pro školy 

Informace Magistrátu hl. města Prahy 
k provádění cyklické deratizace v roce 2009
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FAKTA O PRIVATIZACI 
V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

Okolo privatizace bytového fon-
du v naší městské části koluje řada 
fám a dezinformací, proto se bude-
me tomuto tématu věnovat na těch-
to stránkách častěji a podrobněji. 

Privatizace probíhá podle Sou-
boru pravidel prodeje nemovitého 
majetku Městské části Praha 3, kte-
rý schválilo Zastupitelstvo městské 
části Praha 3. Ta platí pro všechny 
nájemce a všechny domy shodně.

CO VŠE SE PRODÁVÁ 
A KOMU?

Všeobecná část Pravidel odpoví-
dá na časté dotazy, co vše se pro-
dává a komu. Stanoví, že jde vždy 
o bytovou jednotku s odpovídají-
cím spoluvlastnickým podílem na 
společných částech budovy a odpo-
vídajícím spoluvlastnickým podí-
lem na převáděné stavební parcele 
(parcelách) a převáděných pozem-
cích jejich nájemcům. Oprávně-
ným nájemcem je ten nájemce, se 
kterým má městská část uzavřenu 
nájemní smlouvu na byt a předloží 
potvrzení o tom, že nedluží měst-
ské části platby za nájemné a služ-
by spojené s užíváním bytu. Na 
takto definovanou jednotku je pak 
proveden vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí. 

JAK SE STANOVÍ 
KUPNÍ CENA?

Kupní cena bytové jednotky s od-
povídajícím spoluvlastnickým podí-

lem na společných částech budovy 
a odpovídajícím spoluvlastnickým 
podílem na stavební parcele (par-
celách) a převáděných pozemcích 
se stanoví na základě ocenění zna-
leckým posudkem; cenu staveb-
ní parcely (parcel) a převáděných 
pozemků znalecký posudek určuje 
na podkladě cenové mapy pozem-
ků. Ocenění se provede v souladu 
s právními předpisy platnými v do-
bě přijetí záměru prodeje. Takto 
stanovená kupní cena se nemění po 
celou dobu realizace prodeje. Veli-
ce důležitým faktem je, že oceňova-
cí vyhláška se od roku 2005 do roku 
2009 změnila celkem šestkrát. Po-
slední platná vyhláška č. 3/2008Sb. 

od 1.1.2009 značně zvedla cenu ne-
movitostí.

JAK JE TO SE SLEVOU?
Městská část Praha 3 poskytne 

slevu ve výši 20 % z kupní ceny, po-
kud nájemce bytové jednotky zá-
vazné přijetí nabídky uskuteční do 
dvou měsíců ode dne doručení na-
bídky k převodu jednotky dle zákona 
č. 72/1994 Sb., v platném znění, po-
kud koupi podle podmínek určených 
Městskou částí Praha 3 uskuteč-
ní do šesti měsíců ode dne doruče-
ní nabídky a pokud podle uzavřené 
smlouvy o převodu jednotky včas za-
platí kupní cenu. Z ceny spoluvlast-
nického podílu na stavební parcele 

(parcelách) a převáděných pozem-
cích není sleva poskytována. Na 
slevu má tedy nárok nájemce, kte-
rý do dvou měsíců ode dne doru-
čení nabídky projeví zájem o kou-
pi bytu a do šesti měsíců ode dne 
doručení nabídky uzavře smlouvu 
o převodu bytové jednotky a uhra-
dí kupní cenu ve lhůtě stanovené 
touto smlouvou.

JAKÁ JE LHŮTA 
NA ZAPLACENÍ?

Platební podmínky stanoví smlou-
va o převodu vlastnictví jednotky 
tak, aby městská část obdržela celou 
kupní cenu od kupujícího nebo pe-
něžního ústavu, jehož prostřednic-
tvím kupující závazek uhradit kupní
cenu plní, do 30 dnů po prokazatel-
ném předání oboustranně podepsa-
né smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky. Financování koupě byto-
vé jednotky pomocí hypotéky ne-
bo úvěru je vždy složitější. Městská 
část zde vyžaduje sepsání exeku-
torského zápisu. Ten prodávající-
ho chrání před event. zcizením by-
tové jednotky předtím, než kupující 
uhradí kupní cenu, a současně za-
jišťuje zaplacení kupní ceny. Při 
úhradě kupní ceny před podpisem 
smlouvy o převodu jednotky není 
tento zápis vyžadován.

Smlouva o převodu vlastnictví 
jednotky upraví podmínky podá-
ní návrhu na vklad tak, aby kupu-
jící byl až do splnění povinnosti za-
platit kupní cenu povinen zdržet se 
podání návrhu na vklad vlastnické-

ho práva do katastru nemovitostí. 
Pravidla stanoví, že návrh na vklad 
vlastnického práva podává pouze 
městská část Praha 3.

MŮŽE MI POMOCI S FINAN-
COVÁNÍM I NĚKDO JINÝ?

Městská část nemá zájem při pri-
vatizaci nájemcům komplikovat 
budoucí koupi bytové jednotky. Od 
zveřejnění přípravy domů do pro-
deje, zveřejnění záměru prodeje 
a během všech nutných příprav-
ných procesů již může sám ná-
jemce zvážit budoucí možnost fi-
nancování koupě bytové jednotky. 
Může požádat o rozšíření nájemní 
smlouvy k bytu o další oprávněné 
osoby nebo zvážit přechod nájmu 
bytu na další oprávněné osoby, kte-
ré mají k bytu vztah podle občan-
ského zákoníku. 

V případě, že nájemce nemá mož-
nost rozšířit nájemní smlouvu, pro-
vést přechod nájmu bytu, nebo ne-
má zájem se privatizace zúčastnit, 
pak přesto platí zákonná lhůta před-
kupního práva k bytu v délce 18 mě-
síců ode dne obdržení nabídky. Po 
marném uplynutí této lhůty a nepro-
jevení zájmu o privatizaci ze strany 
nájemce zaniká nájemci předkupní 
právo k bytu, avšak zůstává nadá-
le nájemcem obecního bytu se vše-
mi stávajícími právy a povinnostmi. 
Městská část Praha 3 neprodává by-
ty, které nebyly zprivatizovány, tře-
tím osobám.

Zdeněk Lochman,
 zástupce starosty

Privatizace – pravidla pro prodej bytů

Účast na privatizaci není jen 
otázkou svobodné volby každého 
jedince. Samotné vlastnictví samo-
zřejmě přináší pocit jistoty, ale také 
jistou povinnost pečovat o maje-
tek. Je třeba zvážit i konkrétní situ-
aci, v jaké se člověk nachází. Koupě 
tak může být nakonec nejméně vý-
hodné rozhodnutí. Vlastnictví není 
dogma – pro občany, kteří chtě-
jí být „jen“ nájemci, učinilo vede-
ní radnice vcelku prozíravý krok, 
když iniciovalo založení společnos-
ti Správa zbytkového majetku, a. s. 
(jediný akcionář MČ P3). Právě tato 
společnost bude mimo jiné spra-
vovat bytové jednotky, které v pri-

vatizovaných objektech nebudou 
oprávněným nájemcům prodány. 
Tímto krokem dojde k zpřehledně-
ní hospodaření se zbytkovým ma-
jetkem, navíc tak vzniká dostateč-
ná záruka pro ty, kteří nechtějí řešit 
starosti s vlastnictvím. Občané se 
proto nemají důvod obávat, že je 

neúčast na privatizaci bude nějak 
znevýhodňovat.

V této souvislosti byla na zastupi-
telstvu otevřena také problematika 
údajných seznamů domů určených 
k privatizaci. Ponechme nyní stra-
nou fakt, že tomu brání řada pro-
cesních i majetkoprávních zákon-
ných podmínek. I tak bych jako člen 
rady pro vytvoření takových sezna-
mů nehlasoval. Takový krok by na-
hrával jen a pouze spekulantům, 
kteří by vytvářeli zejména na naše 
starší spoluobčany psychický nátlak 
s požadavky různých forem fiktiv-
ních výměn bytů, případně rozšíře-
ní počtu spoluuživatelů bytu apod.

Při privatizaci bytového fondu ne-
lze obecně docílit spravedlnosti, ne-
boť každý dotčený občan se v době 
jejího konání nachází v různé sociál-
ní situaci, různé věkové etapě živo-
ta a nakonec i v různých objektech, 
a to jak z hlediska technického, tak 
i právního. Například občané žijící 
v res tituovaných domech jsou jed-
nou provždy bez svého vlastního za-
vinění z možnosti privatizace vylou-
čeni. I přes toto nerovné postavení 
různých skupin nájemců je privati-
zace nejlepším možným řešením.

Jde tedy hlavně o to, aby ti, kte-
ří budou stát před privatizací, moh-
li zcela svobodně, beze strachu 
a předsudků zvážit otázku svých 
životních potřeb a svých reálných 
možností.

Pavel Sladkovský,
radní

Volba pro ty, kteří 
nechtějí privatizovat

 Městská část Praha 3 neprodává 
byty, které nebyly zprivatizovány, 
třetím osobám. 

Letos v lednu vzniklo občanské 
sdružení Žižkov (nejen) sobě, jehož 
jednateli jsou Bohuslava Kočvaro-
vá, Jiří Lev, Jindřich Vančát, Jiří Vá-
lek a Matěj Stropnický. Všichni jme-
novaní, s výjimkou posledního, jsou 
nájemníky bytových domů, které 
zatím byly zařazeny do čtvrté eta-
py privatizace bytového fondu. A co 
sdružení požaduje? Mimo jiné „až 
padesátiprocentní slevu na byty, při-
pravované pro privatizaci“ a „zajiš-
tění slušného bydlení a jistoty těm, 
kteří na zaplacení ceny privatizova-
ného bytu nedosáhnou“. Sdruže-
ní volá po „spravedlivé privatizaci“. 
Skutečně? Titíž lidé, kteří jsou dnes 
organizováni ve jmenovaném ob-
čanském sdružení, s výjimkou Jind-
řicha Vančáta, zaslali už v minulém 
roce radnici hned dvě petice s daleko 
prozaičtějším „požadavkem“. V lis-
topadu nám zmocněnec petičního 
výboru Jiří Válek doručil petici, kte-
rá byla opatřena pouze kopiemi pod-
pisových archů. Zato byl z petice jas-
ně čitelný požadavek na snížení ce-
ny privatizovaného metru na čtyři 
tisíce čtyři sta korun! Kdo by si dnes 
nechtěl pořídit padesátimetrový byt 
za dvě stě dvacet tisíc korun? Samo-
zřejmě, že bychom takovou cenu rá-
di našim občanům nabídli. I kdyby 
to bylo možné, tak tímto krokem ne-
omluvitelně znevýhodníme všechny 
ostatní, kteří v minulosti a za jasně 
daných pravidel obecní byty zpriva-
tizovali. Navíc privatizace bude po-
každé neférová. Nikoli vůči těm, kte-
ří privatizují, ale vůči občanům, kte-
ří tuto možnost nemají, protože žijí 
v soukromých domech a jistě by si 
také rádi byt koupili. Mnohdy i za 
daleko vyšší cenu, než jakou nabízí 
na základě odborných posudků vy-

pracovaných soudním znalcem a po 
slevách naše městská část.

V případě jednoho jediného ná-
tlakového občanského sdružení te-
dy rozhodně nejde o prosazování zá-
jmů všech občanů Prahy 3. Naopak. 
Domnívám se, že se jedná o zneu-
žití těch občanů, kterých se privati-
zace bude týkat, a to velmi úzkým 
okruhem bezskrupulózních a ne-
zodpovědných sobců. Tedy těch, kte-
ří slibují levnější a rychlejší privatiza-
ci, a je jedno, zda chtějí na úkor ostat-
ních občanů urvat vetší díl, nebo pár 
laciných politických bodů navíc. 
Ostatně tuto úvahu ponechávám na 
vás. Pokud by v čele naší radnice stá-
la jiná politická strana, která by mož-
ná privatizaci takto zrychlila, pak si 
položme otázku, za jakou cenu? Za 
cenu překotného prodeje domů ve 
špatném technickém stavu. A za ce-
nu obrovských ekonomických ztrát. 

Jednatelé sdružení Žižkov (nejen) 
sobě podle mého názoru nadto zne-
užívají obav a strachu seniorů z bu-
doucnosti. Záměrně šíří nepravdy 
o tom, že naši senioři snad mohou 
skončit „na ulici“, pokud se privati-
zace nezúčastní. A jestliže nepokry-
jí ze svého důchodu nájemné v obec-
ním bytě, pak údajně „půjdou na uli-
ci také“. Nejprve je nutné zdůraznit, 
že každý, kdo si obecní byt z jakého-
koli důvodu nekoupí, v něm zůstává 
i nadále. Radnice navíc spustila pro-
gram ústupového bydlení. Jeho pro-
střednictvím chceme umožnit všem 
zájemcům, především z řad seniorů, 

přestěhování do kvalitních bytů, kte-
ré privatizovány nebudou a výměrou 
i cenou jim budou vyhovovat. V sou-
časnosti se nikdo z našich starších 
občanů nedostane do finanční pasti 
kvůli výši nájemného, protože navíc 
zkoumáme i možnost adresných do-
tací na bydlení. Zároveň chci ujistit 
všechny občany Prahy 3, kteří bydlí 
v obecních bytech, že budeme – pře-
devším kvůli finanční krizi – velmi 
pečlivě zvažovat navyšování nájem-
ného v souvislosti s deregulací. 

Jsem přesvědčen o tom, že spra-
vedlivá privatizace je v rámci mož-
ností taková, která nezvýhodňu-
je jednu skupinu občanů na úkor 
těch druhých. A právě takovou ces-
tu budeme i nadále prosazovat a há-
jit. Rozhodně se nenecháme nikým 
vydírat.  

Pavel Hurda, 
radní

Nepravdy a polopravdy 
v licitování o cenách bytů

 Jde nám o to, aby se ti, kteří budou stát 
před privatizací, mohli rohodnout zcela 
svobodně, beze strachu a předsudků  

 Každý, kdo si obecní byt nabízený 
v privatizaci z jakéhokoli důvodu nekoupí, 
v něm může zůstat i nadále.  
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Nedávno jeden celostátní deník 
citoval ze zprávy hlavního statistic-
kého úřadu Evropské unie Eurostat. 
Úřad porovnal index životní úrovně 
271 regionů EU. ČR je rozdělena 
do 8 regionů, které nekopírují hra-
nice krajů. Z tohoto porovnání vy-
šla naše stověžatá „matka měst“, 
více než dobře – obsadila 12. mís-
to. Index životní úrovně však neob-
sahuje míru čistoty a pořádku v uli-
cích měst a jejich parcích. Kdyby ji 
obsahoval, to bychom dopadli, bo-
hužel, dozajista mnohem hůř. 

A to je to, co mě trápí. Svou ži-
votní úroveň hodnotíme podle to-
ho, kolik mobilů, počítačů či aut 
vlastníme, na jaké exotické dovo-
lené jezdíme, jaké oblečení nosíme, 
ale na své chování k sobě samým 
a našemu okolí zapomínáme. Naše 
hlavní město je skutečný architek-

tonický skvost. Dovolím si dokon-
ce tvrdit, že Praha je nejkrásnější 
město na světě. Ale my, jeho obča-
né, se k němu často chováme velmi 
macešsky. Jen se podívejme kolem 
sebe, kolik žvýkaček či nedopalků 
nalezneme na zastávkách tramva-
jí, jak musíme kličkovat po ulicích 
mezi psími exkrementy. V parku si 
sednout či lehnout na trávu je vlast-
ně nemožné. Jen proto, že někte-
ří z nás se chovají nezodpovědně 
a lhostejně ke svému okolí.

Městská část investuje do údržby 
zeleně, úklidu ulic a chodníků vel-
ké částky. V současné době máme 
cca 350 odpadkových košů v par-
cích, dalších 450 v ulicích a k tomu 
280 stojanů s koši a sáčky na psí 
exkrementy. Přesto vedení radnice 
není se současným stavem spoko-
jeno a hledá další řešení pro zlepše-
ní čistoty našich ulic a parků. Toho 
ale nedocílíme jen připravovaným 
navýšením počtu odpadkových ko-
šů,  či zvyšováním počtu kontejne-
rů na tříděný odpad nebo četností 
jejich svozu. Důležitá je také změ-
na našeho chování a jednání, nejen 
k sobě navzájem. Změnou chová-
ní také vyjádříme pokoru k dědictví 
našich předků. Žižkov s Královský-
mi Vinohrady si to opravdu zaslou-
ží. Dodržujme pořádek, i když se 
nikdo nedívá.

Jiří Matušek, 
zástupce starosty

Nelegální skládky odpadu jsou 
asi evergreenem komunální poli-
tiky každé větší obce. Odpad zne-
čišťující volná prostranství je vždy 
velice negativně vnímán nejen ob-
čany dané městské části, ale i ná-
vštěvníky. Nelze však docílit čis-
toty bez pomoci a součinnosti 
spoluobčanů. Jedním příkladem 
v čistotě těžko udržitelného místa 
jsou pozemky v ulici U staré cihel-
ny a Na Viktorce. Lokalizace těch-
to pozemků je téměř předurčova-
la k tomu, že budou označovány 
jako problémové. Nacházejí se na 
periferii městské zástavby v místě, 

které bylo původně průmyslovým 
okrajem města. Dnes tuto lokali-
tu sice čeká energický rozvoj celé-
ho okolí související s výstavbou na 
Nákladovém nádraží, budováním 
jarovské spojky, prodloužení li-
nek tramvají atd., v nedávné době 
si však lokalitu U staré cihelny vy-
brali bezdomovci a feťáci. Ve velké 
míře se zde shlukovali v ruinách 
domu a působili potíže okolním 
obyvatelům. Rada městské části 
rozhodla o demolici polorozpadlé-
ho domu a sanaci okolí, což vedlo 
k výraznému zklidnění celého oko-
lí. Ovšem netrvalo dlouho a někte-

ří lidé si pletli pozemky s místem, 
ze kterého si mohou svévolně vy-
tvořit skládku. Městská část již ně-
kolikrát odpad na své náklady zlik-
vidovala a odvezla, situace se však 
stále opakuje. V posledním pří-
padě se zde dokonce objevil kon-
taminovaný odpad. Radnice pro-
to přistoupila k tomu, že odpad 
znovu odveze, ale také posílí den-
ní a zejména noční hlídky městské 
policie tak, aby zabránila dalšímu 
opakování situace.

Jiným příkladem bezohlednos-
ti byl ještě před pár dny roh ulic 
Štítného, Blahníkova a Kostnic-
kého náměstí. Někdo z obyvatel 
okolních domů si spletl chodník 
a ulici s kontejnerem. Na místě se 
hromadilo obrovské množství od-
padu a různého haraburdí, které 
brzy přilákalo bezdomovce a navíc 
z velké části zasahovalo do vozov-
ky a bránilo průjezdu aut, o prů-
chodnosti chodníku ani nemluvě. 
Městská část promptně zareago-
vala, přistavila kontejner a veške-
rý odpad na své náklady odklidila. 
Druhý den se situace ovšem opako-
vala. Až vyslání hlídky městské po-
licie a její pátrání na místě zabra-
lo. Vandal sice nebyl dopaden, ale 
haraburdí se již na chodníku a ulici 
neshromažďuje. Nelze tedy než zo-
pakovat, že radnice usiluje o maxi-
mální pořádek v Praze 3, ale při ne-
tečnosti veřejnosti toho lze docílit 
jen velice těžko.   

Jan Šmíd, 
zástupce starosty

Ocenění za nejlepší případovou 
studii v oblasti komunikace s veřej-
ností za rok 2009 obdržela městská 
část Praha 3 na slavnostním vyhlá-
šení výsledků třetího ročníků Euro-
pean Monitor of Government Com-
munications. Sociologické šetření 
EMGC je dlouhodobý projekt, je-
hož cílem je dostat komunikaci do 
povědomí úřadů a veřejnosti a na-
startovat odbornou diskusi o roli 
komunikace státu s občany. V letoš-
ním roce bylo šetření poprvé rozší-
řeno do všech zemí EU. Českým 
úřadům tak nabízí možnost sledo-
vat úroveň své komunikace nejen 
z hlediska časového vývoje, ale no-
vě se také porovnat s úřady v jiných 
zemích EU. V rámci evropských in-
stitucí byly oceněny nejzajímavěj-
ší projekty, které zúčastněné insti-
tuce vytvořily. Mezi nimi mimo jiné 
město Bilbao nebo region West Mi-
dlands. „Co se týče srovnání v rám-
ci EU, platí, že v průměru nejlépe 
komunikují instituce v Německu, 
Řecku, Polsku, Nizozemsku, Čes-
ké republice a Rumunsku; naopak 
nejhůře instituce v Dánsku, Sever-
ním Irsku a na Maltě,“ tvrdí To-
máš Studeník, ředitel sociologic-

ké společnosti Westminster, která 
akci pořádá. Podle něj jsou v rám-
ci České republiky nejlépe komu-
nikujícími institucemi, stejně jako 
v loňském roce, magistráty a kraj-
ské úřady. Ty dokonce předčí prů-
měr všech evropských institucí. 

V kategorii případových stu-
dií ocenila odborná porota nejza-
jímavější komunikační projekty, 
jež se úřadům veřejné správy po-
dařilo realizovat. Mezi ohodnoce-
né patří většinou ty úřady, které se 
ve své práci snaží přiblížit veřej-
nosti, či veřejnost do svého rozho-
dování přímo zapojují. Žižkovská 
radnice ocenění obdržela za moder-
nizovanou podobu Radničních no-
vin, ročenku městské části „Praha 
3 – dobrá adresa“, nové internetové 
stránky a projekt komunitního plá-
nování. Cenu převzal na slavnost-
ním výročním udílení v rezidenci 
primátora na Mariánském náměs-
tí zástupce starosty Martin Ben-
da (na snímku vpravo s ředitelem 
Westminster ČR Tomášem Stude-
níkem). Městská část tak uspěla 
v konkurenci 1565 domácích a za-
hraničních institucí, které se výzku-
mu zúčastnily. -red-

Městská část Praha 3 zdědila 
z dob komunismu neblahé dědictví 
– panelové domy. Šité, jak se říká, 
horkou jehlou, stavěné nedokonale 
a nedbale. O jejich architektonické 
hodnotě ani nemluvě, ale byly k dis-
pozici další byty. Další blok, aby ti, 
kteří byli vystěhováni ze zbouraných 
domů, a ti, kteří se do Prahy hrnuli 
z kolektivizovaného venkova za pra-
cí, měli kde bydlet.

Současná žižkovská radnice k ná-
pravě všech těchto neduhů přistupu-
je velmi důkladně a opravdu poctivě 
se snaží z ošklivých, šedých panelá-
ků udělat budovy, za které se město 
nebude muset stydět a v nichž bu-
dou lidé žít na úrovni 21. století.

Od samého počátku, tj. od po-
loviny 90. let, totiž spolupracuje-

me s architekty, kteří pro tuto část 
města mají cit. A tak jako první re-
alizace domů v Kunešově ulici, tak 
později Ohrada a mnoho dalších 
jsou projevem kvalitní architektury, 
která nezastírá, že se jedná o pane-
lový objekt, ale vhodně a prakticky 
jej dotváří do nové podoby. V po-
slední době, kdy téměř každá rodi-
na v Praze 3 má jedno až dvě auta, 
doplňuje objekty citlivě zakompo-
novanými garážemi a garážový-
mi stáními. Díky této systematické 
spolupráci s kvalitními architekty 
ulice zvláště na Jarově vypadají lé-
pe a obyvatelům se i lépe bydlí. 

Ve čtvrtek 3. dubna jsem pře-
vzala na prknech Národního diva-
dla z rukou poroty složené z před-
ních odborníků ocenění „Fasádu 

roku 2008“ v kategorii rekonstruk-
ce panelového domu –  za moder-
nizaci Domu s pečovatelskou služ-
bou v Roháčově ulici. Přesto, že 
rekonstrukce je etapizována, poro-
ta tento nápaditý, vkusný a kvalitně 
provedený nový kabát vybrala jako 
vítěze. Nominovány byly i rekon-
strukce domů v Habrové ulici, ale 
vítěz může být jen jeden.

Musím ještě podotknout, že to-
to ocenění stavebních počinů na-
ší městské části nebylo první. V ro-
ce 2002 obdržela podobnou cenu 
fasáda domu v Olšanské ulici č. 7, 
a v r. 2007 1. cenu Státního fondu 
rozvoje bydlení fasáda domu Pod 
lipami 35, 37, 39.

Milena Kozumplíková,
starostka

Nelegální skládky – posílíme represi

Žižkovská radnice uspěla 
v evropské konkurenci

Rekonstrukce v Roháčově 
získala ocenění

Nebuďme lhostejní
ke svému okolí
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Žloukovice – Otevřený tábor I. 
24. 6.–1. 7., pouze rodiče s dětmi 
1600 Kč děti, 2200 Kč dospělí

Žloukovice – Můj první tábor 
1. 7.–5. 7., 6–11 let, 1300 Kč
klasický letní tábor pro menší děti

Žloukovice 1. turnus
5. 7.–19. 7., 6–16 let, 3050 Kč
klasický letní tábor 

Žloukovice 2. turnus – jazykový 
19. 7.–26. 7., 6–16 let, 1800 Kč
s výukou jazyků zábavnou formou, 
ale i hry, soutěže a výlety

Žloukovice 3. turnus
Ulita Dance Camp
26. 7.–2. 8., 6–16 let., 1650 Kč
tábor s různými druhy tanců, cho-
reografie, vystoupení 

Žloukovice – 4. turnus 
2. 8.–9. 8., 6–16 let, 1650 Kč
klasický týdenní letní tábor – hry, 
soutěže, výlety, táboráky, celotábo-
rová hra

Žloukovice 
výtvarný a taneční tábor 
9. 8.–23. 8., 6–16 let, 3050 Kč

Žloukovice – Otevřený tábor II. 
23. 8.–30. 8., pouze rodiče s dět-
mi, 1600 Kč děti, 2200 Kč dospělí

Itálie – Palmová riviéra 
San Benedetto
24. 7.–2. 8., rodiče s dětmi / samo-
statné děti 10–16 let, 7190 Kč
Apartmány leží 70 m od pláže, hry, 
soutěže, ale i výlety. Uzávěrka při-
hlášek a plateb 15. června!

Turistický tábor 
Krkonoše – Medvědí bouda
3. 8.–9. 8., 6–16 let, 1990 Kč
hry, sportovní soutěže, výlety 
po okolí

TÁBOROVÝ DEN: 
úterý 26. května 16 – 18 hodin 

na zahradě Ulity

4. přístav vodních skautů 
Jana Nerudy

http://4pvs.nipax.cz, e-mail:
jveit@volny.cz, tel. 724 600 621

Letní příměstské tábory 
Džungle 2009
13. 7. – 28. 8. sedm týdenních běhů 
příměstských táborů ve skautském 
areálu v Praze 3, Pitterova 1 pro dě-
ti od 4 do 10 let. Na táborech bude 
probíhat běžný táborový program 
(sportovní, výtvarné, technické, hu-
dební, návštěvy památek, kulturních 
zařízení, bazénu, ZOO, jízda na lo-
dích, plachtění, výpravy apod.). 
Dítě si můžete vyzvednout na noc 
domů nebo nechat přespat v areálu 
– možno i jednotlivé dny. Posoudíte 
práci vedoucích skautských oddílů, 
do kterých můžete v budoucnu své 
potomky přihlásit.

Rodinné centum 
Paleček

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

www.rcpalecek.cz

Letní příměstský tábor 
Dobré skutky Rychlých šípů
10. 8.–14. 8. Tajemství staré Prahy
17. 8.–21. 8. Dobré skutky
Týdenní turnusy letního příměst-
ského tábora v Rodinném cent-
ru Paleček pro děti ve věku od 3 do 
7 let. Cílem tábora je vzdělávat a vý-
chovně působit na děti v oblasti zá-
kladních občanských ctností, které 
Rychlé šípy reprezentují. Denně od 
8.30 do 17.00 hod. 
Cena: 3350 Kč/týden (cena zahrnu-
je dozor po celý den, obědy, svači-
ny, pitný režim, materiál, pomůcky, 
vstupy na výchovné, kulturní akce).

dokončení ze strany 1
Následovalo hřiště Na Balkáně, 

v těsném závěsu pak hřiště na vr-
chu sv. Kříže, jehož další rozvoj má 
též žižkovská radnice v plánu ře-
šit. Dále Vítkov (toto hřiště není ve 
správě městské části Praha 3, ale 
Magistrátu hl. m. Prahy), Rajská 
zahrada (v dopoledních hodinách 
jej využívá MŠ Vozová) a hřiště Pod 
Kapličkou. 

Pokud se budeme zabývat hod-
nocením oblíbenosti jednotlivých 
hřišť, výsledky jsou trochu jiné. Po-
myslnou zlatou medaili si odneslo 
hřiště Pod Kapličkou (s průměr-
nou známkou 1,25). Hodnocení 
je to pro ně o to cennější, vezme-
me-li v úvahu, že je to hřiště vlast-
ně na okraji Prahy 3 a vypravit se 
tam, může být někdy celkem ob-
tížné. Ale podle hodnocení účast-
nic naší ankety to stojí za to! „Na 
dětské hřiště Pod Kapličkou, jak ví-
me, se sjíždějí matky z celé Prahy, 
což nás těší,“ komentoval dále vý-
sledky ankety Jiří Matušek. „Má-
me vypracovaný projekt, který po-
čítá s renovací sociálního zařízení 

a brouzdaliště na tomto hřišti,“ 
dodal místostarosta. 

O druhé místo se podělilo hřiště 
Rajská zahrada spolu s hřištěm ve 
vnitrobloku Radhošťská (obě 1,4). 
Pokud se jedná o dětské hřiště Raj-
ská zahrada, v budoucnosti se uva-
žuje o doplnění hřiště o herní prvky 
pro starší děti (lanové atrakce).

Třetí příčku obsadilo hřiště Na 
Balkáně (1,6), které má jeden z nej-
krásnějších výhledů na Prahu. 

Hodnotící známku 2 pak svorně 
získaly hřiště na vrchu sv. Kříže, Ži-
dovské pece, Vítkov a Habrová. 

Ke zvýšení komfortu matek a dětí 
na hřištích by podle vlastních slov re-
spondentek přispělo dovybavit hřiš-
tě toaletami, tekoucí vodou (příp. 
pítkem) a větším počtem odpadko-

vých košů. „Se zvýšením počtu od-
padkových košů nejen na hřištích, 
ale i v parcích a v ulicích Prahy 3 jis-
tě počítáme. Pokud se ovšem jed-
ná o vybudování sociálního zařízení 
a tekoucí vody na jednotlivých hřiš-
tích – tam je situace složitější, vždy 
záleží na tom, jak je jednotlivé mís-
to zasíťované. A konečně takto vyba-
vené hřiště musí být uzamykatelné 
a musí mít správce,“ uvažuje zástup-
ce starostky Jiří Matušek.

Maminky i děti by též přivíta-
ly v blízkosti dětských hřišť stánek 
s občerstvením. Na druhou stranu, 
ale řada z nich upozorňuje i na jistá 
rizika, která by to mohlo přinést – 
prodej alkoholických nápojů či pro 
děti ne zcela vhodných potravin. 

Objevila se i řada hlasů přimlou-
vajících se za zařazení herních prv-
ků pro starší děti či vybudování kva-
litnějšího oplocení. 

Rádi bychom poděkovali všem 
maminkám, které věnovaly svůj čas 
a byly ochotné odpovědět na anket-
ní otázky. 

-red-

Anketa o nejoblíbenější dětské hřiště v Praze 3

NABÍDKA PRÁZDNINOVÝCH TÁBORŮ

Dům dětí a mládeže Praha 3 Ulita
Na Balkáně 100, info@ulita.cz, www.ulita.cz, tel.: 271 771 025-26, 606 611 920

 WC (57)
 pítko – tekoucí voda (42)
 stánek s občerstvením (29)
 odpadkové koše (11)

 herní prvky pro starší děti (9)
 správce (7)
 stín (5)
 lavičky s opěradly (2) 

CO MAMINKY NA HŘIŠTÍCH NEJVÍCE POSTRÁDAJÍ

RAJSKÁ ZAHRADA – hřiště se nachází v příjemném prostředí nově vybudovaného parku. Dopoledne je vyu-
žívá MŠ Vozová. V celém areálu platí zákaz kouření a vstupu se psy. 

VRCH SV. KŘÍŽE – dobře dostupné hřiště v klidném prostředí západní 
části parku Parukářka nabízí herní sestavy se skluzavkami či pískoviště, 
ale i krásný výhled na Pražský hrad, Petřín, Žižkovskou věž a Vítkov. Letos 
se bude obnovovat pítko v blízkosti dětského hřiště.

VNITROBLOK RADHOŠŤSKÁ
– hřiště v polouzavřeném prostoru 
mezi obytnými domy na Vinohra-
dech, do kterého vedou tři na noc za-
mykatelné průchody. Je tvořeno dvě-
ma výškově oddělenými terasami, 
horní pro starší a dolní pro mladší 
děti. Do rozhovování o rekonstruk-
ci v roce 2004 se zapojili i místní ob-
čané. Podíleli se nejen na formulaci 
požadavků na využití prostoru, ale 
zasáhli i do výsledné podoby projek-
tu. Plánuje se instalace nové vodní 
kaskády.

NA BALKÁNĚ – oblíbené hřiště na rozsáhlé ploše v blízkosti Domu dětí 
a mládeže Ulita uspokojí všechny věkové kategorie včetně rodičů, kteří si na 
zdejším mlatovém hřišti mohou zahrát volejbal. Hřiště je oplocené a na noc 
se zamyká.
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

7. 5.–29. 5. Výstava fotografií 
osobností zapsaných do 
Knihy cti MČ Praha 3

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

1. MÁJ V AERU
  1. pá 18.00 Vicky Cristina 

Barcelona
 20.30 Casablanca
 22.30 Carmen (FK)

  2. so 17.30 Nezvaný host (FK)
 20.00 Nouzový východ
 22.30 Vítejte v KLDR
  3. ne 18.00 Duel Frost/Nixon
 20.30 Jak se vaří dějiny
  4. po 18.00 Mezi zdmi

20.45 Gomora (FK)
  5. út 18.00 Podivuhodný případ 

Benjamina Buttona
 21.00 Solaris
  6. st 18.00 Valčík s Bašírem
 20.30  JCVD
  7. čt 18.00 Předčítač
 20.30 Tulpan (premiéra)
  8. pá 18.00 Útěk do divočiny
 20.45 Baader Meinhof 

Komplex

  9. so 18.15 MET: Live in HD 
- LA CENERENTOLA  
| Gioacchino Rossini

10. ne 17.30 Baader Meinhof 
Komplex
20.30 Gran Torino

11. po 18.00 Paranoid Park (FK)
20.30 Předčítač

12. út 18.00 Rembrandtova 
Noční hlídka
20.30 Milionář z chatrče

13. st 19.00 MET: Encores - 
THAÏS | Jules Massenet 

14. čt 18.00 Zabriskie Point
20.30 La Bohéme

15. pá 18.00 Vítejte v KLDR
20.15 Paříž 36
22.30 Ivetka a hora

16. so 17.30 Tokio!
20.00 Milk
22.30 René

17. ne 17.45 Gomora (FK)
20.30 JCVD

18. po 19.00 MET: Encores 
– MADAMA BUTTERFLY 
|   Giacomo Puccini 

19. út 18.00 Herečky
20.30 Requiem za sen (FK)

20. st 19.00 MET: Encores 
– IL BARBIERE 
DI SIVIGLIA | Gioachino 
Rossini  

21. čt 18.00 Jak se vaří dějiny
20.30 Muzika

22. pá 18.00 Muzika
20.30 Nezvaný host (FK)
22.30 Spalovač mrtvol

23. so 18.00 Valčík s Bašírem
20.00 Duel Frost/Nixon
22.30 Muzika

24. ne 18.00 Milionář z chatrče
20.30 Muzika

Khamoro – 11. ročník 
světového romského festivalu 

www.khamoro.cz
25. po 10.00 Jiný život (NL)

18.00  Kousek modrého 
nebe (NL)
20.30 Bolest romské 
hudby (NL)

26. út 18.00 Životy těch druhých
20.45 Baader Meinhof 
Komplex

27. st 19.00 Met Encores: 
ROMÉO ET JULIETTE 
| Charles Gounod 

28. čt 18.00 Vítejte v KLDR
20.30 Aero naslepo

29. pá 18.00 Nouzový východ
 20.30 Muzika
 22.30 Jak se vaří dějiny
30. so  18.00 Tulpan (FK)
 20.30 Gran Torino
 22.30 JCVD

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU 
kuřáci tabáku 50% sleva

31. ne 18.00 Kafe a cigára
20.30 Kouř

FILMY PRO SENIORY
  5. út 10.00 Gomora
12. út 10.00 Tulpan
19. út 10.00 La Bohéme
26. út 10.00 Muzika

NEDĚLE PRO DĚTI
  3. ne 14.00   Na paloučku 

– S Amálkou v lese a na 
paloučku, budeme řádit 
pěkně v hloučku

10. ne 14.00  Loutky – vypravíme 
se do loutkového světa

 

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

* program v produkci Junior Klubu

Výstava ve foyeru: 
1. 5. – 30. 5. „I‘ll kill y‘all“

– Jan Kloss (fotografie)

  2. so 19.30 FutureLine: 
Coldfeet + The Inch *

  3. ne 19.30 Berry 
  4. po 19.30  Mythematica (křest 

CD)
  5. út 19.00  Toxique 
  6.st  19.30 Bluesový večer :Blues 

Session, Jan Spálený & 
ASPM, Beňa & Ptaszek*

  7. čt 19.30  Oboroh + hosté: 
Sváťa Karásek, Karel 
Vepřek*

  9. so 19.30 FutureLine: 
The Partisan 
+ Zdvořilý Woody*

10. ne 19.30 dVA: Spitfire 
Company: Chaplinův proces

11. po 19.30 dVA: Spitfire 
Company: Svět 
odsouzencův

12. út 19.00  Respect festival: 
Renato Borghetti 

13. st 18.00 RGM LIVE SPACE: 
Model Bazaar, Jananas, 
Černá mutace, Zima, 
The Waveman !zdarma

14. čt 19.30  Koncert na měsíci: 
Beatburgerband Band 
+ Funktomass + BT ń´J

15. pá 17.00  Emergenza Final 
Round*

16. so 19.30 FutureLine: 
Goodfellas + Model Bazaar *

17. ne 19.30  dVA: Teatr 
Provisorium & Kompania 
„Teatr“: Emigranti 

18. po 10.00 Festival integrace 
slunce*

  20.00 dVA: P. Liška, 
J. Polášek, M. Zbrožek: 
milostný trojúhelník 
(čtyřúhelník?)

19. út  9.00 Festival integrace 
slunce*

 19.00  ALVIK*
20. st  9.00 Festival integrace 

slunce*

21. čt  9.00 Festival integrace 
slunce*

 19.30  P.A.S.T. – Saturnin 
(derniéra)

22. pá  10.00 15. festival integrace 
slunce* workshop

23. so 19.30 FutureLine:
F. S. + Ikaros *

24. ne 20.00  dVA: Divadlo Letí: 
Domeček pro buzničky 
(u Matky kapavky)

25. po 19.30  Malick Pathe Sow 
27. st 19.30 Jablkoň - křest CD*
28. čt 19.30  EuroConnections: 

Jazzanova Live + Veronika 
Diamant & Sofajazz 

29. pá 19.30  Music Infinity: Tim 
Hecker + Gurun Gurun 

30. so 19.30 FutureLine: 
Bluesteak + Hodně Podně*

31. ne  17.00 + 19.30 Studio 
Damúza: Titus Andronicus 
– Let mouchy

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18

a v přestávkách večerních koncertů
23. 4. – 22. 5. A. Bébarová, 

L. Stejskalová Soukupová
Dimenze prostoru

29. 5. – 24. 6. K. Kočková – oděv,
M. T. Insetta – fotografie,
J. Tomanec – šperk, 
M. Tomanec – šperk

12. út 19.30 Saxofonové kvarteto 
Bohemia: Z bláže do louta 
(skladby současných 
autorů věnované 
Saxofonovému kvartetu 
Bohemia)

13. st 19.30 Temperament 430 
(J. Haydn, F. I. Danzi, 
V. Jírovec)

16. so 15.00 Škampovo kvarteto 
a M. Baranová – klavír 
a K.  Dohnal – klarinet 
(J. Haydn, W. A. Mozart, 
L. Janáček)

19. út  19.30 L. Klánský – klavírní 
recitál (L. van Beethoven, 
F. Chopin) 

20. st 19.30 Bona Fide Quintet  
křest CD (O. Pugliese, 
A. Bardi, P. Laurenz, 
A. Piazzolla)

21. čt  19.30 Panenkovo klavírní 
kvarteto (B. Martinů, 
A. Dvořák)

29. pá 19.30 In musica veritas 
– Zahajovací projekt 
mladého hudebního 
sdružení vynikajících sólistů 
(M. Ravel, P. Hindemith, 
J. Douša )

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

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
13. st České nebe
14. čt České nebe
15. pá České nebe
17. ne České nebe
19. út Cimrman v říši hudby
20. st České nebe  
21. čt České nebe
22. pá Švestka
24. ne České nebe
27. st České nebe
28. čt Akt
29. pá Hospoda na mýtince
31. ne Záskok

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE

www.divadlokonzervatore.cz
  4. po P. Rut: Drahý Kadle, 

kampak dneska po divadle?
11. po P. Kohout: Ruleta
18. po J. Havlíček, O. Šubrtová, 

M. Glaser: Muž sedmi sester  
25. po J. Vostrý: Tři v tom 

(derniéra)

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO 
DIVADLA JC

3. ne M.Korcová: Šest žen 
Jindřicha VIII. – dvadelní 
soubor Femme fatale

  5. út M. Gavran: Otelo 
z ostrova Susaku – divadlo 
A. Dvořáka Příbram

  6. st J. Werich: Tři veteráni, 
divadlo A. Dvořáka 
Příbram 

10. ne S. King, S. Moore: Misery 
(pražská premiéra), divadlo 
A. Dvořáka Příbram

GALERIE KRÁSOVA 37
www.krasova37.wbs.cz 

otevřeno ne–út 13–18, vstup zdarma

do 19. 5. P. Kubovič: Kovové 
variace – šperky & spol.

20. 5. – 20. 6. S. Sedlecká: Bulb 
Fiction – foto
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Jeseniova 19, www.novatrojka.cz

1. a 8. května je centrum zavřené.

Programy pro rodiče s dětmi
rezervace: Daniela (774 644 974)

11. – 15. 5. Týden respektu 
k porodu v Nové Trojce
www.respektkporodu.cz

11. po Den matek v Zahradě. 
Každoroční zahradní pik-
nik s divadlem, masážemi 
a výtvarničením, Integrační 
centrum Zahrada, U Zásob-
ní zahrady 8

13. st 17.00 Taneční dílna pro tě-
hotné s P. Malou
19.30 Žena – One woman 
show J. Švejdové z divadel-
ního spolku Antonín 

15. pá 12.00 Vernisáž výstavy 
„Máma, táta a já“

Rodičovské inspirace 
rezervace: Daniela (774 644 974)
nutná rezervace
5. út 10.00–12.00 Aromaterapie

  6. st 16.00–18.00 První pomoc 
pro děti

12. út 10.00–12.00 První rok 
vašeho dítěte

13. st 17.00 Taneční dílna pro 
těhotné

19. út 10.00–12.00 Dětský vzdor 
a vztek

Kreativní dílna pro dospělé
rezervace: Magda (605 859 487)
cena 180 Kč včetně materiálu 
  4. po 18.30–20.30 Práce s papí-

rovou hmotou
11. po 18.30 – 20.30 Grafika: lino-

ryt a tetra-pack
18. po 18.30–20.30 Výroba ná-

stěnných hodin
25. po 18.30–20.30 Výroba tex-

tilních šperků aneb Šperky 
dělají ženy a ženy dělají 
šperky

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

www.rcpalecek.cz

VOLNÁ MÍSTA V KURZECH
Písnička, 3 roky, po 12.00–12.45
Písnička, 3 roky, po 17.00–17.45 
Palečci, 2–4 roky, út 17.00–17.45
Batolátka, 1–1,5 roku (pro chodí-

cí děti), st 10.00–10.45 
Angličtina hrou pro začátečníky 

2–4 roky, st 12.00–12.45
Výtvarná dílna, 1,5–2 roky, 

čt 9.00–9.45
Palečci, 1–2 roky, čt 11.00–11.45
Začínáme s Montessori, věk 

otevřen, pá 14.00–14.45
Začínáme s Montessori, 

2,5–3,5 roky, pá 16.00–16.45
Prázdninové příměstské tábory 
na straně 5

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

16. so 9.00 –17.00 Hudební 
rytmická dílna pro bonga, 
congo, cajon, maracas, gui-
ro, djembe. Vede bolívijský 
perkusionista, skladatel 
a zpěvák Edwin Aquirre. 

26. út 15.00–19.00 Táborový den, 
odpoledne  pro děti, které 
jedou na letní tábory 

23. a 30. so 14.00–16.00 Kera-
mická dílna Raku, pro do-
spělé a děti. 

29. pá 16.00–19.00 UlitaFest – ta-
neční, divadelní a hudební 
vystoupení, výstavy, work-
shopy, soutěže 

Prázdninové příměstské tábory
 na straně 5

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad,

tel.: 608 765 496, 
duhoveklubicko@seznam.cz

www.skola-jirak.cz

Herna pro mládež:
  5. út Turnaj ve stolním fotbálku
12. út Turnaj v šipkách
19. út Turnaj ve společ. hře Rolid

čt 8 – 10.45 Hlídání pro děti 
od 2 měsíců 60Kč/hod. 
Rezervace 608 765 496

  7. čt 8–10.45 Den otevřených 
dveří v herničce pro děti 
(od 2 měsíců)

  7. čt 8–10.45 zápis do Školky na 
zkoušku pro děti 2,5–5 let
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Náměstí Jiřího z Poděbrad

 Koncert balkánské dechové hudby z Bruselu – ORCHESTRE INTERNATIONAL DU VETEX 22. 
června   (začátek bude upřesněn, sledujte plakáty a webové stránky)
Bezmála dvacetičlenný původně příležitostný orchestr sestavili v roce 2004 dva vlámští profesionální muzikanti 
a pojmenovali jej podle staré továrny na textil v Belgii. Jsou vítaným hostem festivalů po celé Evropě, koncertují 
v halách i na ulicích.

Parukářka
 Koncert z cyklu EuroConnections 16. 
června  17.00  workshop s polskou 

kapelou MALE 
INSTRUMENTY 
– vyrábění netradičních 
hudebních nástrojů 
a jejich používání 
+ jam session

 19.00 HM…
 20.30 MALE INSTRUMENTY

 Česká SKA scéna17. 
června   17.00–22.00  TLESKAČ, 

ŠVIHADLO, CHANCERS, 
GANG ALA BASTA

Druhý ročník městského festivalu Žižkov sobě 
pořádá pod záštitou starostky MČ Praha 3 
Mileny Kozumplíkové Public Art o.p.s., za 
podpory Městské části Praha 3 a Magistrátu 
hlavního města Prahy. Letošní ročník tohoto 
městského festivalu chce navázat na zkušenosti 
z loňského úspěšného ročníku. Cílem je zapojit 
do kulturního a z části i sportovního dění v této 
pražské části co největší počet lidí bez ohledu 
na věk. Jednotlivé akce jsou proto směřovány 
na obyvatele i návštěvníky Prahy 3 napříč 
generacemi. Připravujeme akce pro děti od 
mateřských škol, přes školy základní i střední. 
Další programová nabídka je zaměřena na 
rodinnou zábavu, střední i starší generaci. 

www.zizkovsobe.cz

Sportovní areál Pražačka

 FOTBALOVÝ TURNAJ – O pohár města Žižkova27. 
května    9.00–15.00 pro žáky základních škol
 15.00–19.00 pro žáky středních škol

Doprovodný sportovní program: turnaj ve stolním fotbálku, v kriketu, 
ve streetballu + exibice, hakisak exibice, přehlídka modelů letadel, lodí 
a aut na dálkové ovládání spojená s ukázkami letecké akrobacie modelů 
letadel atp.
Doprovodný hudební program: přehlídka DJ´s (Hip hop, dance floor) 
– přes den, Soutěž v battle pro amatery – školáky (pro přihlášené), 
Battle show, Hip Hop live show – DJ Wich, PSH, Grázlové z ulice

Park Židovské pece – dopravní hřiště
 sportovně-edukativní den24. 
května  pro rodiny s dětmi
 10.00–18.00 
 
Ukázka zásahu Hasičského záchranného 
sboru u dopravní nehody, ukázky techniky 
Pražských služeb, předvedení výstroje 
Policie ČR, výuka pravidel silničního 
provozu, přehlídka modelů aut, lodí a letadel 
a další.

Šapitó – prostranství u FC Viktoria Žižkov
  divadelní představení, vstupné 50 Kč29. 
května  

–
 
11. 
června

29. 5.  21.30  DÉCALAGES – Ta balada 
(pouliční divadlo)

  2. 6.  21.00  DIVADLO CONTINUO – 
Klobouk, hvězdy, neštovice

  3. 6.  21.00  TEATR NOVOGO FRONTA – 
Okosmakis

  4. 6.  21.00 KEJOS – Cirkus odNowa
  5. 6.  21.00  KATARÍNA RAMPÁČKOVÁ, 

LEA DE TOFFOL – Lonely Bones
  6. 6.  11.00  BUCHTY A LOUTKY – Anča a Pepík 

(dětské představení)
 14.00 žonglování
 20.00  LEA KÖHN a FLORIAN 

KRÄHENBÜHL –  Gala Show
  7. 6. 14.00  LOUTKOHRA JIHOČESKÉHO 

DIVADLA – Divadelní kabaret 
Kašpárek v rohlíku

 20.00 JAKUB ŠKRDLA – Mystérium Svět
 21.30  DIVADLO CONTINUO – Finis Terrae 

(pouliční představení)
  8. 6.  21.30 SPITFIRE COMPANY
  9. 6.  21.00 MAREK MATĚJKA – BLB
  JIŘÍ DĚDEČEK – koncert 

  16.00 koncert a představení nového CD V+W 10. 
června  

–
 
11. 
června   – Hudba 100% mužů aneb na shledanou v lepších časech

ATARI TERROR – Holduj tanci, holduj pohybu, BANDIT ASTRONAUT – Proč nemohu spát, COCOTTE 
MINUTE – Hej pane králi, DARK GAMBALLE – Tmavomodrý svět, FOURTH FACE – Babička Mary, 
HC3 – Záleží na nás, POST-IT – Ezop a brabenec, RATTLE BUCKET – Chybami se člověk učí, 
SCREAM OF THE LAMBS – Hej rup! Chceme žít!, STATUS PRAESENTS – Svítá, X-CORE – Nashledanou 
v lepších časech, MICHAL REZEK & ALL STARS – David Goliáš

Rajská zahrada

  výstava plastik mladé sochařské 13. 
května  

–
 
30. 
června  generace – RAJSKÁ SE SEDMI

Foto: D. Šťastný

Foto: E. Starman
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POMŮCKA:
AMI, APT,
JRS, LIŠEŇ,
PEONI, PNIN,
PÝŠEK, RIA

STARO-
ŘÍMSKÁ
BOHYNĚ
ÚRODY

LES

TVRDO-
ŠÍJNOST

ZNAČKA
VOLT-
AMPÉRU

KMITAVÉ

ŠTĚTI-
NOVITÝ
VÝRŮSTEK

PLÁTY

FRAN-
COUZSKY
„PŘÍTEL�

POMOC

SIBIŘSKÝ
VELETOK

KÓD
LETIŠTĚ
JERUZALÉM

VZOREC
TELLURIDU
EUROPIA

2. DÍL
TAJENKY

VZDÁLENÍ

BOTA

DOPRAVNÍ
PODNIK
(zkratka)

HESLA

POJÍŽDĚCÍ
ZAŘÍZENÍ

3. DÍL
TAJENKY

PODNOS

LEM

ŽACÍ
NÁSTROJ

JIŽNÍ PLOD

NIZOZEMSKÝ
ELEKTRO-
KONCERN

PŘEDLOŽKA

SLOH

CÍP
KABÁTU

4. DÍL
TAJENKY

SPZ ÚSTÍ
NAD ORLICÍ

POBÍDKA

STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

ŘÍMSKÉ
ROUCHO

SLANISKO

DŘÍVĚJŠÍ
PRODEJNA
ELEKTRÁR-
NA TEMELÍN
(zkratka)

OBECNÍ
VĚZNICE

5. DÍL
TAJENKY

MASTEK

LEŠTIDLO
NA BOTY

CUPÁKOVY
INICIÁLY

ČÁSTEČNĚ
NAPADENÉ
HNILOBOU

LINOLEUM

DIPLOMA-
TICKÉ
SDĚLENÍ

GNU

OVCÍM
VLASTNÍ

ČÁSTI VĚT

MAJITELÉ

DĚTSKÁ
STAVEBNICE

MAKETA

NABOKO-
VŮV ROMÁN

HÁBITY

EDISONOVO
JMÉNO

ZÁMOŘSKÝ
STÁT

SETNINA

VELKÁ
AMERICKÁ
ŽÁBA

DOMÝŠLIVEC
(zastarale)

MUŽ LÍČÍCÍ
HERCE

STUPEŇ
SPODNÍ
KŘÍDY

CHUTNÝ
MOŘSKÝ
RAK

JITRO

ZNAČKA
KOSMETIKY

ZKUSMO

DLOUHÝ
POPĚVEK

DOMÁCKY
OTAKARA

VILA

SKUPINA
OSMI BITŮ

ZANAŘÍKÁNÍ

VKOVATI

DOMÁCKY
ŠARLOTA

VZPĚRA
BOKŮ VOZU

TŘPYT

CITOSLOVCE
ÚDERU

DÝCHA-
VIČNOST

VSTOUPIVŠÍ

ŠEVELENÍ
(knižně)

JENOM

ILUSTRÁTOR
ŠVEJKA

OPAK
VPŘED

BÝK

ZEMĚDĚLCI
V LATINSKÉ
AMERICE
ČESKÝ PRO-
ZAIK (Emil)

PLACENÝ
POTLESK

PLEVEL
(obecně)

CITOSLOVCE
RYTMU
HUDBY

VLASOVÝ
CIZOPASNÍK

HŘIŠTĚ

PŘÍ-
STODŮLEK

ZOBÁKEM
TLOUCI

DÁMSKÝ
OBLEK

INICIÁLY
AUTORA
SATURNINA

SKŘÍŇ

ZCHÁTRALE

ČESKÝ
HEREC (Ilja)

HOCH

AUTO-
MOBILOVÁ
SOUTĚŽ
STŘEDA
(zkratka)

ŽENSKÉ
JMÉNO

ČÁST
STŘECHY

HAD

LÁTKA
NA PLÁŠTĚ

DRUH
ZÁLIVU

KONANÁ

DRAHOKAM
MLÉČNÉ
BARVY

SMAŽENKA

ÚŘEDNÍ
ZNAČKA
NA VAHÁCH

ZNAČKA
NÁBYTKU

ŘÍMSKÝCH
1501

DOMÁCKY
EDUARD

PŘÍTOK
VÁHU

DĚTSKÉ CI-
TOSLOVCE
OŠKLIVOSTI
PSOVITÉ
ŠELMY

LENOCHOD
TŘÍPRSTÝ

TROŠKOVY
INICIÁLY

OBDOBÍ

ZNAČKA
RADONU

ČÁST
VAJÍČKA

1. DÍL
TAJENKY

JMÉNO SPI-
SOVATELE
STAŠKA

CITOSLOVCE
ŘINČIVÉHO
ZVUKU

OZVĚNY
(knižně)

TWAIN

Josef Michl
„Rád se hlásím k tomu, že můj první doktorand 

je lepší chemik než já, jsem na to hrdý. Dobrý stu-
dent by měl předčit svého mistra,“ řekl o profe-
soru Josefu Michlovi jeho učitel a bývalý předse-
da české akademie věd Rudolf Zahradník. Letos 
devětašedesátiletý žižkovský rodák je skutečným 
„pětihvezdičkovým generálem světové armády 
chemiků.“ Vědce kandidovaného na Nobelovu ce-
nu zná sice v jeho vlasti málokdo, ve Spojených 
státech, kde žije a pracuje je však celebritou, která 
svým věhlasem předčí i Václava Havla.

Lásku k přírodním vědám tak říkajíc podě-
dil – jeho otec chtěl studovat matematiku a as-
tronomii, ale poněvadž všichni jeho kamarádi 
z gymnázia šli na práva, nechtěl trhat partu. Jo-
sefa pak k chemii přivedla jeho učitelka z obec-
ní školy Lupáčova, když svým čtvrťákům předvedla, jak zahříváním manganistanu drasel-
ného ve zkumavce vzniká kyslík. Jakmile se do ní vnoří doutnající špejle, vznítí se jasným 
plamenem. „Udělalo to na mě takový dojem, že jsem si řekl: Tuhle vědu chci dělat!“ říká 
Josef Michl.

Josef Michl vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě UK v letech 1956 až 1961 Ve-
doucím jeho aspirantury v Ústavu fyzikální chemie ČSAV byl zmíněný profesor Zahrad-
ník, spolu také začali v polovině 60. let připravovat knihu o kvantové organické chemii, 
ale další vývoj událostí tomu zabránil. Od roku 1965 pobýval mladý kandidát chemie na 
univerzitách v Houstonu a v Austinu, v létě 1967 se vrátil do Čech, aby pokračoval v práci 
v Zahradníkově skupině. Na jaře 1968 se zapojil do československé politiky a stal se jed-
ním ze zakládajících členů Klubu angažovaných nestraníků. V době invaze spojeneckých 
vojsk do Československa byl zrovna v Norsku a jak sám ve svém životopise uvádí: „Váhal 
jsem jen krátce“. Do Prahy se už nevrátil a přijal místo odborného asistenta na univerzi-
tě v Dánsku. 

Mezinárodní uznání získal profesor Michl díky svým kvantově chemickým studiím, pra-
cím z fyzikální organické chemie, fotochemie, chemie boru, fluoru, křemíku a organokovo-
vých sloučenin. Věnoval se studiu vysoce reaktivních molekul a plynných klastrových iontů. 
Od počátku 90. let se zaměřil na výzkum v oboru nanotechnologií, tj. ve vývoji materiálů a za-
řízení, jejichž prostorová struktura je kontrolována s přesností řádu nanometru. 

Josef Michl působí desítky let ve Spojených státech, po několika vědeckých štacích za-
kotvil v roce 1991 na univerzitě v coloradském Boulderu, kde působí dodnes. Do Prahy se 
po pádu železné opony rád vrací. V květnu přijede i proto, že se stal patronem odborné pe-
dagogické soutěže Domino, kterou vyhlásila městská část. Učit má  stále co, jeho recept na 
úspěch je jednoduchý: „Své děti jsem vždycky učil, že turista ztracený v lesích by se po pří-
chodu na rozcestí měl vydat tou strmější cestou. Měl bych tedy žít podle vlastních pouček.“ 

OSOBNOST PRAHY 3

V sobotu 4. dubna se v Paláci Akropo-
lis uskutečnil koncert skupiny Percussion 
Mania z Burkina Faso, který byl pořádán 
u příležitosti 17. zasedání Smíšeného par-
lamentního shromáždění zemí Afrika – Ka-
ribik – Tichomoří a EU (zasedání AKT-EU 
proběhlo v Praze ve dnech 4.–9. dubna). 
Záštitu nad koncertem převzal Jan Zahra-
dil, poslanec Evropského parlamentu. Ak-
ce je součástí oficiálního programu české-
ho předsednictví. 

Kapela Percussion Mania se skládá ze tří 
vynikajících muzikantů – perkusionistů, 
kteří Prahu navštívili již několikrát a vždy 
s velkým úspěchem. Všichni muzikanti – 
Mamadou Diabate, Louis Sanou, Karim 
Sanou – pocházejí z Burkiny Faso. Hrají na 
tradiční nástroje ze západoafrické oblas-
ti – balafon (dýňový xylofon), djembe (bu-
ben ve tvaru poháru), lunga, n´goni (strun-
ný nástroj), baara (malý bubínek), dundun 
(basový buben). -red-

Perkusové šílenství v Akropoli

Foto: A. Dvořáčková

Foto: A. Dvořáčková

Vyluštění tajenky zasílejte do 15. května 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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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3  

OZNÁMENÍ 

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starostka městské části Praha 3 podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

oznamuje:

  1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a

dne 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní 
občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

  3. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.

  4. Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.
  5. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
  6. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem.Volič, 
který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou 
totožnost a občanství jiného členského státu, a že je na území České republiky veden 
v evidenci obyvatel.

  7. Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od 
okrskové volební komise prázdnou úřední obálku (úřední obálka je opatřena úředním 
razítkem). Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo 
jinak označené hlasovací lístky jiné.

  8. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu 
nebo, jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel, 
nebude mu hlasování umožněno.

  9. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
úřední obálku před okrskovou volební komisí do hlasovací schránky.

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

11. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže 
číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků 
jiného voliče, nikoliv však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek 
upravil a vložil do úřední obálky.

12. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Úřad městské části 
a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

13. Okrsková volební komise vyšle k oprávněnému občanu dva své členy s přenosnou 
hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

14. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost 
hlasování.

15.  Za pořádek ve volební místnosti a v bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové 
volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu voleb jsou 
závazné pro všechny přítomné.

Milena Kozumplíková, starostka městské části Praha 3

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 74 je 
volební místnost v ZUŠ Štítného 5/520 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Příběnická: 1/942, 10/978, 12/979, 
14/1033, 16/972, 18/971, 20/939, 4/981, 
6/991, 8/977
Řehořova: 10/992, 11/959, 12/997, 
13/960, 14/987, 15/938, 16/986, 
18/1025, 19/943, 3/887, 4/908, 5/974, 
6/961, 7/973, 8/919, 9/967
Seifertova: 11/573, 13/574, 15/465, 
17/455, 19/1021, 3/32, 5/571, 7/876

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 75 je 
volební místnost v ZUŠ Štítného 5/520 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Husitská: 1/106, 11/888, 13/853, 
15/677, 16/59, 17/91, 18/58, 19/78, 
20/57, 21/85, 22/42, 23/83, 24/70, 
24A/899, 25/75, 26/1249, 27/76, 
28/1251, 29/68, 3/107, 30/1253, 
32/753, 34/33, 36/502, 38/941, 42/775, 
44/790, 46/791, 48/820, 5/354, 50/48, 
52/40, 54/705, 7/1050
Jeronýmova: 11/86, 7/325, 9/88
Orebitská: 2/940, 4/630
Pernerova: 2/36
Prvního pluku: 2A/81
Trocnovská: 2/1
U Památníku: 0/305, 0/1900, 2/1600

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 76 
je volební místnost na Úřadě městské 
části Praha 3, Seifertova 51 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Orebitská: 1/775, 10/636, 11/676, 
12/483, 13/633, 14/194, 15/102, 16/101,
18/477, 3/727, 5/726, 6/66, 7/647, 
8/601, 9/616
Řehořova: 20/1002, 21/969, 22/1001, 
23/930, 24/1008, 25/931, 26/962, 
27/932, 28/964, 29/933, 30/985, 31/934, 
32/1004, 33/935, 34/1003, 35/936, 
36/1018, 37/937, 38/1023, 40/1022, 
42/968, 43/927, 44/27, 45/926, 46/1035, 
48/1070, 50/1041, 52/1040, 54/1039

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 77 
je volební místnost na Úřadě městské 
části Praha 3, Seifertova 51 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Siwiecova: 1/1839
Husinecká: 1/566, 10/903, 11/950, 
11A/1024, 12/905, 13/541, 14/948, 
15/1849, 16/789, 17/546, 19/1020, 
2/557, 21/852, 23/793, 25/792, 27/721, 
29/661, 3/567, 4/557, 5/808, 6/829, 
7/548, 8/830, 9/569
Italská: 36/438, 38/1938
Krásova: 35/542, 37/552, 39/547
nám. Winstona Churchilla: 2/1800, 
4/1938

Seifertova: 2/1840, 21/988, 23/989, 
25/982, 27/994, 29/995, 31/996, 33/564, 
35/563, 37/565, 39/566, 4/1840, 43/562, 
45/561, 47/555, 49/560, 51/559, 53/447, 
55/570, 6/1840, 8/1840
U Rajské zahrady: 1A/1839, 1B/1839, 
24/1839, 26/1839, 3/1912

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 78 
je volební místnost v ZŠ Havlíčkovo 
nám. 10/300 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Blahníkova: 1/575, 10/659, 11/594, 
12/735, 14/736, 16/646, 3/610, 4/550, 
5/638, 6/657, 7/637, 8/658, 9/632
Cimburkova: 11/588, 3/6, 5/376, 7/381, 
9/380
Husinecká: 22/715, 31/664, 33/663, 
35/478
Jeronýmova: 3/750, 5/326
Kostnické nám.: 1/108, 10/478, 
11/477, 2/719, 3/635, 4/760, 6/593, 
7/592, 8/498, 9/634
Krásova: 30/570, 32/680, 34/568, 36/624
Seifertova: 59/499, 61/589, 63/495, 
65/615, 67/595
Štítného: 10/140, 4/655, 6/105, 8/139

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 79 
je volební místnost v ZŠ Havlíčkovo 
nám. 10/300 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Cimburkova: 10/402, 4/284, 6/583, 8/916
Milíčova: 1/413, 10/516, 13/67, 14/533, 
15/488, 16/752, 17/386, 18/648, 19/374, 
20/406, 21/462, 22/453, 23/377, 24/173, 
25/471, 27/440, 29/472, 3/412, 4/425, 
6/470, 7/433, 8/434, 9/435
Prokopovo nám.: 9/175
Seifertova: 69/353, 71/352, 73/351, 
75/720
Sladkovského nám.: 0/754, 2/312, 
3/323, 5/302, 6/309
Štítného: 13/363, 14/402, 15/581, 
16/408, 17/361, 18/388, 19/778, 
20/556, 22/558, 23/629

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 80 
je volební místnost v ZŠ Havlíčkovo 
nám. 10/300 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Cimburkova: 13/251, 14/234, 15/283, 
16/369, 17/282, 18/600, 19/252, 20/275, 
21/258, 22/231, 23/280, 24/270, 25/321, 
26/403, 27/730, 28/414, 29/850, 31/407, 
31A/2843, 33/332, 35/387, 37/474
Dalimilova: 10/359, 11/925, 12/2750, 
14/261, 15/481, 17/482, 19/728, 2/760, 
3/578, 4/254, 5/579, 6/457, 7/486, 
8/338
Jeronýmova: 2/577, 4/576, 6/94, 8/324
Kostnické nám.: 5/776
Prokopova: 16/100, 18/147
Štítného: 1/776, 11/625, 3/819, 5/520, 
7/591

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 81 
je volební místnost v ZŠ Havlíčkovo 
nám. 10/300 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Husitská: 35/72, 37/73, 39/74, 43/404, 
45/192, 47/191, 49/160, 53/217, 55/219, 
59/232, 60/187, 62/214, 63/344, 64/103, 
65/80, 66/109, 68/122, 70/110, 72/709, 
74/114, 76/119, 78/138, 80/157, 86/115, 
88/123, 90/117, 92/127
Chlumova: 23/260, 25/223, 27/125
Jeronýmova: 10/69
Pernerova: 24/56
Pod Vítkovem: 1/143, 2/217, 4/554
Prokopova: 14/572, 19/150, 20/118
Prokopovo nám.: 2/540, 3/193
Tachovské nám.: 1/79, 2/90, 4/290
U Božích bojovníků: 1/89, 3/606
Vrch Vítkov: 0/752

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 82 
je volební místnost v ZŠ Jaroslava 
Seiferta, Vlkova 31/800 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 100/623, 102/758, 104/816,
106/536, 108/694, 110/693, 112/771, 
114/729, 116/883, 118/806, 120/795, 
122/692, 98/754
Siwiecova: 2/2428
Krásova: 11/754, 13/747, 15/737, 
17/749, 19/732, 25/802, 27/803, 29/804
U Rajské zahrady: 0/28, 12/779, 
14/809, 16/639, 18/1019, 20/1055
Vlkova: 10/456, 11/409, 12/458, 13/444, 
14/454, 15/452, 16/507, 17/468, 18/442, 
19/365, 20/441, 21/366, 22/587, 23/821, 
24/631, 25/602, 26/699, 27/799, 
29/801, 3/368, 4/614, 5/526, 6/439, 
7/539, 8/532, 9/479

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 83 
je volební místnost v ZŠ Jaroslava 
Seiferta, Vlkova 31/800 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 101/999, 103/998, 
105/1007, 91/1507, 93/1192, 95/741, 
97/761, 99/818
Ježkova: 1/1034, 10/1054, 11/762, 
12/955, 14/757, 2/963, 3/1044, 4/847, 
5/1043, 6/848, 7/1009, 8/921, 9/944
Krásova: 3/701, 5/706, 7/1508, 9/1027
Kubelíkova: 11/1170, 13/697, 15/698, 
17/1477, 3/976, 5/35, 7/1217, 9/25
U Rajské zahrady: 10/692, 2/954, 
4/956, 6/965, 8/797
Vozová: 1/438, 5/953

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 84 
je volební místnost v ZŠ Jaroslava 
Seiferta, Vlkova 31/800 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Fibichova: 0/750, 19/1500, 2/13, 4/1526
Křížkovského: 1/2732, 13/1292, 15/1422, 
17/1500, 3/1582, 5/1491, 7/1492, 9/2727

Kubelíkova: 10/1598, 12/1606, 16/1250, 
18/1494, 2/1583, 22/1089, 4/2730, 
6/1656, 8/1655
Pod Krejcárkem: 0/975, 0/1496
Slavíkova: 24/1581, 26/2731, 28/2729, 
30/1583
Ševčíkova: 4/1288, 5/1493, 6/1421, 
7/2728, 8/1478, 9/1490

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 85 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad 7, 8/1685, pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Blodkova: 8/1280
Fibichova: 11/1586, 15/1427
Křížkovského: 10/1288, 12/1429, 14/1430, 
16/1585, 18/1584, 4/2420, 6/2420
Pospíšilova: 1/1282, 2/1528, 3/1281, 
4/1524, 5/1426
Slavíkova: 18/1190, 20/1379, 22/1499
Ševčíkova: 1/1294, 3/2420
Škroupovo nám.: 1/2710, 10/1276, 
2/2709, 3/1286, 4/1283, 7/1475, 9/1255
Zvonařova: 3/1296, 4/1199, 5/1295, 6/1580

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 86 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad 7, 8/1685, pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Blodkova: 2/1254, 3/1266, 4/1476, 
5/1264, 6/1372, 7/1263
Fibichova: 1/1234, 3/1307, 5/1425, 
7/1530, 9/1695
Ondříčkova: 1/1029, 13/1246, 15/1244, 
17/1234, 3/1177, 5/1203, 7/1213, 9/1304
Slavíkova: 10/1047, 12/47, 14/1198, 
16/1204

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 87 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad 7, 8/1685, pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 27/918, 29/824, 31/825, 
33/828, 35/878, 37/1112
Čajkovského: 0/753, 1/1289, 10/1639, 
11/1904, 12A/2422, 13/1423, 14/2423, 
15/2421, 16/1005, 17/1474, 2/1287, 
3/1415, 4/1697, 5/1416, 6/1697, 7/1306, 
8/1640, 9/1424
Kubelíkova: 24/1125, 26/1111, 28/1093, 
30/1108, 32/1209, 34/1219, 36/1215, 
38/1248, 40/1247, 42/1224, 44/1155, 
46/1168, 48/1150, 50/1094
Mahlerovy sady: 1/2699
Ondříčkova: 19/1277, 25/1270, 27/609, 
29/503

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 88 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad 7, 8/1685, pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 67/1577, 69/1068, 71/834, 
73/748, 75/831, 77/832, 79/785, 
81/685, 83/783, 85/745

Chvalova: 1/1119, 11/1097, 3/1105, 
5/1158, 7/1091, 9/1121
Krásova: 2/1834, 4/1841, 6/1013, 8/695
Kubelíkova: 21/1780, 23/1779, 25/1778, 
27/1548, 29/1189
Víta Nejedlého: 10/859, 3/1547, 4/1028, 
5/868, 6/1006, 7/869, 8/860

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 89 
je volební místnost v ZŠ Jaroslava 
Seiferta, Vlkova 31/800 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 84/718, 86/689, 88/688, 
90/687, 92/765, 94/755
Krásova: 10/704, 12/798, 14/764, 
18/800, 20/1011, 22/1010, 24/957, 
26/914
Přibyslavská: 1/800, 10/788, 3/1223, 
4/813, 5/1012, 6/922, 7/1080, 8/907
Seifertova: 14/1042, 16/1527, 18/22, 
20/787, 22/494, 24/513
Víta Nejedlého: 11/506, 13/510, 15/509, 
17/445, 23/487, 25/690
Vlkova: 28/443, 30/763, 31/800, 
32/1017, 33/811, 34/627, 35/430, 
36/628, 37/822, 38/894, 39/679, 
40/807, 40/2717, 42/538

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 90 
je volební místnost v ZŠ Jaroslava 
Seiferta, Vlkova 31/800 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 61/491, 62/489, 63/947, 
64/521, 65/774, 66/770, 68/769, 70/768, 
72/767, 74/744, 76/743, 78/742
Čajkovského: 23/1689, 25/1671, 
27/1688, 29/1684, 31/1753, 33/390, 
35/492, 37/900
Chvalova: 10/1696, 12/1577, 4/1222, 
6/1180, 8/1202
Kubelíkova: 33/1123, 35/1181, 37/1221, 
39/1208, 41/1265
Seifertova: 26/617, 28/522, 30/523
Sladkovského nám.: 1/525, 8/900
Víta Nejedlého: 14/928, 16/731, 18/666, 
20/665, 22/691, 26/618
Vlkova: 41/619, 43/810, 45/524, 46/841, 
48/900

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 91 
je volební místnost v ZŠ Havlíčkovo 
nám. 10/300 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Havlíčkovo nám.: 5/245, 6/328, 7/670, 
9/700
Chelčického: 1/782, 3/295, 4/912, 
5/360, 7/984
Chlumova: 10/256, 12/451, 14/243, 
16/201, 3/307, 4/195, 5/236, 6/313, 
7/334, 9/204
Lipanská: 10/781, 11/389, 12/310, 
14/308, 16/190, 7/429, 9/405
Lupáčova: 17/224, 19/341, 21/190, 
22/314, 24/375
Prokopova: 3/702, 5/328
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Rokycanova: 15/318, 17/225, 19/218, 
7/459, 9/169
Seifertova: 32/525, 34/490, 36/496, 
38/497, 40/596, 42/549, 44/545, 
46/836, 48/840, 50/826, 77/303, 
79/681, 81/682, 83/683, 85/327, 
87/350, 89/612, 91/598, 93/599, 95/264
Štítného: 28/585, 30/710, 32/711, 
34/1233, 40/207
TáTT boritská: 1/911, 3/913

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 92 
je volební místnost v ZŠ Havlíčkovo 
nám. 10/300 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Havlíčkovo nám.: 0/748, 1/182, 10/300, 
11/746, 2/189, 4/112, 9/700
Chlumova: 11/515, 13/329, 15/196, 
17/221, 18/202, 19/183, 20/713, 
21/206, 22/199, 24/148
Jeseniova: 1/245, 10/837, 3/246, 
6/1680, 8/500
Prokopova: 11/156, 12/164, 13/149, 
15/148, 2/198, 4/216, 9/197
Prokopovo nám.: 10/472, 6/572, 8/220
Roháčova: 10/162, 12/176, 14/145, 
16/144, 18/141, 2/315, 20/135, 4/255,
6/154, 8/170
Rokycanova: 23/242, 25/241, 27/240, 
31/794, 33/136, 35/740, 37/333
Sabinova: 1/189, 10/277, 2/111, 3/287, 
4/239, 5/373, 7/707, 8/278
Štítného: 25/723, 27/281, 29/285, 
35/202, 37/463

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 93 je 
volební místnost v ZŠ Lupáčova 1/1200 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Bořivojova: 34/622, 36/1058, 38/1075, 
40/1081, 41/1104, 42/1073, 43/1102, 
44/1238, 45/1136, 46/1059, 47/1178, 
48/866, 49/1186, 50/885, 51/1187, 
52/886, 53/1216, 54/871, 55/1048, 
56/551, 57/1049, 58/773
Čajkovského: 22/1716, 24/1672, 
26/1710, 28/1709, 30/1708, 36/669, 
38/490
Kubelíkova: 43/1258, 45/1183, 
47/1051, 53/1031, 55/827, 57/604, 
59/603, 61/696
Lipanská: 3/835, 4/873
TáTT boritská: 10/464, 12/722, 14/880, 
16/476, 2/461, 4/469, 6/475, 8/611

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 94 
je volební místnost v ZŠ V Zahrád-
kách 48/1966 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Květinková: 1/2016, 13/2574, 15/2575, 
17/2576, 19/2577, 21/2578, 23/2579
Malešická: 57/2668, 59/2669
Na Jarově: 1/2670, 11/1959, 13/1960, 
15/1961, 2/2424, 22/2037, 3/2671, 
4/2425, 5/2672, 7/2673, 9/2674
Pod Lipami: 38/2567, 40/2568, 
42/2569, 44/2570, 46/2571, 48/2572, 
50/2573

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 95 je 
volební místnost v ZŠ Lupáčova 1/1200 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Baranova: 27/674, 29/673, 30/642, 
31/672, 32/641, 33/1026, 34/640, 
36/626, 38/113, 40/678
Křišťanova: ťť 11/644, 13/889, 3/675, 
8/1804, 9/643
Křížkovského: 8/2420
Kubelíkova: 52/766, 54/772, 56/777,
58/796, 60/733, 62/725, 64/717, 66/703
Ondříčkova: 31/383, 33/384, 35/385, 
37/391, 39/580, 48/1300
Sudoměřská: 39/1038, 41/844, 43/739,
45/862, 47/1793
Žižkovo nám.: 1/1300

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 96 je 
volební místnost v ZŠ Lupáčova 1/1200 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Jičínská: 47/1787, 49/1786
Křišťanova: ťť 15/1698, 17/1789, 19/1788
Olšanské nám.: 5/1785, 6/1784, 7/1783
Sudoměřská: 44/906, 46/814, 48/650, 
50/1135, 52/893, 54/1137
TáTT boritská: 20/580, 22/15, 24/16, 
26/17, 38/1781, 40/1782

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 97 je 
volební místnost v ZŠ Lupáčova 1/1200 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Chelčického: 10/1129, 11/1241, 
12/1130, 13/584, 14/1153, 15/684, 
16/1085, 17/890, 39/842, 41/45, 
43/2614, 6/1071, 8/1106, 9/1566
Lupáčova: 1/1200, 10/805, 11/1065, 
12/812, 13/1064, 14/815, 16/849, 
18/864, 20/865, 3/1200, 7/891, 9/1037
Olšanská: 0/776, 1A/2643, 2/2176, 3/54, 
4/1951, 5/55, 6/2681, 7/2666, 9/38
Pitterova: 9/1290
Rokycanova: 10/923, 18/279, 6/984, 
8/983
Sauerova: 2/1836
TáTT boritská: 11/1078, 13/1083, 15/1084, 
17/1128, 19/990, 5/1072, 7/1077, 9/1076

Místem konání voleb do Evropského
parlamentu ve volebním okrsku č. 98 
je volební místnost v ZŠ Havlíčkovo 
nám. 10/300 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Chlumova: 26/222, 28/839, 30/1207, 
32/605
Koněvova: ěě 0/73, 10/129, 11/621, 12/159, 
13/1730, 15/1730, 16/130, 17/929, 
19/929, 2/605, 2A/128, 2B/126, 21/29, 
22/651, 221/2495, 223/2496, 24/151, 
25/52, 26/316, 27/31, 29/28, 3/289, 
30/188, 31/235, 32/188, 33/212, 39/335, 
4/155, 5/607, 6/165, 7/608, 8/152, 9/620
Lukášova: 1/184, 2/188, 3/1624, 4/188, 
5/311, 6/188, 7/514
Roháčova: 1/222, 11/146, 13/133,
17/131, 19/333, 23/263, 25/166, 
27/167, 3/172, 5/980, 7/177, 9/134
Rokycanova: 30/652, 39/485, 41/153
Tachovské nám.: 3/649, 5/290, 6/288

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 99 je volební místnost v ZŠ 
Žerotínova 36/1100 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Blahoslavova: 10/293, 2/227, 4/230, 
6/233, 8/292
Českobratrská: 11/276, 5/838, 7/272, 
8/400, 9/274
Jeseniova: 15/511, 16/2852, 17/431, 
18/2852, 19/519, 22/2853, 23/518, 
26/2832, 25/508, 27/846, 29/909, 
31/1063, 32/2851, 33/1045, 34/2851, 
35/1046, 36/1667, 4/1680, 40/2628, 
42/2831, 45/92, 47/1164, 49/1184, 
51/1169, 52/1196, 55/1151
Komenského nám.: 9/400
Roháčova: 24/268, 26/268, 30/294, 
34/297, 36/265, 38/266, 40/273, 
42/301, 50/437

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 100 
je volební místnost v ZŠ Žerotínova 
36/1100 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Jeseniova: 30/2797, 37/446, 39/450, 
41/449
Koldínova: 1/1522, 2/1151, 4/1145, 
6/1143
nám. Barikád: 2/1122, 4/1124
Ostromečská: 12/1057, 14/1383, 
18/1107, 3/448, 5/395, 6/1268, 7/436, 
8/1227, 9/437
Pod Parukářkou: 10/2760, 12/2760, 
14/2760, 16/2760, 2/2762, 4/39, 
6/2763, 8/2760
Roháčova: 44/299, 46/410, 48/244, 
64/1056, 66/1305, 68/1122, 70/1126, 
72/1139
Tovačovského: 2/92, 4/1166, 6/1133
V Kapslovně: 1/2770, 10/2761, 
11/2770, 2/2761, 3/2770, 4/2761, 
5/2770, 6/2761, 7/2770, 8/2761, 
9/2770
Žerotínova: 23/877, 30A/2419, 
31/1220, 32/1133, 34/1132, 35/1124, 
36/1100, 37/1141, 38/1143, 39/1147, 
40/1144, 42/1182, 44/1161

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 101 je volební místnost v ZŠ 
Žerotínova 36/1100 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Černínova: 3/116, 4/1118
Kališnická: 2/304, 4/970, 6/970
Koněvova: 35/426, 41/1016, 43/158, 
45/104, 47/857, 51/53, 53/856, 
54/1107, 55/738, 56/1127, 57/863, 
58/1109, 59/895, 60/1764, 61/910, 
62/1883, 63/879, 64/9, 65/1140, 67/8, 
69/958, 70/1113, 71/902, 72/1074, 
73/892, 74/1069
Roháčova: 63/1148, 65/1171, 67/1210, 
69/1205, 71/1117, 73/1067, 75/1030, 
77/1095, 79/1090, 81/1098, 83/1099

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 102 je volební místnost v ZŠ 
Žerotínova 36/1100 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Domažlická: 11/1139, 13/1052, 
15/1053, 18/1195, 20/784
Hájkova: á 13/1677, 15/1165, 17/1377, 
19/1284
Kališnická: 10/379, 8/379
Koněvova: 75/945, 76/1060, 77/946, 
78/1066, 80/1062, 81/1245, 83/1116, 
84/1484, 85/1194, 86/1162, 87/1206, 
88/1131, 89/1214, 90/1149, 92/1160
Roháčova: 101/1694, 85/1114, 
87/1115, 89/1101, 93/1419, 95/1501, 
97/1502, 99/1610

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 103 je volební místnost 
v ZŠ Žerotínova 36/1100 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Hájkova: á 14/1681, 16/1179
Jana Želivského: 37/1745, 39/1687
Koněvova: 100/1230, 101/1271, 
102/1185, 104/1173, 106/1156, 
108/1497, 110/1685, 112/1686, 
91/1377, 93/1607, 95/1929, 96/1138, 
97/1378, 98/1229
Roháčova: 107/1472, 109/1609, 
111/1523, 113/1278
Zelenky-Hajského: 13/1262, 14/1516,
15/1163

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 104 je volební místnost v ZŠ 
Žerotínova 36/1100 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Domažlická: 1/1256, 10/1479, 2/1506, 
3/1232, 4/1505, 5/1161, 7/1147, 8/1488, 
9/1159
Hájkova:á 1/1682, 11/1635, 3/1632, 
9/1633
Jeseniova: 57/1167, 59/1157, 61/1256, 
65/1805, 67/1564, 69/1575, 71/1683
Roháčova: 76/1480, 78/1193, 80/1525, 
82/1567
Žerotínova: 41/1489, 43/1273, 45/1272, 
47/1641, 48/1902, 49/1642, 50/1529, 
52/1291, 54/1742

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku
č. 105 je volební místnost v ZŠ 
Žerotínova 36/1100 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Hájkova: 10/1521, 12/1622, 4/1808, 
6/1676
Jeseniova: 75/2446, 77/1373, 79/1375,
81/1817
Roháčova: 88/1637, 90/1628, 92/1629, 
94/1666
Zelenky-Hajského: 1/1826, 11/1665,
3/1727, 9/1799
Žerotínova: 51/1509, 53/1571, 55/1674, 
56/1676, 57/1664, 58/1174, 59/1663, 
60/1850, 61/1662, 62/1851, 64/1376, 
66/1739

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 106 je volební místnost v ZŠ 
Jeseniova 96/2400 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Basilejské nám.: 10/99, 2/1823, 3/1807,
6/2401, 8/97, 9/98
Jana Želivského: 1/1918, 11/2385, 
13/2386, 15/2387, 17/2388, 19/2389, 
23/1806, 25/1816, 27/1860, 3/1922, 
5/1923, 7/1926, 9/2384
Malešická: 10/2450, 11/1871, 12/2706, 
12A/2707, 13/1861, 14/2177, 15/95, 
16A/2842, 17/1821, 18/2749, 19/1822, 
20/2178, 4/2447, 6/2448, 8/2449, 9/2445
U Zásobní zahrady: 6/2697, 8/2445

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku
č. 107 je volební místnost v ZŠ 
Jeseniova 96/2400 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Biskupcova: 1/1631, 3/1843, 4/1837, 
5/1796, 6/1838, 7/1745, 9/1801
Jana Želivského: 29/1859, 31/1847, 
33/1846, 35/1790
Jeseniova: 58/2713, 60/786, 85/1935, 
87/1924, 89/1916
Na Parukářce: 1/2771, 10/1933, 12/1934, 
4/1079, 6/1931, 8/1932
U Zásobní zahrady: 1/1881, 1A/2552, 
10/1871, 13/1920, 15/1774
Zelenky-Hajského: 10/1572, 12/1631, 
2/1935, 4/1937, 6/1848, 8/1854

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku
č. 108 je volební místnost v ZŠ 
Jeseniova 96/2400 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Biskupcova: 11/1767, 13/1766, 15/1765, 
17/1792, 19/1791, 21/1794, 23/1714
Jana Želivského: 22/1801, 24/1744, 
26/1743
Koněvova: 116/1691, 118/1728, 
120/1913, 122/667, 124/668, 126/1927

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku
č. 109 je volební místnost v ZŠ 
Jeseniova 96/2400 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Biskupcova: 12/347, 14/382, 16/501, 
20/512, 22/537, 24/1917, 26/1910, 28/1891
Jana Želivského: 16/1738, 18/1768, 
20/1729
Jeseniova: 101/780, 103/671, 105/734, 
107/1893, 109/1892, 111/1872, 91/1859,
93/1692, 95/553, 97/582, 99/586

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 110 
je volební místnost v ZŠ Pražačka, 
Nad Ohradou 25/1700 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Biskupcova: 25/1713, 27/1653, 29/1654,
31/1733, 31A/87
Koněvova: 105/1142, 105/1228, 107/1146, 
109/1191, 113/1235, 115/1237, 117/1279, 
128/1715, 130/1702, 132/1703, 134/1701
Rečkova: 3/1712, 4/1652, 5/1717, 
6/1597, 7/1711

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 111 
je volební místnost v ZŠ Pražačka, 
Nad Ohradou 25/1700 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Biskupcova: 33/1732, 37/1643, 39/1679
Buchovcova: 1/1731, 3/1661, 4/1668, 
5/1706, 6/1669, 8/1602
Koněvova: 111/1962, 119/1120, 121/1061, 
123/342, 125/343, 136/1704, 138/1705, 
140/1601, 142/1603
Na Ohradě: 2/1228, 4/1218, 6/1211
Nad Ohradou: 1/2630, 11/2635, 
13/2636, 15/2637, 17/2667, 3/2631, 
5/2632, 7/2633, 9/2634

Místem konání voleb do Evropského
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 112 je volební místnost v ZŠ 
Jeseniova 96/2400 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Ambrožova: 11/1824, 12/1589, 
13/1862, 14/1590, 7/1852, 9/1746
Biskupcova: 30/1870, 34/1591, 
36/1592, 38/1593, 40/1718, 42/1719
Jeseniova: 113/1855, 117/1594, 
119/1595, 121/1596, 123/1726, 
125/1725

Místem konání voleb do Evropského
parlamentu ve volebním okrsku č. 
113 je volební místnost v ZŠ Jeseniova
96/2400 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Ambrožova: 1/2408, 2/1433, 2A/1936, 
3/2409, 4/1432, 6/1431, 8/1565
Basilejské nám.: 5/1776
Jana Želivského: 10/1772, 2/2200, 
4/1777, 6/1882, 8/1857
Jeseniova: 102/1608, 104/1269, 106/2629,
110/1438, 112/1439, 114/2617, 116/2618, 
118/1275, 120/1576, 122/1647, 124/1549, 
128/1532, 130/1533, 132/1534, 134/1535, 
136/1536, 138/1537, 140/1538, 142/1539, 
144/1540, 146/1541, 148/1542, 150/1556, 
152/1557, 156/1559, 158/1560, 160/1561, 
162/1562, 164/1563, 166/1551, 168/1552, 
170/1553, 172/1554, 174/1555, 96/2400, 
98/2593
Jilmová: 10/2685, 11/1385, 13/1437, 
15/1440, 17/1386, 19/1387, 2/1936, 
23/1445, 25/1446, 27/1447, 29/1448, 
3/1434, 31/1449, 33/1392, 35/1393, 
37/1394, 39/1395, 4/2682, 41/1396, 
43/1397, 45/1398, 47/1399, 49/1400, 
5/1435, 51/1401, 6/2683, 7/1436, 
8/2684, 9/1384
Malešická: 0/67, 0/68, 21/2401, 
23/2402, 25/2403, 27/2404, 29/2405, 
31/2406, 33/2407, 39/1936, 41/881
Na Vápence: 10/1531, 13/529, 2/1444, 
3/1389, 4/1443, 5/1390, 6/1442, 7/1391, 
8/1441
Za Žižkovskou vozovnou: 1/1402, 
12/1512, 3/1403, 9/2437

Místem konání voleb do Evropského
parlamentu ve volebním okrsku č. 114 
je volební místnost v ZŠ Pražačka, 
Nad Ohradou 25/1700 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Biskupcova: 44/1720, 46/1630, 48/1889,
56/1226, 58/1510
Hořanská: 1/1510, 3/1512, 5/1511
Jeseniova: 127/2738, 131/1930
Na Vápence: 1/1388, 11/528, 15/530, 
17/531, 19/1915, 21/1914
Viklefova: 1/1724, 10/1795, 2/1928, 
3/1723, 4/1898, 5/1722, 7/1721, 8/1825, 
9/1720

Místem konání voleb do Evropského
parlamentu ve volebním okrsku č. 115 
je volební místnost v ZŠ Pražačka, 
Nad Ohradou 25/1700 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Biskupcova: 43/1810, 45/1809, 47/1890,
49/2444
Koněvova: 127/2441, 129/1853,
131/1842, 133/1819, 135/1827, 137/1818, 
139/2660, 141/660, 144/1604, 146/1814, 
148/1815, 150/2442
Na Vápence: 25/2443
Viklefova: 11/1693, 13/1673, 14/1810, 
15/1646, 16/1811, 17/1605, 18/1812, 
20/1813, 22/1814

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 116 
je volební místnost v ZŠ Pražačka, 
Nad Ohradou 25/1700 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Koněvova: 143/411, 153/2414, 
155/2415, 157/2416, 159/2417, 
161/2411, 165/1519, 167/1905, 
169/1884, 171/1885, 173/1886
Kunešova: 10/2649, 12/2650, 14/2651,
16/2652, 18/2653, 2/2645, 4/2646, 
6/2647, 8/2648
Na Balkáně: 10/1315, 12/1316, 
16/1330, 18/1331, 19/811, 20/1332, 
4/1312, 6/1313, 8/1314
Na Hlídce: 1/1515, 10/2412, 12/2413, 
13/2410, 14/1325, 16/1326, 17/1319, 
18/1327, 19/1318, 2/1906, 20/1328, 
21/1317, 22/1329, 3/1513, 4/1754, 
5/1514, 8/2396, 9/1737
Nad Ohradou: 23/2825, 25/1700
Strážní: 1/1909, 11/1887, 13/1420, 
17/1338, 19/1337, 21/1336, 23/1335, 
25/1334, 27/1333, 3/1759, 5/1866, 
7/2399
V Domově: 10/1274, 11/1320, 12/1903,
15/1342, 16/41, 17/1341, 19/1340, 
3/1324, 4/1773, 5/1323, 7/1322, 9/1321
Za Žižkovskou vozovnou: 17/1700, 
26/1308, 28/1309, 30/1310, 32/1311

Místem konání voleb do Evropského
parlamentu ve volebním okrsku č. 117 
je volební místnost v ZŠ Pražačka, 
Nad Ohradou 25/1700 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Biskupcova: 53/2433, 55/2434, 57/2435,
59/2436, 61/2437, 63/1752, 65/1751, 
67/1750, 69/1749, 71/1748, 73A/2734, 
73B/1747
Koněvova: 158/1086, 160/2429, 
162/2430, 168/1734, 170/1735, 
172/1736, 174/1737

Loudova: 4/2432, 6/2431, 8/1880
Na Vápence: 12/1226, 14/915
Za Žižkovskou vozovnou: 14/1510, 
16/1752, 18/2687

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 118 
je volební místnost v ZŠ Pražačka, 
Nad Ohradou 25/1700 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Biskupcova: 75/1863, 77/1844, 
79/1845, 81/1864, 83/1865, 85/1866, 
89/2391, 91/1867, 93/1868, 95/2392
Koněvova: 176/2396, 178/2397, 
180/2398, 182/1945, 184/2399,
188/1947, 190/2393, 192/2394,
194/2395, 196/355
Strážní: 10/1946, 4/1760, 6/2390

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 119 
je volební místnost v ZŠ Pražačka, 
Nad Ohradou 25/1700 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Hraniční: 10/2301, 12/2302, 13/1367, 
14/2303, 15/1366, 16/2304, 17/1365, 
19/1364, 3/26, 7/1352, 8/2300, 9/1351
K Vrcholu: 10/2080, 12/2081, 4/2348, 
5/2078, 6/2347, 7/2077, 8/2079, 9/2196
Koněvova: 175/1625, 177/1626, 
179/1627, 181/1740, 183/1741,
185/2369, 187/2368, 189/2367,
191/2366, 193/2365, 195/2364,
197/2363, 199/2362, 201/2361,
203/2360, 205/2427, 207/2427,
209/2596, 211/2596, 213/2596,
215/2597, 217/2597, 219/2597
Na Balkáně: 26/1360, 28/1361, 
30/1362, 32/1363, 34/1364, 36/2286, 
38/2287, 40/2288, 42/2305, 44/2306, 
46/2307, 48/2308, 50/2309, 52/2310, 
54/2311, 56/2312, 58/2313, 60/2314, 
66/2383, 68/2074, 70/2075, 72/2076
Na Vlastním: 10/2327, 12/2328, 
14/2329, 16/2330, 18/2331, 2/2323, 
3/2318, 4/2324, 5/2317, 6/2325, 7/2316, 
8/2326, 9/2315
Pod Vrcholem: 1/2335, 10/2342, 
2/2346, 3/2334, 4/2345, 5/2333, 6/2344, 
7/2332, 8/2343
Strážní: 14/1648, 16/41, 18/1343, 
20/1344, 22/1345, 24/1357, 26/1358, 
28/1359
Šikmá: 10/2373, 12/2374, 13/2293, 
14/2341, 15/2292, 17/2291, 18/2319, 
19/2290, 20/2320, 21/2289, 22/2321, 
24/2322, 3/2359, 4/2370, 5/2358, 
6/2371, 7/2357, 8/2372
V Bezpečí: 1/1357, 10/1349, 11/1367, 
12/1350, 3/1371, 4/1346, 5/1370, 
6/1347, 7/1369, 8/1348, 9/1368
V Domově: 18/1699, 20/1675, 22/1875, 
23/1343, 24/2349, 25/1356, 26/2350, 
27/1355, 28/2351, 29/1354, 30/2352, 
31/1353, 32/2353, 34/2354, 35/2299, 
36/2355, 37/2298, 38/2356, 39/2297, 
41/2296, 42/2375, 43/2295, 44/2376, 
45/2294, 46/2377, 48/2378, 49/2340, 
50/2379, 51/2339, 52/2380, 53/2338, 
54/2381, 55/2337, 56/2382, 57/2336, 
58/2426, 60/2680, 63/2086, 65/2085, 
67/2084, 69/2083, 71/2082

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 120 je volební místnost v ZŠ 
V Zahrádkách 48/1966 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Koněvova: 198/93, 200/44, 202/14, 
208/1965, 210/1964, 212/1958,
214/1956, 230/1976, 232/1977,
234/1978, 236/1979
Na Chmelnici: 10/1967, 12/1968, 
14/1969, 3/1965, 5/1964, 9/1957
Na Jarově: 28/2066, 29/2049, 30/2067, 
31/2048, 32/2068, 33/2047, 34/2069, 
35/2046, 36/2070, 37/2045, 38/2071, 
39/2044, 40/2072, 41/2043, 42/2073, 
43/2042, 46/1987, 48/1988, 49/1972, 
50/1989, 51/1971, 52/1990, 53/1970, 
54/1991, 56/1992
Na Mokřině: 0/51, 0/52, 0/64, 33/2202, 
37/2798, 39/2201, 41/2199, 43/2198, 
44/2212, 45/2197, 48/2213, 50/2214, 
7/2250
Pod Lipami: 1/2662, 11/1975,
13/1974, 14/2005, 15/1973, 16/2006, 
17/2565, 18/2007, 19/1986, 2/2745, 
22/2039, 24/2040, 26/2041, 3/2663, 
32/2058, 34/2059, 5/2664, 6/2206, 
7/2665, 8/2207
Schöfflerova: 31/2014, 32/2050, 
33/2013, 34/2051, 35/2012, 36/2052, 
37/2011, 38/2053, 39/2010, 40/2054, 
41/2009, 42/2055, 43/2008, 44/2056, 
46/2057, 48/2038
V Jezerách: 15/2065, 17/2064, 
19/2063, 21/2062, 23/2061, 25/2060, 
31/1984, 33/1983, 35/1982, 37/1981, 
39/1980
V Zahrádkách: 26/2016, 25/993, 
28/2017, 30/2018, 32/2019, 34/2020, 
36/2021, 37/2002, 37/2835, 38/2022, 
38/2836, 40/2023, 41/2837, 42/2024, 
43/2838, 44/2025, 45/2839, 47/2840, 
48/1966, 49/2001, 50/1952, 51/2000, 
52/1953, 53/1999, 55/1998, 57/1997, 
59/1996, 61/1995, 63/1994, 65/1993
V Zeleni: 10/2230, 12/2000, 6/2221, 
8/2222, 9/2220
Za Vackovem: 41/2223, 45/2211, 
46/2231, 47/2210, 48/2230, 49/2209, 
51/2208, 52/2219, 54/2218, 56/2217, 
58/2216, 60/2215
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Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 121 je volební místnost v ZŠ 
Jeseniova 96/2400 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Biskupcova: 60/1514, 62/1754, 64/1755, 
66/1756, 68/1757, 70/1758, 72/1759, 
74/1760, 76/1761, 78/1762, 80/1763
Hořanská: 2/1514, 4/1513, 6/1515
Jeseniova: 141/1511, 143/1515, 145/1906, 
147/1907, 149/1908, 151/1909, 153/833, 
155/858, 157/867, 159/870, 176/1404, 
178/1405, 180/1471, 182/1470, 184/1469, 
186/1468, 188/1467, 190/1466, 192/1465, 
194/1464, 196/1463, 198/1462, 200/1461, 
202/1460, 204/2686, 210/1954
Jilmová: 55/1408, 57/1409, 59/1410, 
61/1411, 63/1450, 65/1451, 67/1452, 
69/1453, 71/1454, 73/1455, 75/1456, 
77/1457, 79/1458, 81/1459
Za Žižkovskou vozovnou: 10/1511, 
4/1 407, 6/1406

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 122 je volební místnost v ZŠ 
V Zahrádkách 48/1966 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
K Červenému dvoru: 24/2132, 25A/3269
Květinková: 10/417, 12/418, 12A/2592, 
2/345, 4/346, 6/348, 8/349
Malešická: 0/74, 0/83, 0/87, 24/2844, 
45/2418, 45B/2816, 47/2698, 51/2251
Mezi Domky: 10/2261, 11/2258, 12/2262, 
14/2854, 2/2806, 3/2826, 4/2243, 5/2239, 
6/2813
Na Mokřině: 12/2268, 14/2269, 16/2270, 
17/2238, 18/2271, 19/2237, 22/2259, 
24/2260, 26/2757, 27/2205, 31/2203, 
32/2227, 34/2228, 36/2229, 38/2841, 
6/2279, 8/2280
Na Rovnosti: 0/22, 0/58, 0/63, 1/2246, 
10/2273, 11/2267, 12/2274, 13a/2854, 
14/2281, 14A/2742, 15/2689, 16/2693, 
17/2690, 18/2694, 19/2691, 20/2695, 
21/2692, 22/2696, 3/2245, 5/2244, 
6/2249, 8/2250, 
Na Třebešíně: 7/386
Na Vackově: 1/2679, 10/2246, 14/2754, 
18/2240, 2/2251, 20/2241, 22/2242
Na Viktorce: 20/2179
Plavínová: 1/2814, 1A/2815, 10/2795, 
11/2802, 12/2796, 13/2810, 14/2788, 
15/2786, 16/2782, 17/2785, 18/2781, 
19/2791, 2/2804, 20/2783, 21/2787, 23/2790, 
25/2784, 27/2779, 29/2780, 3/2800, 4/2803, 
5/2801, 6/2793, 7/2792, 8/2794, 9/2805
Pod Jarovem: 10/2254, 11/2225, 
13/2233, 15/2002, 16/2029, 18/2030, 
20/2031, 22/2032, 24/2034, 26/2035, 
28/2036, 4/2235, 6/2236, 9/2226
Pod Kapličkou: 9/2846, 11/2846
U Nákladového nádraží: 2/1949
U Staré cihelny: 15/2180, 5/2185
V Zahrádkách: 0/49, 0/85, 11/2854, 
15/2004, 2/2026, 4/2027, 6/2028, 9/2854
Za Vackovem: 0/38, 10/2282, 14/2272, 
15/2266, 16/2854, 17/2265, 19/2264, 
21/2263, 27/2257, 29/2256, 3/2278, 
31/2255, 35/2224, 4/2285, 40/2232, 
43/2222, 5/2277, 50/2220, 53/2207, 
6/2284, 7/2276, 8/2283, 9/2275

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 123 je volební místnost v ZŠ 
V Zahrád kách 48/1966 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Buková: 2/396, 2A/397
Koněvova: 238/1944
Květinková: 14/371, 16/370
Pod Lipami: 23/2566, 25/2565, 27/2564, 
29/2563, 31/2562, 33/2561, 35/2560, 
36/2060, 37/2559, 39/2558, 52/339, 52A/340

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 124 je volební místnost v ZŠ 
K Lučinám 18/2500 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
K Chmelnici: 3/2492, 5/2493, 7/2494
K Lučinám: 11/2464, 12/2489, 13/2465, 
14/2490, 15/2466, 16/2491, 17/2467, 
18/2500, 19/2468, 21/2469, 23/2591, 
3/2461, 4/2486, 5/2462, 6/2487, 7/2463, 
8/2488
Na Balkáně: 21/812, 25/450, 74/2590, 
76/2529, 78/2530, 80/2531, 82/2532
Na Vrcholu: 1/1955, 1A/1955, 10/2482, 
11/2585, 12/2481, 13/2584, 14/2480, 
15/2583, 16/2594, 17/2582, 18/2479, 
19/2581, 20/2478, 21/2527, 22/2477, 
23/2528, 24/2476, 25/2595, 26/2475, 
28/2474, 3/2589, 30/2473, 32/2472, 
34/2471, 4/2485, 5/2588, 6/2484, 
7/2587, 8/2483, 9/2586

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 125 je volební místnost v ZŠ 
K Lučinám 18/2500 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
K Lučinám: 20/2533, 22/2534
Koněvova: 227/2153, 229/2154, 
231/2451, 233/2452
Křivá I: 1/2612, 11/2626, 13/2160, 
15/2627, 3/2155, 5/2623, 7/2157, 
9/2625
Na Balkáně: 102/2104, 104/2105, 
106/2106, 108/2107, 110/2108, 112/2109, 
114/2110, 116/2111, 118/2112, 120/2113, 
122/2114, 124/2115, 126/2116, 128/2117, 
130/2118, 132/2119, 134/2120, 136/2121, 
138/2122, 94/2103, 96/2102, 98/2101

Na Lučinách: 1/2535, 2/2820, 3/2536, 
5/2087, 7/2088, 9/2089
Nad Lukami: 1/2099, 11/2601, 13/2600, 
3/2100, 4/2136, 5/2098, 6/2137, 7/2599, 
8/2138, 9/2598
Spojovací: 34/2148, 36/2613
U Kněžské louky: 0/106, 1/2622, 
10/2675, 12/2140, 13/2090, 14/2149, 
15/2091, 16/2150, 17/2092, 18/2151, 
19/2093, 20/2152, 21/2094, 22/2142, 
23/2095, 24/2143, 25/2096, 26/2144, 
27/2097, 28/2145, 29/2099, 30/2146, 
31/2135, 32/2147, 33/2134, 35/2133, 
37/2132, 39/2131, 4/2678, 41/2130, 
43/2129, 45/2128, 47/2127, 49/2126, 
51/2125, 53/2124, 55/2123, 6/2677, 
8/2676, 9/2139

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 126 
je volební místnost v ZŠ K Lučinám 
18/2500 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Koněvova: 235/2453, 237/2454, 
239/2455, 241/2456, 243/2457, 
245/2458, 247/2459, 249/2460, 
251/2175, 253/2537, 255/2538
Křivá I: 2/2168, 4/2621, 8/2620
Luční: 11/2171, 13/2610, 17/2619, 
2/2153, 22/2606, 4/2154, 7/2169, 
9/2611
Spojovací: 38/2608, 40/2609, 42/2607, 
44/2606, 46/2605, 48/2604

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 127 je volební místnost v ZŠ 
K Lučinám 18/2500 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Koněvova: 240/2616, 240A/2497, 
242/2615, 244/2498, 246/2499, 
248/2501, 250/2502
Pod Lipami: 41/2602, 43/2603, 
45/2557, 47/2556, 49/2555, 51/2508, 
53/2507, 54/2551, 55/2506, 56/2550, 
57/2505, 58/2549, 59/2504, 60/2509, 
61/2503, 62/2510, 63/2503, 64/2511, 
66/2512, 68/2513, 70/2514

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 128 
je volební místnost v ZŠ K Lučinám 
18/2500 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Buková: 10/2543, 11/2522, 12/2542, 
13/2521, 14/2541, 15/2520, 16/2523, 
17/2519, 18/2524, 20/2525, 22/2526, 
24/2540, 26/2518, 3/2545, 4/2553, 
5/2546, 6/2554, 7/2547, 8/2544, 
9/2548
Osiková: 2/2688, 5/2539
Pod Lipami: 72/2515, 74/2516, 
76/2517

Místem konání voleb d do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 129 je volební místnost v ZŠ 
V Zahrádkách 48/1966 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Habrová: 0/259, 1/2638, 10/2658, 
11/2644, 12/2659, 2/2654, 2A/2705, 
3/2639, 4/2655, 5/2640, 6/2656, 7/2641, 
8/2657, 9/2642

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 130 
je volební místnost v ZŠ Lupáčova 
1/1200 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Bořivojova: 12/875, 14/875, 4/1252, 
6/714
Jagellonská: 22/2431, 23/1154, 
24/1239, 25/1495, 26/1240, 27/1473, 
28/1645, 29/1498, 30/1645
Lucemburská: 21/1242, 23/1261, 
25/1578
Radhošťská: 15/1645, 19/1771, 
21/1770
Žižkovo nám.: 2/1300, 4/1769, 5/1197, 
6/1152

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 131 je volební místnost v ZŠ 
Lupáčova 1/1200 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Baranova: 16/1487, 17/1374, 18/1486, 
19/897, 20/1485, 21/1802, 22/1588, 
23/1803, 24/1587, 25/1804, 26/1518, 
28/1517
Křišťanova: 12/1638, 2/1545, 4/1544, 
6/1543
Lucemburská: 27/1599, 29/1599, 
31/1599, 33/1579, 35/1302, 37/1301, 
39/1299
Radhošťská: 16/1599, 18/1623, 
20/1623, 22/1623, 24/1546

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku
č. 132 je volební místnost v ZŠ 
Lupáčova 1/1200 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Jičínská: 29/1616, 31/1617, 33/613, 
35/1798, 37/2735, 39/1797, 41/2736, 
43/1775, 45/1788
Křišťanova: 18/817, 20/1678
Lucemburská: 41/1303, 43/1670, 
45/1568, 47/1569, 49/1570
Sudoměřská: 19/1707, 21/1690, 
23/1894, 24/901, 25/1243, 26/1087, 
27/1574, 28/1096, 29/1649, 30/1092, 
31/1650, 32/1293, 33/1651, 35/1636, 
36/1620, 38/1619, 40/1618, 42/1698

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 133 je volební místnost v ZŠ 
Lupáčova 1/1200 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Baranova: 10/1878, 11/1833, 13/1832, 
3/1381, 5/1382
Lucemburská: 34/1830, 36/1831, 40/1856
Přemyslovská: 26/2004, 28/1939, 
29/1657, 30/1483, 31/1658, 32/1482, 
33/1659, 34/1481, 35/1660, 37/1858
Radhošťská: 12/1828, 14/1829, 2/1942, 
4/1941, 6/1940
Vinohradská: 131/1943, 133/1417, 
135/1418

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 134 
je volební místnost v ZŠ Lupáčova 
1/1200 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Baranova: 2/1874, 4/1901, 6/1899
Jičínská: 11/1613, 13/1614, 15/1615, 
17/226, 19/1644, 9/1612
Lucemburská: 42/1869, 44/1876, 46/1644
Přemyslovská: 38/1911, 39/1873, 
40/1925, 41/1919, 44/186, 46/211
Sudoměřská: 0/1644, 1/1897, 10/185,
11/1896, 13/1895, 2/1413, 3/884, 4/1412, 
5/1921, 6/1550, 8/1621
Vinohradská: 139/1888, 145/1414, 
147/1611

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 135 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad 8/1685 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 11/2424, 13/2423, 15/2422, 
17/2421, 19/2420, 21/2419, 23/2418, 
9/2425
Jagellonská: 1/1609, 10/2150, 11/1062, 
15/1363, 17/2428, 19/2427, 21/2426, 
3/1700, 5/1734, 7/1734, 9/895
Milešovská: 10/1986, 12/2137
Ondříčkova: 22/321, 24/322, 26/2395, 
28/1774, 30/2379, 32/2385, 34/1577, 
40/2415, 42/2416, 44/2417
Velehradská: 17/1301, 18/1436, 19/1665, 
20/1411, 21/1358, 22/854, 23/1652, 
24/1320, 25/1266, 26/837, 27/1397, 
28/1735

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 136 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad 8/1685 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 1/2433, 3/2432, 5/2431
Jagellonská: 12/1692, 14/1305, 
16/1634, 18/2429, 20/2430, 4/1328, 
6/1329, 8/2149
Lucemburská: 1/1024, 11/1492, 
13/1593, 13/1599, 15/2435, 17/2434, 
3/1578, 5/1591, 7/1170, 9/1610
Milešovská: 4/1326, 6/1312, 8/1609
Velehradská: 12/1702, 13/1619

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 137 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad 8/1685 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Laubova: 10/2128, 2/1659, 3/1626, 
4/1689, 5/1709, 6/1731, 8/1729
Milešovská: 1/846, 11/2036, 13/2284, 
3/868, 5/1136, 7/1766, 9/2485
nám. Jiřího z Poděbrad: 11/1658, 
12/1076, 6/1554, 7/1685, 8/1685, 9/1561
Ondříčkova: 10/1975, 14/2166, 
16/2167, 18/2284, 20/2284, 4/1916, 
6/2361, 8/2296
Slavíkova: 4/1562, 6/1571

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 138 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad 8/1685 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Nitranská: 15/1047, 17/1046, 18/856, 
19/988, 20/879, 22/1625, 24/1258, 26/1012
Řipská: 19/818, 21/789, 23/542, 25/1676, 
27/1677
Slezská: 23/898, 25/1390, 27/1177, 
29/985, 33/912, 35/1443, 37/1444, 
39/1466, 41/1467, 43/951, 45/857
U Vodárny: 12/932, 14/896, 16/878
Vinohradská: 58/1188, 60/1210, 
66/1013, 68/76, 70/1438, 72/1425, 
74/1679, 76/1678

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 139 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad 8/1685 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Korunní: 67/1151, 69/1369, 71/1370, 
73/1257, 75/972, 77/954, 79/1171, 
81/1172, 83/1173, 85/962, 87/774, 89/483
Nitranská: 11/1459, 14/918, 16/1043, 
7/1355, 9/1339
Řipská: 11/2386, 13/1322, 15/767, 17/428
Slezská: 66/1313, 68/1486, 70/1487, 
74/856, 76/952, 78/1286, 80/1306, 
82/1307, 84/1323, 86/909, 88/910
U Vodárny: 4/1225, 6/1226

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 140 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad 8/1685 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Lucemburská: 10/1732, 12/1732, 
14/1733, 2/1023, 4/1064, 6/1497, 8/1496

nám. Jiřího z Poděbrad: 13/846, 15/873, 
16/853, 18/1573
Přemyslovská: 10/1572, 11/2346, 
12/2331, 13/48, 14/2321, 2/848, 3/1406, 
4/928, 5/1663, 6/872, 7/897, 8/1135, 
9/2345
Velehradská: 1/88, 11/1492, 3/1159, 
7/2340
Vinohradská: 0/749, 101/112, 103/120, 
105/137, 107/163, 109/111, 111/86, 
113/87, 117/1535

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 141 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad 8/1685 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Kolínská: 11/1718, 13/1686, 15/2272, 
17/1661, 19/1666
Perunova: 10/1412, 12/1327, 13/930, 
14/1229, 15/798, 16/1259, 17/804, 
19/788, 8/1109
Řipská: 20/780, 22/1615, 24/547, 
26/709, 28/702
Slezská: 51/735, 53/850, 55/832, 57/981, 
61/1124, 63/1655, 65/683, 67/1344, 
69/204, 69A/1785, 71/2332, 73/1683
Vinohradská: 100/1710, 102/1720, 
82/797, 84/1594, 86/707, 90/89, 92/268, 
94/90, 96/102, 98/1704

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 142 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad 8/1685 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Kolínská: 10/2138, 3/1962, 4/1741, 
5/1780, 6/1742, 7/2276, 8/1743, 9/1754
Korunní: 101/880, 103/1011, 105/1075, 
107/1065, 109/1961, 111/1901, 
113/1902, 115/1779, 117/1773, 91/806, 
93/819, 95/886, 97/979, 99/1038
Perunova: 3/961, 4/1110, 5/919, 6/975, 
7/889, 9/787
Řipská: 12/1054, 14/1055, 16/745, 
18/828
Slezská: 100/787, 104/1340, 106/1337, 
108/2199, 110/1753, 114/2138, 94/805, 
96/844, 98/611

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 143 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad 8/1685 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Lucemburská: 16/2136, 18/2126, 
20/2174, 22/2175, 24/2013, 26/2014, 
28/2015, 30/2016
Orlická: 4/2020, 8/2012, 9/2176
Přemyslovská: 17/1912, 19/1913, 
21/1914, 22/2020, 23/2011, 24/2003, 
25/2019, 27/2018
Radhošťská: 1/2278, 3/2005, 5/2004, 
9/2017
Velehradská: 2/1535, 4/1911, 6/1910
Vinohradská: 123/1728, 125/2022, 
127/2278

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 144 je volební místnost v ZŠ 
Perunova 6/975 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Boleslavská: 1/1468, 11/2515, 13/2178, 
3/1468, 7/1905, 9/1906
Kolínská: 12/1964, 14/1959, 16/1722, 
18/1707, 20/1983
Korunní: 119/1963, 121/1972, 123/973
Libická: 10/2404, 11/1990, 13/1782, 
15/2124, 17/2034, 19/1899, 3/1920, 
4/2271, 5/1832, 6/1918, 7/1987, 8/1917
Slezská: 116/2141, 118/2140, 120/2139, 
122/2271, 79/2039, 81/1970, 87/1919, 
89/1904
Vinohradská: 108/2179, 110/1999, 
112/1899, 114/1756, 116/1755, 118/2266

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 145 je volební místnost v ZŠ 
Perunova 6/975 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Boleslavská: 10/2114, 12/2193, 16/2008,
18/2009, 2/2206, 20/1989, 4/1776, 
6/1777, 8/2113
Čáslavská: 1/1791, 15/1793, 2/1684, 
3/1997, 4/1736, 5/2027, 7/1866, 9/2123
Korunní: 125/1468, 127/2206, 129/1740, 
133/1684
Slezská: 128/2210, 130/2219, 91/1905, 
93/1900, 95/1898, 97/1833
Vinohradská: 120/2178, 122/1786, 
124/2029, 126/2134

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 146 je volební místnost v ZŠ 
Perunova 6/975 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Čáslavská: 6/1749, 8/1750
Jičínská: 10/2348, 3/1747, 4/2285, 
5/1748, 6/1346, 8/2349
Slezská: 101/1737, 103/1738, 105/1739, 
107/2130, 109/2148, 99/1736
Vinohradská: 128/1783, 130/1921, 
132/1921, 134/1784, 138/2133, 140/2157

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku 
č. 147 je volební místnost v ZŠ 
Perunova 6/975 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Hradecká: 1/2489, 16/2358, 18/92, 
20/1291, 22/2339, 3/2526, 5/2355, 7/2325

Chrudimská: 2/2526, 3/2267, 4/2364, 
5/2158, 6/1575, 7/2157
Písecká: 15/2192, 17/1672, 19/2380, 
21/2221
Slezská: 111/2170, 113/1418, 115/2310, 
117/1454, 119/1426
Vinohradská: 146/2344, 152/1695, 
154/2378, 156/2222

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 148 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic 22/121 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Hradecká: 10/2207, 4/327, 6/106, 
6A/105, 8/2208
Písecká: 1/1965, 10/2231, 11/2342, 
12/2265, 2/2159, 23/2222, 3/1966, 
4/2228, 5/1967, 6/2229, 7/1967, 8/2230, 
9/1968
Slezská: 134/2191, 136/2329, 138/2262, 
140/2125
Šrobárova: 1/2181, 1A/2489, 3/2182, 
5/2183

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 149 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic 22/121 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
nám. Jiřího z Lobkovic: 1/2195, 10/2297, 
2/2163, 22/121, 23/119, 3/2164, 4/2235, 
5/2234, 6/2233, 7/2277, 8/2246, 9/2406
Písecká: 14/486, 16/2023, 18/2023, 20/2341
Slezská: 125/482, 127/2292, 144/2232
Šrobárova: 11/2177
Vinohradská: 153/1835, 155/71, 
157/949, 160/1365, 162/2299, 164/2279

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 150 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic 22/121 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Kouřimská: 10/2336, 11/2337, 12/2351,
13/1775, 14/2352, 15/1632, 16/2353, 
3/2350, 4/2368, 5/2376, 5A/2472, 
6/2326, 7/2407, 8/2306, 9/2185
nám. Jiřího z Lobkovic: 11/2279, 
13/2301, 14/2308, 15/2307, 16/2311, 
17/2458, 18/2363
Vinohradská: 166/2333, 168/2356, 
170/2190, 172/2370, 174/1597, 
176/1513, 178/1775

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 151 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic 22/121 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
nám. Jiřího z Lobkovic: 19/2459, 20/2288
Soběslavská: 1/2377
Šrobárova: 15/119, 17/2287, 19/524, 
21/2460, 23/2391, 25/2041, 27/2042, 
29/2076
V Horní Stromce: 1/2338, 10/292, 
12/2354, 13/2309, 14/2403, 2/2457, 
3/2323, 4/2366, 5/2273, 6/2372, 7/2300, 
8/2365, 9/2305

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 152 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic 22/121 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Kouřimská: 17/1632, 18/2367, 19/2241, 
20/2309, 21/2242, 22/2302, 23/2243, 
24/2347, 26/2371, 28/2388, 30/2293
Květná: 10/2080, 12/2081, 14/2082, 
16/2083, 18/2084, 20/2086, 21/2053, 
22/2099, 23/2087, 24/2101, 25/2088, 
26/2102, 27/2089, 28/2103, 29/2090, 
30/2104, 31/2091, 32/2105, 33/2092, 
34/2106, 35/2093, 37/2094, 39/2095, 
41/2096, 43/2097, 45/2098, 47/2067, 
49/2068, 51/2069, 8/2079
Soběslavská: 10/2045, 12/2046, 14/2047, 
15/2314, 16/2048, 18/2049, 2/2041, 
20/2050, 22/2051, 24/2052, 26/2053, 
28/2054, 30/2055, 32/2056, 34/2057, 
36/2058, 38/2059, 4/2042, 40/2060, 
42/2061, 44/2062, 46/2063, 48/2064, 
50/2065, 52/2066, 54/2067, 56/2068, 
58/2069, 6/2043, 60/2070, 62/2071, 
64/2072, 66/2073, 68/2074, 70/1719, 
8/2044, 9/2347
Šrobárova: 31/2077, 33/2078, 35/2079, 
37/2080, 39/2081, 41/2082, 43/2083, 
45/2084, 47/2085, 49/2100, 51/2101, 
53/2102, 55/2103, 57/2104, 59/2105, 
61/2106, 63/2107, 65/2108, 67/2109, 
69/2110, 71/2111, 73/2112
Votická: 1/2244, 3/2245, 5/2396, 8/2405
Zásmucká: 1/1775, 2/1632

Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 153 
je volební místnost v ZŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic 22/121 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Hollarovo nám.: 1/2258, 11/1998, 
13/351, 2/2275, 3/2259, 5/2260, 7/353, 
9/352
Nad Vodovodem: 0/751, 1/712, 3/23
Soběslavská: 21/2248, 23/2249, 
25/2250, 27/2251, 29/2252, 35/2257
U Vinohradské nemocnice: 10/2224, 
11/2392, 12/2225, 2/1719, 2A/2487, 
3/2075, 4/2256, 6/2255, 7/2237, 8/2223, 
9/2381
U Vinohradského hřbitova: 3/2471
Vinohradská: 180/1632, 184/2396, 
188/2405, 190/1630, 192/2227, 
194/1698, 196/1713, 198/2375
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V roce 2003 skupina odborníků 
z řad pomáhajících profesí založi-
la občanské sdružení Hyperaktivi-
ta – Institut pro studium a terapii 
hyperaktivity a poruch pozornos-
ti. Od počátku bylo hlavním poslá-
ním sdružení poskytovat ucelený 
program pomoci a podpory rodi-
nám hyperaktivních dětí a přispí-
vat ke zvyšování informovanosti 
laické i odborné veřejnosti.

Ústředním tématem naší čin-
nosti jsou specifické vývojo-
vé poruchy – zejména pak poru-
cha pozornosti s hyperaktivitou 
– ADHD. Hyperaktivita není ne-
mocí, ale vrozenou vývojovou po-
ruchou, která je charakteristická 
nepřiměřeným stupněm pozor-
nosti, hyperaktivity a impulzivity. 

Mezi nežádoucí projevy hyper-
aktivity patří nesoustředěnost, ne-
vyrovnanost výkonů, sociální ne-
zralost a emoční labilita, poruchy 
hrubé i jemné motoriky. Obtíže jsou 
často spojené s neschopností dodr-
žovat pravidla chování. Hyperak-
tivní děti opakovaně zažívají poci-
ty neúspěchu a nedostatečnosti ve 
vrstevnickém kolektivu. Často do-
stávají ze svého okolí jen negativní 
zpětnou vazbu. Jejich neposednost 
a roztěkanost je zaměňována za 
neposlušnost a drzost, neobratnost 
v sociálních vztazích za agresivi-
tu a zlomyslnost, projevy nepozor-
nosti jsou považovány za hloupost, 
bohatá fantazie a senzitivita je po-
kládána ze lhavost a bájivost, či ne-
dostatek smyslu pro realitu.

Výskyt hyperaktivity se v sou-
časné dětské populaci odhaduje 
na 5–8 % dětí, jejichž obtíže vyža-
dují intervenci odborníků. Což ak-
tuálně představuje až 135 00 dětí 
a dospívajících na všech stupních 
škol v ČR. Náprava hyperaktivi-
ty vyžaduje ucelený přístup, kte-
rý se zaměřuje nejen na vzdělá-
vání, ale i osvětu mezi rodiči. Od 
letošního ledna poskytujeme na-
še služby na nové adrese v Seifer-
tově ulici 85 v Praze 3. Rodičům 
nabízíme komplexní zhodnoce-
ní poruchy u dítěte, včetně vzdě-
lávacích a výchovných postupů 
v rodině i ve škole. Dále pak vý-
chovné a sociální poradenství, 
jehož součástí může být po do-
hodě s rodiči i návštěva ve škole. 
Pro děti školního věku nabízíme 
každé odpoledne ve všední dny 
volnočasové kluby, jejichž pravi-
delnou součástí je i trénink soci-
álních komunikačních dovednos-
tí. Pro předškolní děti máme klub 
Hyperka, který je připravuje na 
nástup do školky, nebo ji nahra-
zuje. Během léta nabízíme soci-
álně rehabilitační pobyty pro hy-
peraktivní děti. Pro letošní ročník 
tábora hledáme sportovně zamě-
řené dobrovolníky jako táborové 
vedoucí.

Pro konzultaci v našem sdru-
žení nemusíte mít žádné odborné 
doporučení, stačí se objednat na 
telefonu 776 240 141 – Mgr. Te-
rezie Pemová. Více na stránkách 
www.hyperaktivita.cz. 

PŘEDSTAVUJEME

Hyperaktivita, o. s.Křišťanova (od roku 1904)
 

Vracíme se zpět na pražskou universitu a zastavíme 
se u Husova staršího kolegy a učitele mistra Křišťana 
z Prachatic, učence, který by jindy a jinde jistě zazářil 
na poli přírodních věd. Narodil se o deset let dříve než 
Hus (přesné datum rovněž neznáme), v pošumavském 
městě, vzdáleném od Husince slabou hodinu cesty. Je-
ho akademická kariéra probíhala bez jediného zádrhe-
le – 1388 se stal bakalářem, 1389 mistrem svobodných 
umění, od roku 1392 veřejně přednáší, 1403–1404 dě-
kanem artistické (dnešní filosofická a přírodověd-
ná v jednom) fakulty, 1404 vicekancléřem university. 
Kázal u svatého Michala na Starém Městě (tento kos-
tel, zrušený za Josefa II., v nedávné době proslul bizar-
ní turistickou show), 1495 zde byl ustanoven farářem, 
čímž byl nadále materiálně zabezpečen.

Ač by se asi nejraději věnoval své milované matema-
tice a astronomii, byl naplno vtažen do teologických 
sporů, jimiž tehdy pražská universita doslova dýchala. 
I mistr Křišťan naplno propadl Viklefovi a nijak to ne-
skrýval. Když byli v roce 1408 i přes svůj diplomatický 
mandát v Bologni zatčeni pražští mistři Štěpán z Pálče 
a Stanislav ze Znojma, vystoupil na jejich obranu. Ro-
ku 1411 nařídil arcibiskup vyhlásit ve všech pražských 
kostelích klatbu nad Janem Husem, Křišťan u svatého 
Michala to ale odepřel. To mu vyneslo značnou popu-
laritu mezi Pražany i studenty, v následujícím roce byl 
možná také proto zvolen rektorem celé university. Ani 

odpor části teologické fakulty to zvrátit nedokázal. Z to-
hoto titulu byl Václavem IV. jmenován – spolu s osob-
ním královským lékařem a pražským arcibiskupem Al-
bíkem z Uničova, lékařem, astronomem a děkanem od 
Všech Svatých na Pražském hradě Zdeňkem z Labou-
ně a vyšehradským děkanem Jakubem - členem smírčí 
náboženské komise, jejíž zasedání se odbývala na Křiš-
ťanově michalské faře. Tato nezaujatá skupina exakt-
ních vědců na závěr vypracovala kompromisní text, 
který Křišťan předal Janu Husovi k formálnímu podpi-
su, tento jej však stvrdit odmítl, neboť v něm nalezl vě-
tu, že papež je hlavou církve. Dále se již jít nedalo. Král 
v následném záchvatu vzteku vyhostil z Prahy mistry 
Jana Eliášova, Stanislava a Petra ze Znojma a Štěpána 
z Pálče. Křišťan se však myšlenky na rozumný kompro-
mis nevzdal. Když byl Hus v Kostnici zatčen, vypravil 
se za ním, podařilo se mu s ním sice promluvit, vzápě-
tí byl ale na udání Michala de Causis sám zatčen. Král 
Zikmund jej ovšem – právem - považoval za neškodné-
ho a postaral se o jeho propuštění. 

Po návratu se Křišťan snažil vyhýbat dalším nábo-
ženským sporům a pokračoval v kompromisním kur-
su. Vystoupí proti příliš radikálnímu Václavu Koran-
dovi, dopisuje si s odpadlíkem od husitství v polském 
exilu Štěpánem z Pálče, avšak zároveň na universitě 
poskytuje asyl viklefistovi Petru Paynovi, který musel 
prchnout z rodné Anglie. Propukají ale války.

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy
pokračování příště

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Zahradní restaurace 
Lavička

Orosený zlatistý půllitr anebo 
sklenka správně vychlazeného bílé-
ho či růžového vína na sluncem zali-
té zahrádce? Zahradních restaura-
cí je na Žižkově celá řada a Lavička 
patří mezi ty novější a modernější, 
přičemž nabídkou i cenovou hladi-
nou ji lze zařadit někam do střední 
až vyšší střední třídy. 

Do okrova laděný interiér je 
vzdušný a příjemný, obsluha při-
měřená úrovni podniku, ačkoli leh-
ké školení z pravidel stolničení by 
jistě unesla. 

Jídelní lístek je možná až příliš 
rozsáhlý a záběrem poněkud roze-
vlátý (například deset druhů těsto-
vin, devět českých specialit a čtr-
náct dalších specialit plus ryby, 
malé i velké saláty nebo bezma-
sá jídla), na druhou stranu hned 
na úvod nabízí skvělé prkénko ob-
ložené variací hned pěti lahod-
ných francouzských sýrů. Z před-
krmů stojí za ochutnání například 
tatarský biftek z lososa podáva-
ný v rýžovém košíčku s kapary, ci-
bulí a ústřicovou omáčkou, pří-
padně kachní prsa marinovaná 
v portském víně podávaná s blan-

šírovaným česnekem a basmati rý-
ží. Zajímavá je i nabídka ryb – filet 
z candáta na šťouchaných brambo-

rách přelitý báječnou paprikovou 
omáčkou nebo filet z máslové ry-
by butterfish servírovaný na lůžku 

hráškových lusků s jemnou pažit-
kovou omáčkou. V již zmiňované 
sekci specialit a českých specialit 
si jistě vyberou i všichni milovníci 
pečených kachen a králíků, smaže-
ných krkoviček, gulášů, medailon-
ků i řádných steaků. 

Na čepu je tradiční Pilsner Ur-
quell 12° a Gambrinus 10°. Z vin-
ného lístku je třeba upozornit ze-
jména na bílá vína z vinných sklepů 
Lechovice a z vinařství Kovacs na-
bízená i v přívlastcích za velmi pří-
jemné ceny, nicméně zvolit můžete 
i minerální Chablis či bohatý argen-
tinský Malbec. Nechybí ani mož-
nost objednání poloviční porce za 
75 % ceny a populární polední me-
nu – obvykle čtyři možnosti v ceně 
mezi 80 a 100 Kč.  -red-

Žižkovský gurmán
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KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2

12. út 16.30 B. Svejkovská – po-
kračování procházkou 
s novým průvodcem

26. út 16.30 L. Bedřich – Zážit-
ky z filmování, hraní a zpí-
vání

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
 4. po 13.30 Šárka, konečná 

tram č. 8, 20, 26 Divoká 
Šárka

15. út 16.00 Albatros: Když máj 
jde k nám, dům s pečova-
telskou službou

18. po 13.30 Cesta do neznáma, 
u Libeňského zámečku

KLUB REMEDIUM
Táboritská 22, tel.: 222 712 940

e-mail: senior@remedium.cz
12. út 16.00–18.30 Seminář za-

měřený na finanční gra-
motnost a prevenci před-
lužování občanů – zdarma

POZVÁNKA

Všem členům a ostatním se-
niorům, kteří oslaví v květ-

nu kulaté a půlkulaté na-
rozeniny, přejeme do 

dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme 

Jiřině Bláhové, Haně Kratochví-
lové, Mileně Kubrové, Marii Skři-
vánkové, Věře Zajícové, Bohumile 
Šrámkové, Anně Zumrové, Anně 
Douskové a Aleně Kabrhelové. 
Za výbor Svazu důchodců Praha 3 

Viktor Pelzel

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM

Opět se hlásí NATAMA – 
náhradní táta a máma…

Není to tak dávno, co jsme do-
stali možnost otisknout v těchto 
novinách článek Sdružení NATA-
MA, týkající se náhradní rodiny 
-hledáme pěstouny, náhradní tá-
ta a máma. Vzhledem k tomu, že 
současně s touto zprávou šlo ru-
ku v ruce i odvysílání našich in-
formací na rozhlasové stanici Re-
gina Praha, začalo se nám ozývat 
hodně lidí ochotných pomoci. 
A tak naši pracovníci pracovali 
na plné obrátky, poskytovali in-
formace, sjednávali schůzky. 

Přinášíme pro vás malou statis-
tiku: průměr nových kontaktů byl 

již ke konci loňského roku cca 17 
na měsíc. Konkrétně v listopadu 
to bylo 24 kontaktů, v prosinci 20, 
v lednu pak dokonce 41 nových 
kontaktů. Výsledkem bylo 11 zá-
jemců, což je opravdu hodně.

Samozřejmě, že ne každý kon-
takt je „trefou do černého“, ale 
zájem je důležitý a nás potěšil, 
ukázal totiž, že osud dětí není ve-
řejnosti lhostejný. Věříme, že se 
okruh zájemců, ochotných po-
moci dětem bude rozšiřovat.

Za pochopení a spolupráci dě-
kuje Sdružení NATAMA.

Více na www.natama.cz.

Kvalita komunikace mezi lidmi je 
nepostradatelná pro plnohodnotně 
prožitý život. Dospělí po cévní moz-
kové příhodě či těžkých úrazech hla-
vy a operacích mozku se ocitají spo-
lu s celou rodinou v situacích, kdy si 
nevědí rady. Pomůžeme Vám i ce-
lé rodině při jednání s úřady a insti-
tucemi, nasměrujeme Vás na zdra-
votnická zařízení a odborníky pro 
poruchy komunikace a hybnosti. 

Poskytneme vám ve vašem domá-
cím prostředí sociální rehabilitaci 
– pomoc při zlepšení dorozumívání 
s okolím a procvičení hybnosti.

V případě zájmu o naše služ-
by kontaktujte kancelář Občan-
ského sdružení LOGO – Karlovo 
nám. 15, 1. patro nad Albertem, 
tel.: 774 191 345, 224 910 408, 
e-mail: oslogo.praha@oslogo.cz. 
Více na www.oslogo.cz.

LOGO nabízí své služby
Společnost Duha pořádá ve

čtvrtek 14. května od 14 do 
18 hodin Den otevřených dveří, 
ve kterém nabízí příležitost se-
známit se s programem Podpo-
rované zaměstnávání. Jedná se 
o službu pro lidi se zdravotním či 
sociálním znevýhodněním nebo 
nízkou kvalifikací, kteří si chtějí 

najít zaměstnání a potřebují k to-
mu podporu či pomoc. 

Více na webových stránkách
www.spolecnostduha.cz nebo tel. 
číslech 257 313 986, 602 416 506 
či e-mailu pz@duha.nsnet.cz.
Těšíme se na Vás ve Zborovské 
ulici 38 v Praze 5 (vchod z Ma-
látovy ulice).

Společnost Duha má otevřené dveře

Základní škola nám. Jiřího z Poděbrad pořádá 18. května 
od 14 do 16.30 hod. Den otevřených dveří zejména 

pro žáky 5. tříd, event. 3. tříd a jejich rodiče. 
5. června pak proběhnou přijímací zkoušky 

do 6. a 4. ročníku s rozšířenou výukou matematiky 
a informatiky, nebo s rozšířenou výukou cizích jazyků. 

Přihlášky jsou k dispozici ve vrátnici školy. 
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„Terezín byl hrozný, ale ještě jsme byli doma“
Služby dobrovolníků Živé paměti vy-
užívá i paní Hana Eisenbergerová. 
O mladých lidech z Německa, kteří ji 
už několik let chodí navštěvovat mlu-
ví s nadšením – jako o členech rodiny. 
S některými udržuje stále kontakt, ať 
už prostřednictvím korespondence 
nebo i osobně. I přes prožitá utrpení 
si křehká šedovlasá dáma nestěžuje 
a i při svém vyprávění se nakažlivě 
usmívá. 

Pocházím z Hořovic u Berou-
na, když přišli Němci v roce 1939 
mi bylo 13 a už jsem dál nemohla 
chodit do školy. Na své učitele moc 
ráda vzpomínám, všichni byli skvě-
lí. Třeba pan učitel Habětín, velký 
vlastenec a sokol, když přišli nacis-
ti, vystoupil proti perzekuci Židů, 
tak ho potom hned sebrali a skončil 
v Osvětimi a odtud se nevrátil.

S německou okupací přišly trans-
porty. Byla jsem v transportu s kamarádkou – Zuzanou Rů-
žičkovou, nyní slavnou cembalistkou. Z Plzně jsme dojeli do 
Terezína – to jsme byli ještě celá rodina – tatínek, maminka 
a bratr Oto, který pracoval v Praze ve skautském naklada-
telství. Chlapci jeli napřed, aby pro nás v Terezíně připravi-
li ubytovny. Díky tomu, že byl bratr zařazen v této pracovní 
skupině, mohl nás – mě i rodiče v Terezíně po nějakou dobu 
chránit, abychom nemuseli do transportů na východ. Ale to 
po dvou letech přestalo platit. 

V Terezíně jsme museli bydlet každý zvlášt. Maminku dali do 
sudetských kasáren a já šla do dětského domova. V Terezíně to 
ještě šlo. Proti Osvětimi tedy. Bylo to hrozné, ale musím při-
znat, že mám také pěkné vzpomínky. Ve sklepě dětského domo-
va bylo harmonium, známý dirigent Rafael Schächter vytvořil 
sbor a začali jsme ve sklepě při harmoniu zpívat. Secvičili jsme 
Moravské dvojzpěvy. Dopadlo to tak pěkně, že si pak troufl na 
Prodanou nevěstu. Byli tam také sólisti – např. Karel Bergman. 
Pak jsme zpívali Hubičku a potom německy Figarovu svatbu 
a nakonec latinsky Verdiho Requiem. My jsme pro to úplně žili. 
Přišla jsem z práce, protože jsem byla dítě pracovala jsem na 
zahradě, kde jsme pro Němce pěstovali zeleninu, a ten zpěv nás 
držel. Němci nás nechali, říkali si: ať si zpívají, stejně půjdou 
do plynu. Generální zkoušku dirigoval Karel Ančerl, premiéry 
jsem se ale už nedočkala, byli jsme zařazeni do transportu.

Kam jedeme, jsme nevěděli, jen že někam na východ. Bra-
trovi se podařilo nás ještě jednou zázračně naposledy vyre-
klamovat z transportu, a to z toho známého zářijového trans-
portu, který šel celý do plynu. Ale pro příští transport to již 
neplatilo, už jsme jeli. 

V Osvětimi dělal selekce doktor Mengele, v té první ma-
minku vyřadili, že nepůjde do práce – tudíž, že půjde do 
plynu. Bratrův kamarád, když maminku vyřadili, zariskoval 
a vzal její kartičku s číslem (všichni jsme tam pro ně byli čísla) 
a zařadil ji mezi práce schopné. 

Tatínek zemřel nedlouho poté, co jsme přijeli. Museli jsme 
dlouho stát v mrazech na apelplacech a on se nachladil a brzy 
zemřel. Osvětim byla hrozná, Terezín byl také hrozný, měli 
jsme tam hlad, ale byli jsme ještě tady, doma.

Maminka zázračně prošla ještě 
jednou selekcí v ženském táboře. 
Byla už taková slabounká, říkala 
jsem si, že neprojde a stal se zá-
zrak – esesák ji prostě přehlídnul. 
V Osvětimi jsme byli asi třičtvrtě 
roku. Přijeli jsme v prosinci 1943, 
v červenci 1944 jsme jeli do roz-
bombardovaného Hamburku na 
vyklizovací práce. Tam jsme byli asi 
tři měsíce.

Jednou, když začalo velké bom-
bardování, nás esesáci odvedli do 
lesíka.Najednou mě to vyhodilo do 
vzduchu a vedle mě se kutálela hla-
va mé spoluvězeňkyně. 

Potom nás zase stěhovali pryč, 
jmenovalo se to Neugraben, spada-
lo to pod koncentrační tábor Neuen-
gamme, tam byl např. E. F. Burian. 
Pracovali jsme, neustále se bom-
bardovalo. Jediné, co tam nehrozi-
lo, bylo, že půjdeme do plynu. 

Pak jsme byli v Tiefstaaku, asi tři měsíce. 
Jednou nás zavolal esesák, Buldog jsme mu říkali, že je 

blízko fronta. Říkal, že si nás zavolá Červený kříž a pojedeme 
někam do Švýcarska. My jsme tomu nechtěli věřit. V lágru 
měli zůstat jen lidé do 17 let a staří lidé, ostatní měli jet na 
práci. Říkali jsme si, že je to zase nějaké podezřelé. Šli jsme 
na práci, vrátili jsme se a ten náš lágr byl celý vybombardova-
ný. Neměli jsme, kde bydlet, říkali, že pojedeme do Švýcarska. 
Naložili nás na dobytčáky a odvezli nás do Bergen Belsenu. 
Tam to bylo hrozné. Blížila se fronta, konec války, lidi tam 
umírali. Bydleli jsme na holé zemi. Před budovou byly haldy 
mrtvých těl. Byl už tam tyfus.

Pak přišel 15. duben, přišli Angličané, byli jsme osvoboze-
ni. Udělali nerozumnou věc: začali nám dávat vydatné polév-
ky, což způsobilo hrozné průjmy. 

Maminka zemřela dva týdny po osvobození. Pamatuji si na 
její poslední slova, umírala mi v náručí. Já jsem se potom také 
sama tyfem nakazila.

Domů jsem jet nemohla, vlaky k nám nejezdily, a tak mi 
dali na výběr: zůstat v Německu nebo jet do Švédska. V Ně-
mecku jsem v žádném případě zůstat nechtěla, vybrala jsem 
si Švédsko. Odvšivili nás a jeli jsme trajektem do Malmö. 
Měla jsem tuberkulózu a vážila jsem 34 kg, tak mě umístili ve 
vojenském sanatoriu. 

Když se pak nález zlepšil, odvezli nás na rekonvalescenci 
do malého městečka Strangnas.

Pak přišla zpráva z vyslanectví, abychom se vraceli domů. 
Nevěděla jsem, co mám dělat, narodila jsem se v Čechách, ži-
la jsem tady, tak jsem se nakonec samozřejmě chtěla vrátit. 
Spousta lidí mě před návratem varovala, mnoho děvčat ve 
Švédsku zůstalo. 

Rodiče zemřeli, ale pořád jsem doufala, že se objeví bratr. 
Když jsme přijeli v dubnu domů, byli jsme dojatí, na hranicích 
nás lidé vítali. Pak se ale všechno změnilo. Naše představy 
pak byly úplně jiné.

Bratra jsem nenašla. Němci ho zastřelili 2. května 1945 už 
na hranicích ve Varnsdorfu při pochodu smrti, což mi napsal 
v roce 1947 jeden z jeho spoluvězňů. 

Z Hannoveru 
do Prahy
Po ukončení střední školy se Joke Czapla rozhodla absolvo-
vat tzv. dobrovolnický rok, což je v Německu, odkud pochá-
zí, celkem obvyklá praxe. Namísto pokračování ve studiu na 
universitě si dala jeden rok pauzu a vybrala si z nabídky dob-
rovolnických aktivit – rok v cizí zemi a práci dobrovolníka ve 
zvoleném oboru. Pobyt dobrovolníků (kteří samozřejmě ne-
jsou honorováni) platí různé nadace a fondy. Joke si vybra-
la renomovanou německou organizaci Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste, která se už padesát let zabývá pomocí obě-
tem druhé světové války. A tak se po výběrovém řízení a ně-
kolika seminářích přestěhovala Joke do Prahy, aby prostřed-
nictvím obecně prospěšné společnosti Živá pamět pomáhala 
pražským seniorům – obětem druhé světové války. 

Proč jste si vybrala práci se seniory ?
Sociální práci máme v rodině, moje maminka pracuje 

v sociálních službách, i já jsem pracovala s dětmi i s hendi-
kepovanými – doma v Německu.

Práce se seniory ale není vůbec lehká...
Jsou to nesmírně vděční lidé, je to příjemná práce.

Jak přijímají lidé – oběti nacizmu fakt, že jim pomoc 
nabízí právě Němci? Jak Vás příjmají ?

Úplně skvěle. Jsou rádi, že se o ně někdo zajímá, že s ni-
mi někdo mluví. Všichni mi říkají, že je  jasné, že na tom, 
co Němci za druhé světové války provedli jim a jejich rodi-
nám nenesu žádnou vinu. Někteří se mne ptají, odkud po-
chází naše rodina – a tak trochu možná nepřímo směřují 
k tomuto tématu, ale přímo se nikdo neptá. Ale moje rodi-
na je z Moldávie a Rumunska. Vlastně jedna dáma trvá na 
tom, že nechce mluvit německy, tak mluvíme anglicky. Ne-
ní to problém.

Jak probíhá váš dobrovolnický den?
Navštěvuji klienty na Hagiboru, tam žijí senioři ze Židov-

ské obce, pak chodím po návštěvách do domácností.
Čekala jsem, že lidé budou chtít více pomoci, jako tře-

ba nakoupit, uklidit, doprovodit na procházku, ale nej-
víc si všichni chtějí povídat. Jdeme třeba na procházku 
do parku, nebo do cukrárny na kávu, ale hlavně si povídá-
me. O rodině, dokonce rádi mluví o době války, možná je 
to i určité trauma, o kterém předtím nemohli nebo nechtě-
li mluvit, často probíráme vnoučata, politiku. V sídle Živé 
paměti pořádáme také s kolegou konverzační kurzy něm-
činy, schází se tu pravidelně skupina klientů s překvapivě 
dobrou němčinou.

Co budete dělat až Vám v září skončí dobrovolnický rok?
Vrátím se do Německa a budu v Berlíně studovat země-

dělství. To bude potřeba vždycky, navíc si budu moci vybrat 
jestli se budu věnovat vědě, farmaření nebo třeba politice. 

� správu archivního materiálu shromážděného za úče-
lem odškodnění otrocky a nuceně nasazených v období 
2. světové války 
� provádění a podporu výzkumných projektů, zpracování 

studií a odborných analýz z oblasti moderních dějin 
� informační, vzdělávací a osvětovou činnost, prováděnou 

zejména formou přednášek a výstav 
� poradenské a asistenční služby poskytované v sociální ob-

lasti obětem pronásledování, zejména totalitními režimy 
� podporu organizací a svazů zastupujících zájmy obě-

tí pronásledování, pořádání konferencí, setkávání s pa-
mětníky, kulturních a společenských akcí 
� činnosti směřující k podpoře evropské integrace, dob-

rých sousedských vztahů a občanské společnosti

CO NABÍZÍ ŽIVÁ PAMĚŤ

Paměť, která je stále živá
Živá paměť pomáhá obětem nacismu a uchovává jejich vzpomíky pro budoucnost

Živá paměť je obecně prospěšná společnost, která 
byla založena pracovníky Kanceláře pro oběti nacis-
mu Česko-německého fondu budoucnosti v prosin-
ci roku 2003. Vznik společnosti byl iniciován samot-
ným průběhem procesu odškodnění z titulu nucených 
a otrockých prací během 2. světové války. Realizací 
plateb byl pověřen Česko-německý fond budoucnos-
ti, který za tímto účelem zřídil v roce 2000 Kancelář 
pro oběti nacismu. Přes 120 000 osob zaslalo žádosti 
a zároveň i doklady o perzekuci během 2. světové vál-
ky. Vznikla tak unikátní sbírka originálních dokladů 
úřední i osobní povahy, fotografií a osobních výpově-
dí. Právě za účelem zachování, rozšíření a zpracování 
tohoto jedinečného archivu založili pracovníci Kance-
láře pro oběti nacismu společnost Živá paměť. 

SETKÁNÍ S PAMĚTNÍKEM – „JEDEN Z NÁS VYPRÁVÍ…“
Živá paměť zve na pravidelná setkání obětí nacismu a veřejnosti  v Kontaktním centru pro oběti nacismu a mezigenerační 
dialog. 19. května, 16. června, 15. září (vždy v úterý) od 14.00. Program: setkání pamětníků 2. světové války, osobní příběh 
jednoho z pamětníků, který byl za 2. světové války nuceně nasazen nebo vězněn v koncentračním táboře, návštěva knihovny 
Živé paměti, přátelské posezení u čaje a kávy. Na jednotlivé akce se registrujte na tel. číslech 224 872 750 nebo 224 872 100 
(po–pá 9–12 a 13–16).  Živá paměť, o.p.s, Na Poříčí 12, Praha 1

POZVÁNKA
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� Hledáme důchodce  schopné ma-
nuelní práce, prac. doba 2–3 dny 
v týdnu, min.120 Kč/hod. ŘP skupi-
ny B výhodou. Tel. 602 258 816
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584

� 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
� Relax Club nabízí kadeřnictví – ma-
sáže – pedikúru – manikúru – solári-
um – kosmetiku. Pro mladé i starší na-
bízíme kosmetický laaser za výhodné 
ceny. V příjemném prostředí Relaxu. 
Tel. 284 860 349
� Malířské práce – František Zelen-
ka. Tel. 271 774 393, 723 552 450

� Chcete si zahrát TENIS? Nejlépe 
to půjde s trenérem. Termíny, dvor-
ce dohodou. tenishrou@seznam.cz,
tel. 773 580 440
� Kontrolujte své zdraví! Kurzy 
Chi Kung + Tai Chi – čtvrtky 18.30,
Žižkov. Kurzy Shiatsu, osobní a skupi-
nové zdravotní konzultace se Seymou-
rem Koblinem. Tel. 722 904 804, www.
internationalschoolofhealingarts.cz.
� 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
� SOLÁRIUM – FITNESS, masá-
že, posilovny rozděleny, nízké ceny. 
Tel. 284 821 225
www.solarium-fitness.cz

� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel. 241 412 507
� Renovace parket, broušení, laková-
ní, pokládka laminátové a dřevěné pod-
lahy. Rychle, kvalitně. Tel. 606 531 051
� TRUHLÁŘSTVÍ – masiv–dý ha–la-
mino, zakázková výroba nábytku, ná-
vrhy, montáž, doprava. 
Tel. 608 253 549
� Malířské a lakýrnické práce + úklid
 levně/kvalitně – P. Sus. Tel. 603 505 927
� Malířské a lakýrnické práce.
Tel. 603 211 662
� 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
� Hledáme hezký státní byt v P3. 
Tel. 777 909 090
� Vyměním 3+1, 95 m2, s majitelem 
za menší. Tel. 777 180 247

� Vym. dva byty za jeden: 2+kk, P3, 
1.  p., majitel a 1+kk, P10, přízemí, 
DR, za 3+1 ST/DR. Tel. 724 267 927
� Rodina s malým dítětem vymění 
obecní byt 2+1, 58 m2, v klidné části 
Žižkova, za větší, pouze obecní, jen 
Praha 3 – výměna. Tel. 602 366 080, 
zizkov@centrum.cz
� 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
� Pronajmeme obchodní prostor 
v Radhošťské ul., 35 m2, výloha, WC, 
teplá voda, přímotop, nájem doho-
dou. Tel. 222 719 334
� SKLAD (komora) k prodeji do OV, 
1. PP Chelčického 1241, 18,66m2, 
cena k jednání 70 000 Kč (vč. DPH).
Bohemia REAL INVEST, s. r. o. 
Tel. 241 440 976, 777 101 028

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

Ztratila se fenka pitbul-
la, slyšící na jméno „Ho-
ney“. Celá černá s bílou 
náprsenkou a bílou po-
nožkou na zadní. Odmě-

na, volejte prosím tel. 739 998 832

1. května 2009 se 
dožila paní Květo-
slava Vospálková 
90 let. Do dalších 
let ji přejeme hod-
ně zdraví a život-
ního optimismu. 
S láskou její milu-
jící rodina.

NEJBLIŽŠÍ PRODEJNY:  
Praha 3 – Žižkov, Koněvova 73, tel.: 222 581 373 
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, Vršovická 48, tel.: 271 726 677 
Březí u Říčan – podniková prodejna, Březí u Říčan 102, 
tel.: 323 666 239
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 
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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

VÝŠKOVÉ PRÁCE
• fasády – čištění, opravy, nátěry • střechy – 
opravy, rekonstrukce • zábrany proti ptactvu 
• kácení a prořezy stromů • spárování pane-
lových objektů • světlíky, komíny
mobil: 733 189 429 | e-mail: samuelloss@seznam.cz

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
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•  nové výtahy na klíč včetně 
stavebního povolení 

•  více než 1500 realizovaných 
modernizací 

• tradice 150 let na trhu 
•  spolehlivost, bezpečnost 

a dobrá cena 

• servis 
• prosklené výtahy 
• úspora energie až o 30 % 
• bohaté zkušenosti 
•  nosnosti už od 280 kg 

až po 630 kg
• široká škála designu 

kontakt: 
tel.: 225 349 853 OTIS a. s.
e-mail: obchod@otis.com  BB Centrum – Office Park
více informací o nás na:  Želetavská 1449/9
www.otis.com 140 00 Praha 4

ZHODNOTÍME VÁŠ DŮM 
A ZPŘÍJEMNÍME 
VAŠE BYDLENÍ 

NOVÝM VÝTAHEM

před instalací po instalaci

Rádi uveřejníme i Vaši inzerci...
tel. 222 782 816

 e-mail: rn.inzerce@praha3.cz

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

„MODRÁ ŠANCE“ 
PROHLUBUJE KRIZI

„ORANŽOVÁ NADĚJE“ 
JI NEŘEŠÍ

– VOLTE RUDOU ALTERNATIVU

Volte mladé kandidáty KSČM z Prahy 3
č. 16, Milan Krajča, 25 let, student VŠ
č. 19, Roman Janouch, 36 let, novinář

ZMĚŇME NAŠI 
BUDOUCNOST 

V EVROPĚ

OV KSČM Praha 3, Baranova 11, 130 00 Praha 3
www.praha3.kscm.cz

Prádelna Quido
Cimburkova 23, Praha 3

vchod z Dalimilovy ulice
tel.: 222 780 249, 723 160 949

info@pradelnaquido.cz
www.pradelnaquido.cz

domácnosti • lékařské • restaurační
 pracovní • hotelové • s dopravou

www.lexis.cz
Krkonošská 17, P-2
T/F: 222 721 363
GSM: 603 283 580

• roční studium s akreditací MŠMT
• příprava na mezinárodní certifi kát
• praktická obchodní angličtina
• příprava na SCIO testy a TSP
• cena studia již od 23 391 Kč
Soutěž o jazykový kurz zdarma!

Pomaturitní studium 
angličtiny 2009/2010
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Nejlepší komplexní zdravotní péče pro každého z Vás na dosah ruky od Vašeho bydliště - vyzkoušejte nás...

Poliklinika Italská
- smlouvy se všemi ZP
- komplexní zázemí specialistů
- 31 odborných ambulancí
- moderní přístrojové vybavení
- digitální RTG (CT, UZ, RTG) 
- gynekologická ambulance
- oční
- ORL
- chirurgie
- ortopedie

Praktičtí lékaři
- příjmáme nové pacienty
- 6 ordinací praktických lékařů
- prac. doba od 7:30 do 18:00 
  hodin v pracovní dny
- možnost tel. objednávky
- možnost on line objednávky
- objednáte se na přesný termín
- očkování
- posudková činnost

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!

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...

   vyčištění spotřebiče a kontrola 
detektorem úniku zemního plynu: 
520 Kč bez DPH (cena za kus)

   doprava včetně parkovného:
390 Kč bez DPH

Při čištění spotřebiče v objektu, 
který je začleněn v bytové výstavbě 
a splňuje předpoklady dle § 48 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, bude 
uplatněna pouze 9% sazba DPH.

Nabídka se vztahuje 
i na průtokové
ohřívače vody.

Bližší informace:
221 092 174, 221 092 202 

monika.canova@ppas.cz
helena.halasova@ppas.cz

 www.ppas.cz

Udělejte něco 
pro svůj 
  plynový 
kotel!

Služba je poskytována 
ve spolupráci

se společností 
AAA – Záchranná
technická služba.

   Nechte ho po
    zimní sezoně
              vyčistit

Nyní za zvýhodněnou cenu 
od Pražské plynárenské, a. s.

Nabídka je časově omezena 
do 31. srpna 2009

Plyn_133x103_Praha3.indd 1 9.4.2009 11:01:18

RN_0905_i.indd   1RN_0905_i.indd   1 27.4.2009   23:14:0127.4.2009   23:14:01



Vydala MČ Praha 3. REDAKCE: Lipanská 7, Praha 3. Tel.: 222 116 216, 222 116 242, e-mail: rn@praha3.cz, 
rn.inzerce@praha3.cz. NÁVŠTĚVNÍ DEN V REDAKCI: pondělí 9–18 hod. Nevyžádané rukopisy a fotografie 
se nevracejí. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie z archivu redakce. Redakční 
rada: předseda – Mgr. M. Benda, členové – P. Hurda, Ing. B. Nigrin, Ing. D. Reisiegel. Šéfredaktor: J. Sotona. 
Redakce: Mgr. M. Púčiková. Grafická úprava: Martin Šejnost. Tisk: Česká Unigrafie, a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p.
Náklad: 38 000 výtisků. Vyšlo 30. 4. 2009. Registrační číslo MK ČR E12803.

RADNIČNÍ
NOVINY  PRAHY 3 5

16 číslo 5 2009 | Radniční noviny Prahy 3 ZE ŽIVOTA PRAHY 3

1) 00114/09 sedmiletý větší pes, černý kříženec pitbulteriéra s bílou 
náprsenkou. Je čistotný, uvítal by domov v domku se zahrádkou. 
Nalezen 18. ledna na Vinohradech.

2) 00482/09 tříletý pes, velký kříženec německého ovčáka. Je přá-
telský a vlídný, má rád procházky, vhodný pro sportovně založe-
ného majitele. Nalezen 10. března v Praze 3 na Balkáně.

3) 00539/09 osmiměsíční pes střední velikosti, kříženec tmavě zlaté 
barvy. Je hodný, přítulný a učenlivý. Nalezen 16. března na Žiž-
kově.

4) 01841/09 desetiletý menší kříženec, černý pes s krátkou hladkou 
srstí. Je hodný, čistotný, přítulný, vhodný pro staršího majitele. 
Nalezen na Žižkově.

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

Poslední březnový den se Zá-
kladní škola Chmelnice otevřela 
všem svým minulým i současným 
pedagogům, žákům i ostatním pří-
znivcům, aby si zde ve slavnostní 
atmosféře připomněli již 45 let fun-
gování školy. Její současný ředitel 
Václav Havelka přiblížil jak  začát-

ky působení školy, tak také prozra-
dil, co se ve škole plánuje v budouc-
nosti. Prostory školní jídelny se na 
toto odpoledne proměnily v impro-
vizovaný taneční sál pro vystou-
pení školního tanečního soubo-
ru i v koncertní síň, ve které zahrál 
flétnový a kytarový soubor, který 

právě v tento den, po deseti letech 
svého fungování, dostal při ofici-
álním křtu jméno Pramínek. Slav-
nostního odpoledne v ZŠ Chmelni-
ce se zúčastnil i zástupce starostky 
Prahy 3 zodpovědný za oblast škol-
ství Jiří Matušek.

-red-

Strážníci zadrželi hledaného
Začalo to hlášením o potyčce ve Fibichově ulici 27. března a skončilo 

to zadržením Policií České republiky hledaného muže. Strážníci v Praze 3 
vyjeli k údajné rvačce v osm hodin ráno a na místě našli  podle obvodního 
ředitele Městské policie v Praze 3 Dušana Machoně jen silně podnapilé-
ho muže se šrámy v obličeji. „Neznámý odmítl sdělit hlídce svou totožnost 
a tak ho předvedla na místní oddělení policie, kde se ukázalo, že muž je hle-
daný,“ uvedl Machoň.

Lámali stěrače, zadrželi je strážníci
Skupinu vandalů zadrželi 29. března krátce po čtvrté hodině ráno 

strážníci v Siwiecově ulici. Hlídka byla původně na místo přivolána k po-
tyčce čtyř lidí. Vandalové si totiž vybrali nevhodnou zábavu, začali ulamo-
vat stěrače u zaparkovaných vozidel, když to však jeden z majitelů z okna 
spatřil, seběhl na ulici a hříšníky chytil. „Ve chvíli, kdy už strážníci případ 
řešili, na místo přišla i přítelkyně poškozeného a potvrdila, že dva z mladíků 
viděla, jak stěrače lámou. Oba to ale popřeli,“ poznamenal Machoň. Celý 
případ nakonec pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku pod-
le Machoně putuje na místní městský úřad. (teg)

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

V neděli 10. května se na dět-
ském hřišti vedle DDM Ulita v uli-
ci Na Balkáně uskuteční kuličkový 
turnaj pro dospělé. Turnaj je pří-
stupný i pro mladší účastníky, kte-
ří se nebojí utkat s dospělými bor-
ci. Hrát budou proti sobě vždy dva 
hráči. Každý hráč má 15 kuliček 
rozdílné barvy než soupeř (kulič-
ky budou k zapůjčení u pořadate-

lů). Pravidla: hráči kuličky nejprve 
cvrnkají od čáry směrem k důlku, 
poté střídavě kuličky cvrnkají do 
důlku. Hráč, který má jako prv-

ní své kuličky v důlku, vyhrál hru. 
Startovné je 20 Kč. Přihlášky a tré-
nink na místě od 13 do 14 hod., 
začátek turnaje ve 14 hod. Pět 
nejlepších hráčů a dalších pět vylo-
sovaných bez ohledu na pořadí ob-
drží věcné ceny. Více informací na
www.kulicky.eu, svaz@kulicky.eu 
nebo na tel. 608 580 159 (Zbyněk 
Fojtík).

Kuličkiáda pro dospělé

  3.  května (neděle) 10.15
s Dynamem České 
Budějovice

17.  května (neděle) 10.15
s SK Slavia Praha

30.  května (sobota) 17.00
s FC Viktoria Plzeň

Přijďte v posledních jarních 
zápasech pomoci Viktorce 
udržet účast v první lize!

DOMÁCÍ ZÁPASY 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV

ZŠ Chmelnice slavila 45 let svého otevření

1

Projektový den v rámci mul-
tikulturní výchovy pod názvem 
Ke kamarádům cestou necestou 
se uskutečnil ve středu 25. břez-
na v Základní škole Vlkova. Úko-
lem každé třídy druhého stupně 
bylo vytvořit expozici o státu, ze 
kterého pochází jejich zahraniční 
spolužák. Žáci pak postupně na-
vštěvovali jednotlivé třídy a pro-
hlíželi si spolužáky připravené 
výstavy přibližující Kazachstán, 
Vietnam, Ukrajinu, Belgii, Čínu 

a Rusko. Nechyběla ani expozice 
věnovaná Romům a jejich kultu-
ře. Kromě informací ze zeměpi-
su, historie ale i současné situace 
daného státu a dalších faktogra-
fických údajů byly návštěvníkům 
jednotlivých expozic nabídnu-
ty i ochutnávky národních gast-
ronomických specialit, ze tříd se 
linula autentická hudba, promí-
taly se filmy a vystavovaly foto-
grafie ilustrující dění v předsta-
vovaných zemích. -red-

Ke kamarádům cestou necestou

3

ELEGANCE, ŠARM A INOVACE JAZZU – Berlínský DJský ko-
lektiv Jazzanova přiveze 28. května do Paláce Akropolis v rámci projek-
tu EuroConnections svůj úchvatný mix žánrů a stylů. Večírek doplní česká 
jazzová zpěvačka Veronika Diamant se skupinou SofaJazz.
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