
Provoz v novém traktu Ošetřovatel-
ského domova v Habrové ulici s nový-
mi osmadvaceti lůžky slavnostně zahájila 
10. května starostka městské části Praha 3 
Milena Kozumplíková. Rozsáhlá investič-
ní akce třetí městské části, která si vyžáda-
la více než 21 milionů, rozšíří stávající ka-
pacitu tohoto zařízení téměř o třetinu. 

„Dostavba je důležitým milníkem 
v sociální a zdravotní péči o potřeb-
né občany nejen v rámci naší městské 
části, ale i celé české metropole. Se-
nioři mají mezi obyvateli Prahy stá-
le významnější zastoupení. Pro měs-
to z této skutečnosti vyplývají značné 
nároky na rozšiřování služeb určených

právě pro tuto část populace,“ uved-
la v této souvislosti starostka Milena 
Kozumplíková. 

Ošetřovatelský domov Habrová je 
sociální zařízení, kam jsou klienti přijí-
máni na doporučení ošetřujícího lékaře 
a na vlastní žádost. Jsou to především 
senioři, u nichž došlo ke zhoršení zdra-
votního stavu, které ale není důvodem 
k hospitalizaci v nemocnici. Ocitají se 
v situaci, kdy je zajištění domácí péče 
příliš náročné nebo z nějakého důvodu 

zcela nemožné. Významnou část klien-
tů tvoří také staří lidé žijící zcela osa-
měle. Nové křídlo ošetřovatelského do-
mu nabízí jedno- a dvojlůžkové pokoje, 
které jsou vybaveny příjemným dřevě-
ným nábytkem, špičkovými elektrický-
mi zdravotními lůžky a moderními kou-
pelnami. Samozřejmostí jsou kuchyňky 
a společenské prostory.

Vedle Ošetřovatelského domova pro-
vozuje Praha 3 také dva Domy s pečova-
telskou službou.  -red-

Zóny placeného stání
přetiskujeme podmínky 
parkování stanovené 
Magistrátem hl. m. 
Prahy

Čtěte na str. 6, 7 a 8

Nákladové nádraží
a parkování jsou podle 
radního Pavla Hurdy 
současné priority 
radnice Prahy 3

Čtěte na str. 3

Juraj Herz
cesta slavného režiséra 
ze Žižkova do emigrace 
a zase zpět

Čtěte na str. 11

Nová lůžka v Habrové
Nové křídlo Ošetřovatelského domu nabídne pomoc dalším desítkám potřebných
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Národní 
knihovna ANO!

Začnu heslem. Říkám 
jednoznačné ANO ná-
vrhu Národní knihov-
ny od architekta Jana 
Kaplického.

Tento nekonformní 
návrh vyvolává celou 
řadu emocí a diskusí 

(jako každý takový návrh) a tato pole-
mika s sebou přináší řadu protichůd-
ných a mnohdy extrémních názorů. 
K tomuto návrhu se vyjadřují opravdu 
všichni, odbornou veřejností počínaje 
a hlavou státu konče. Vyslovuji tedy 
svůj názor také rázně. Zbývá jen říci, 
proč tak činím:

Především si myslím, že Praha potře-
buje neotřelou, možná i provokativní 
či kontroverzní moderní architekturu. 
Krása našeho hlavního města přeci ne-
může donekonečna spočívat jen v za-
hledění se do minulosti a v prezentaci 
památek vytvořených našimi předky. 
Jen tak se naše hlavní město probudí 
ze své zatuchlé, nostalgické malátnosti 
a stane se opravdu dynamickou a mo-
derní světovou metropolí.

Myslím si, že Praha není provinčním 
městem, a proto potřebuje a zaslouží si 
dílo od jednoho z největších a světově 
tak uznávaných českých architektů, ja-
kým Jan Kaplický bezesporu je. Nejen, 
že budeme moci být na jeho dílo hrdí, 
ale přilákáme tak i turisty a obdivo-
vatele z celého světa. Obyvatelé míst, 
kde stojí díla Jana Kaplického, jsou na 
jeho stavby pyšní a v některých kultur-
ně vyspělejších zemích se jeho stavby 
dokonce ocitají i na poštovních znám-
kách. Upřímně doufám, že až opadne 
vlna překvapeného odporu, budeme na 
novou Národní knihovnu také hrdí. 

Profesí jsem výtvarník a upřímně 
říkám, že se mi ten návrh prostě líbí. 
A trochu kacířky dodávám – být ředi-
telem Národní knihovny, objednám si 
knihovnu u tohoto architekta rovnou 
i bez soutěže (nebojte se, znám zákony 
naší země a vím, že to bohužel nejde). 
A šel bych dokonce ještě dál. Praze 
chybí řada dalších budov. Potřebujeme 
moderní koncertní sál, multifunkční 
výstavní prostory a jiné kulturní stánky. 
Vystrčme hlavu z ulity, rozhlédněme se 
po architektuře moderních světových 
metropolí a podívejme se na Prahu. 
Proč ji nepojmout také moderně?

Ondřej Pecha, radní 
a předseda výboru pro kulturu ZHMP

Otevření kaple
Farní sbor Českobratrské církve evan-
gelické v Praze 3 zve na slavnostní ve-
čer po zakončené generální opravě 
Betlémské kaple na Žižkově, Proko-
pova 4. Akce, která proběhne v úterý 
12. června 2007 od 19.30 hodin, se zú-
častní mj. starostka Milena Kozumplí-
ková a PhDr. Zdeněk Lukeš. 

V rámci grantů přidělova-
ných měst skou částí Praha 3 
pro letošní rok byl podpořen 
i projekt „Tanec ulice“, před-

ložený občanským sdružením Sdružení 
pro mimoškolní aktivity a sport. Akce 
nabízí žákům druhého stupně základ-
ních škol naší městské části možnost ne-
jen soutěžit mezi sebou ve streetových 
tanečních technikách – hip hop, electric 
boogie, break dance či house dance.

Soutěž proběhne v sobotu 16. červ-
na od 14 hodin ve Sportovním areálu 
Pražačka. Program pamatuje nejen na 
žáky druhého stupně, ale také na jejich 
rodiče a sourozence. Soutěž pod do-
hledem mistra světa v hip hopu, taneč-
níka, choreografa a trenéra Františka 

Bodnára totiž bude mít řadu doprovod-
ných akcí. Mimo jiné výtvarnou soutěž 
(začátek již v 10.00 hod.), účastníci si 
budou moci ve spolupráci s personál-
ní agenturou AMPeng udělat work -
test a zjistit tak více o svých nejen pro-
fesních vlohách, přednostech, utaje-
ných schopnostech a možnosti sebe-
realizace.

Záštitu nad touto akcí převzali zá-
stupce starostky Jiří Matušek a rad-
ní Pavel Hurda. Podrobnosti k soutěži 
a jednotlivým druhům tanečních tech-
nik na www.bdsacademy.cz, www.box-
club.cz a www.ampeng.cz. Budou infor-
movány také všechny základní školy na 
Praze 3.

-jas-

Tanec ulice startuje

Řada shromáždění a pietních akcí 
k 62. výročí konce II. světové války pro-
běhla v květnu hned na několika mís-
tech Prahy 3. Největší válečný konflikt 
v dějinách lidstva si připomněli občané 
Na Pražačce, Olšanských hřbitovech i na 
Vítkově.

Již ve čtvrtek 3. května si společně 
s žižkovskou radnicí připomenuli boje 
zástupci Obvodního výboru Českého 

svazu bojovníků za svobodu v areálu ZŠ 
Pražačka. Za přítomnosti válečných ve-
teránů, žáků základních škol, členů or-
ganizace Junák a dalších hostů zde sta-
rostka Milena Kozumplíková s dalšími 
účastníky položila věnec k památníku 
obětem pražského povstání. 

„Druhá světová válka si vyžádala 
45 až 60 milionů obětí. Dnes si zde připo-
mínáme, že si Evropa mohla před dvaa-

šedesáti lety konečně vydechnout. Byl 
to však jen krátký výdech před dalším 
ponořením do kalných vod. Válka totiž 
uvolnila pole pro dobyvačnou expanzi 
Sovětského svazu, který miliony lidí na 
celém světě svázal komunistickým tota-
litarismem. Bilance obětí světového ko-
munismu si ve finále nezadala v mno-
hém s bilancí samotné války,“ uvedla ve 
svém projevu starostka Prahy 3. 

V úterý 8. května se pak za účasti 
nejvyšších představitelů České republi-
ky uskutečnil slavnostní pietní akt u Ná-
rodního památníku v Praze na Vítko-
vě. Zúčastnil se jej prezident republiky 
Václav Klaus, předseda Senátu Přemysl 
Sobotka, předseda Poslanecké sněmov-
ny Miroslav Vlček, premiér Miroslav 
Topolánek a ministryně obrany Vlas-
ta Parkanová. Mezi přítomnými nechy-
běli ani pamětníci druhé světové války 
a sdružení válečných veteránů.

11. května proběhlo na Olšanských 
hřbitovech pietní shromáždění výbo-
ru Oni byli první za první českosloven-
ské oběti komunismu, které byly ihned 
po skončení války protiprávně zavleče-
ny sovětskými bezpečnostními silami 
do sibiřských koncentračních táborů. 
Do sovětských gulagů se tak ihned po 
ukončení II. světové války dostali ta-
ké lidé, kteří se mohli potenciálně sta-
vět proti připojení Podkarpatské Rusi 
k Sovětskému svazu, čeští reemigran-
ti z Ruska po roce 1917, ruští legionáři 
a další. Na této již tradiční vzpomínko-
vé akci (viz foto) byl přítomen také pre-
zident republiky Václav Klaus, který mj. 
zmínil, že výbor Oni byli první je před-
vojem institucí, jako je Ústav pro studi-
um totalitárních režimů, ať už se jme-
nují jakkoliv.

-red- 

Praha 3 si připomněla konec války

Zleva: zástupce starosty Jiří Matušek, starostka Milena Kozumplíková a ředitelka 
Ošetřovatelského domu Zuzana Novotná. 

Součástí nově vybudovaného traktu Ošetřovatelského domu je 28 nových lůžek.

Po třech letech se Viktoria Žiž-
kov vrací do nejvyšší fotbalové soutě-
že. Lídři tabulky tři kola před koncem 
druhé ligové soutěže porazili 1:0 Blša-
ny a o postupové místo je již nemůže ni-
kdo připravit.

„Tři roky ve druhé lize pro nás byly 
velkou školou. Klub nastoupil do ‚po-
horníkovské‘ éry a musel se vypořádat 
s dopady celé aféry,“ uvedl prezident 
klubu Luděk Vinš.

Klub na poslední domácí utkání
v pondělí 11. června od 17.30 hod. při-
pravil „Fanouškovské odpoledne“ s kul-
turním programem, kam po zápase me-
zi diváky přijdou všichni hráči. Vstup na 
utkání je zdarma.

–red-

Viktorka se vrací do první ligy!

Foto: MAFA – J. Koťátko
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Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad – NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912. 
Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady – ledničky, chladicí boxy, monitory, obrazovky, laky, ředidla, 
chemikálie, zářivky, léky, oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní 
dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného 
v seznamu. Kontejnery budou k dispozici vždy od pondělí od 14.00 hod. do doby, než bude počet kontejnerů 
pro dané stanoviště (číslo v závorce) naplněn. Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. 
číslech ÚMČ Praha 3 – Odbor technické správy majetku a investic – 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic č. 11 (3) 18. 6.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 25. 6.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 4. 6.
4. Přemyslovská/Sudoměřská (2) 11. 6.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 18. 6.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 25. 6.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 4. 6.
8. U Rajské zahrady/Vlkova (2) 11. 6.

Okruh C termín přistavení
  9. nám. Barikád (2) 18. 6.
10. Ambrožova/Malešická (4) 25. 6.
11. Jeseniova 143 (3) 4. 6.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 11. 6.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 18. 6.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 25. 6.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 4. 6.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 11. 6.

ze dne 2. 5.
Souhlasila
• s opravou stropu tělocvičny vč. 
úpravy osvětlení ZŠ Jiřího z Podě-
brad za cenu 733 500 Kč firmou SaK –
stavitelství, s. r. o. • s pořádáním „Se-
tkání žonglérů na Židovských pecích“ 
dne 19. 5. 2007 • doporučení bytové 
komise • doporučení komise obchod-
ních aktivit • s ukončením nevyho-
vujícího provozu školní jídelny ZŠ 
Havlíčkovo nám. k 30. 6. • s uzavře-
ním nájemní smlouvy na dobu určitou 
s účastníky umístěnými na prvních 
místech výběrových řízení na byt č. 1 
Ostromečská 7 a byt č. 14 Vinohrad-
ská 170
Schválila
• uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene chůze a jízdy ve prospěch 
Družstva Trosky pro vjezd na dvůr 
domu Jeseniova 97 • poskytnutí pe-
něžitého daru na rok 2007 ve výši 
50 000 Kč organizaci TJ SPOJE Praha 
• převod 220 000 Kč z rezervního fon-
du do investičního v rámci hospodaře-
ní příspěvkové organizace Integrační 
centrum Zahrada z důvodu nutnosti 
pořízení automobilu se zdvižnou 
plošinou • harmonogram koncepce 
veřejné zeleně • výměnu části oken 
ZŠ Jeseniova 96 firmou IDEASTAV, 
a. s. za cenu 1 954 065,60 Kč • opra-
vu střechy Žižkovského divadla Járy 
Cimrmana firmou BAU plus, a. s. za 
cenu 2 749 408 Kč • poskytnutí pe-
něžitého daru z Fondu starosty ve 
výši 30 000 Kč pro Sdružení českých 
umělců grafiků Hollar na zapůjčení 
originálních děl Václava Hollara vč. 
dopravy
Jmenovala
• paní Mgr. Naděždu Hrebíkovou do 
funkce ředitele ZŠ nám. Jiřího z Lob-
kovic • nové členy školských rad zá-
kladních škol MČ P-3
Vzala na vědomí
• pět volných bytů, dva  z nich po-
stoupila Bytové komisi k návrhu na 
přidělení odsouhlaseným žadatelům, 
u dalších tří bytů pověřila vedouci 
OBNP vypsat výběrová řízení

ze dne 16. 5.
Schválila
• zadání rekonstrukce vzduchotech-
nického zařízení v kuchyni MŠ Jese-
niova 204, firmě b–Clima s. r. o., za 

cenu 1 596 735 Kč • zadání Kombino-
vaného strojního čištění ve vybraných 
ulicích firmě Pražské služby a. s., za 
cenu 1 542 411 Kč • doporučení by-
tové komise RMČ ve věcech žádosti 
o uzavření nájemní smlouvy, žádostí 
o výměnu bytů a žádosti o nájem by-
tu • návrh kupní smlouvy o převodu 
vlastnictví k pozemku parc. č. 2931/150
společnosti ABA Group, s.r.o. za cenu 
1 880 000 Kč • návrh kupní smlouvy 
o převodu vlastnictví pozemku parc. 
č. 2957/2 pod stavbou trafostanice 
pro PREdistribuci, a. s., za kupní ce-
nu 852 500 Kč • návrhu kupní smlou-
vy o převodu vlastnictví k pozemku 
parc. č. 751 pro VIRGILIO REAL, 
s. r. o. • návrhy vzorových smluv 
o převodu vlastnictví stávajících by-
tových jednotek, nově vybudovaných  
bytových jednotek a nebytových jed-
notek – garáží  v budovách Pod Lipa-
mi 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50 • aby 
předseda výboru pro územní rozvoj 
a majetek Ondřej Pecha v jednání 
pracovního týmu při projednání hod-
notící zprávy a při formálním předání 
vyhotovení základní varianty urba-
nistické studie partnery informoval 
o nesouhlasu s tímto řešením. 
Souhlasila
• s vystoupením rakouské hudební 
skupiny na nám. Jiřího z Poděbrad 
• s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu 
v Domě s pečovatelskou službou na 
dva byty 2+k.k. s dvěmi potřebnými 
manželskými páry • s realizací ak-
ce k vyhodnocení nejlepších učite-
lů MČ P-3 • s konáním multikulturní 
akce „Vítejte v Praze“ na nám. Jiří-
ho z Poděbrad, Praha 3 • se zápisem 
Aleny Vránové do Knihy cti MČ P-3 
u příležitosti významného životního 
jubilea
Vzala na vědomí
• šest volných bytů a postoupila by-
tové komisi jeden z nich na přidělení, 
ostatních pět do výběrových řízení 
• rozbor finanční situace a návrh na 
další postup likvidace Bytového pod-
niku v P-3 a informační zprávu o prů-
běhu a zajištění likvidace státního 
podniku Restaurace v P-3

Kompletní seznam a znění usnesení ZMČ 
a RMČ je pro občany Prahy 3 k nahléd-
nutí na Odboru občansko-správním, 
Havlíčkovo nám. 9.

Zastupitelstvo městské části Prahy 3

Deratizace 
v Praze 3

Také v letošním ro-
ce bude zajišťovat hlavní 
město Praha cyklickou de-
ratizaci v objektech a na 
plochách, jejichž je ma-

jitelem, a dále v přilehlých prostorách 
a kanalizačních sítích. Deratizační prá-
ce na Praze 3 budou provedeny odbor-
nými firmami pod dohledem Hygienic-
ké stanice hl. m. Prahy podle následující-
ho harmonogramu:

4. – 29. 6.
Malešická, Basilejské nám., Olšanská, 
Olšanské nám., U Zásobní zahrady,  Pa-
rukářka

7. – 31. 6.
Okolí Olšanských hřbitovů, nám. Ji-
řího z Lobkovic, Kouřimská, V Horní 
Stromce

3. 9. – 31. 10.
Nám. Jiřího z Poděbrad, Havlíčkovo 
nám., Komenského nám., nám. Winsto-
na Churchilla, Žižkovo nám. Husitská, 
Řehořova, Vlkova, Bořivojova, Kouři-
mská, Slezská, Chrudimská, Boleslav-
ská, Libická

Volná garážová stání
Výzva č. 244 

Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážo-
vými stáními:
1) Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.14, 14,14 m2, (min. nájemné 900 Kč/m2 /rok)
2) Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.226, 11,00 m2, (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
3) Táboritská 0/16A, garáž. stání č. 12, 15,00 m2, (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
4) Táboritská 0/16A, garáž. stání č. 72, 11,41 m2, (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)

Tyto prostory budou poskytnuty na základě písemných nabídek, zaslaných Měst-
ské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Lipanská 14, v obál-
kách označených značkou: „Výběrové řízení č. 244“ doplněnou pořadovým číslem 
garážového stání. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně 
do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní prostor, o kte-
rý máte zájem a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor 
považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií vý-
běrového řízení pro obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemné-
ho. Podmínkou pro pronajmutí garáže (garážového stání) je trvalé bydliště v Praze 3. 
Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má městská část 
Praha 3 finanční pohledávky. Pokud budete zasílat nabídky na více garážových stá-
ní (garáží), je nutno zaslat každou nabídku samostatně!

Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude ve čtvrtek 21. června 2007 
v 16.00 hod. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodních aktivit Rady 
městské části. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 
30 dnů ode dne zasedání Rady městské části. Městská část Praha 3 si vyhrazuje 
právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

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

Na jaře roku 2006 byly zahájeny 
práce na další části projektu radnice 
Prahy 3, podle kterého se regeneru-
jí menší nízkopodlažní domy v oblasti 
Jarova. Již známý koncept rekonstruk-
ce, zateplení včetně výměny oken, pří-
stavby výtahu a nástavby střešních by-
tů funguje již 10 let. Nyní se i ulice Pod 
Lipami může pochlubit zářícími, hezky 
barevně rezonujícími, fasádami.

Před započetím rekonstrukcí pro-
běhla mezi nájemci anketa, jejímž cí-
lem bylo seznámení se s názorem ná-
jemců na záměr městské části. Před 
vlastním zahájením prací byli všichni 
nájemci sezváni na radnici a seznáme-
ni s rozsahem prací, realizačními lhů-
tami a s představou prodejů bytů do 
osobního vlastnictví.

Po období celé rekonstrukce, která 
se všemi kolaudačními lhůtami skon-
čila v dubnu letošního roku zasetím 
trávníku před domy, byli opět nájemci 
sezváni. Tentokrát proto, aby se dozvě-
děli konkrétní kroky vedoucí k prode-
ji bytů dle zákona 72/1994 Sb.

Podle něj mají nájemci předkupní 
právo na jim pronajímaný byt 18 mě-
síců. Po této lhůtě lze byt prodat tzv. 
třetí osobě. V Pravidlech pro prodej 

bytů, přijatých usnesením Rady měst-
ské části Praha 3, jsou zakotveny pod-
mínky, za jakých městská část nabízí 
jak byty stávající jejich nájemcům za 
výhodných podmínek, tak byty nové, 
střešní , zájemcům dle výsledků výbě-
rového řízení, kde jediným kritériem 
je nabízená cena.

Nyní se musím zastavit u označení 
„za výhodných podmínek“. Prodejní 
ceny stávajících bytů pro jejich opráv-

něné nájemce se odvíjely v minulos-
ti a odvíjejí se i nyní od ceny stano-
vené znaleckým posudkem dle platné 
vyhlášky ministerstva financí. Z té-
to ceny musí ze zákona vycházet Ra-
da městské části Praha 3, když dopo-
ručuje zastupitelstvu městské části 
konkrétní podmínky prodeje bytů stá-
vajícím nájemníkům, které mají zastu-
pitelé svými hlasy schválit.

Současný trend, kdy nemovitosti 
v Praze vykazují velký nárůst cen, je 
v lokalitách blízko centra ještě zřetel-
nější. Celou investici je možné zreali-
zovat i proto, že byty v nástavbě jsou 
prodány za nejvyšší nabídnutou ce-
nu, která překračuje cenu nákladovou 
a tím vlastně dofinancuje rekonstrukci 
celého domu.

Regenerace městská část provádí 
proto, aby se ne úplně kvalitní bydlení 
ve stárnoucích domech zlepšilo a ulice 
Prahy 3 byly přívětivější. V neposled-
ní řadě ale také proto, aby ve srovná-
ní s ostatními atraktivními lokalitami  
hlavního města nebyla Praha 3 Popel-
kou. Obyvatelé ulice Pod Lipami již 
v takovéto kvalitní, atraktivní a záro-
veň příjemné lokalitě bydlí.

Milena Kozumplíková, starostka

INVESTOŘI NA RADNICI – diskusní setkání o investičních příležitostech na 
Praze 3 proběhlo pod patronátem starostky Mileny Kozumplíkové 9. května v obřad-
ní síni žižkovské radnice. Zástupci investorských společností i radnice na něm disku-
tovali o svých zkušenostech i představách a záměrech.

ze dne 24. 4.
Schválilo
• prodej  stávajících  bytových  jedno-
tek oprávněným nájemcům, popřípa-
dě řádným pokračovatelům v nájmu 
v domech Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 46, 48, 50 v rámci III. etapy pri-
vatizace • poskytnutí  peněžitého da-
ru ve výši 150 000 Kč organizaci Ob-
čanské sdružení Život bez závislostí na 
komplexní program protidrogové pre-
vence a prevence sociálně patologic-
kých jevů na ZŠ zřizovaných MČ P-3
• žádost na HMP o svěření pozem-
ku na Komenského nám. do působ-
nosti MČ P-3 • prodej pozemku parc. 
č. 751 na Havlíčkově nám. společnosti 
VIRGILIO REAL s. r. o., Vrané nad 
Vltavou, za kupní cenu 30 673 000 Kč 
• prodej pozemku parc. č. 2931/150 
společnosti ABA Group, s. r. o., za 
cenu 1 880 000 Kč • zařazení bytové-
ho domu Biskupcova 20, do III. eta-
py privatizace • prodej bytových do-
mů Biskupcova 43 – Viklefova 14, Ja-
na Želivského 9 a 11, Přemyslov-
ská 25, Slezská 119 a Písecká 15 v rám-
ci III. etapy privatizace • poskytnu-
tí zpětného čerpání z Fondu pro pod-
poru údržby privatizovaných obytných 
domů družstvu Ambrožova 12/1598

na výměnu oken a balkónových dveří 
v celkové výši 487 262 Kč • poskytnu-
tí návratných bezúročných půjček pro 
opravy a rekonstrukce domů: Příběnic-
ká 4 ve výši 499 000 Kč na kompletní re-
konstrukci střechy, opravu výtahu a vy-
vložkování komína, Biskupcova 13 ve 
výši 490 000 Kč na opravu a zateplení 
fasád, Koněvova 225 ve výši 499 000 Kč 
na zateplení obvodního pláště, Barano-
va 16 ve výši 499 00 Kč na rekonstruk-
ci osobního výtahu, Na Vápence 15 ve 
výši 400 000 Kč na zateplení a opravu 
fasády, výměnu oken, vstupních dveří 
a rozvodů, nám. Jiřího z Lobkovic 7 ve 
výši 499 000 Kč na opravy omítky fasá-
dy, balkonů a klempířské práce, Boři-
vojova 78 ve výši 499 000 Kč na rekon-
strukci vodovodních rozvodů, kanali-
zační přípojky, dešťových svodů a opra-
vy sklepních prostor, Bořivojova 104 ve 
výši 499 000 Kč na dodání a montáž vý-
tahu, Květinková 21 ve výši 312 000 Kč 
na opravu střešní krytiny • poskytnu-
tí nenávratné půjčky – daru bytovému 
domu Vlkova 29 ve výši 60 000 Kč na 
restaurátorské práce na nástěnné mal-
bě ve vstupní chodbě budovy • prodej 
pozemku pod stavbou trafostanice TS 
4730 do vlastnictví PREdistribuce, a. s. 
za kupní cenu 852 500 Kč

Rada městské části Praha 3

Pod Lipami: Další nástavby dokončeny

0. kategorie (MŠ a 1. třída) – L. Hylmarová a K. Störzerová, 
obě ze ZŠ Pražačka
I. kategorie (2. a 3. třída) – D. Nováková ze ZŠ Lobkovicovo nám.
II. kategorie (4. a 5. třída) – J. Střítezská ze ZŠ Lobkovicovo nám.
III. kategorie (6. a 7. třída) – L. Fiedlerová ze ZŠ K Lučinám

Muzikál – M. Mrázková ze ZŠ K Lučinám (1. a 2. místo neby-
lo uděleno)

Děkujeme všem zúčastněným, kterých bylo letos celkem 48, 
a také všem, kteří děti na soutěž připravovali. 

Dana Laštovičková, vedoucí odd. kultury

Vítězové pěvecké soutěže Pražská snítka 2007
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Radní Pavel Hurda jako předseda klu-
bu zastupitelů ODS a předseda ODS 
na Praze 3, která jednobarevně vlád-
ne žižkovské radnici, má nepřeslech-
nutelný hlas. V politickém životě na 
Žižkově se angažuje již sedmnáct let, 
od roku 1990, z toho dvanáct let pra-
cuje v Zastupitelstvu městské části 
Praha 3. Druhé volební období je čle-
nem rady na žižkovské radnici, jejíž 
zájmy hájí také v Zastupitelstvu hlav-
ního města.
Nové zastupitelstvo a vedení radnice 
má za sebou půl roku působení. Jak 
hodnotíte povolební vývoj?

Současné zastupitelstvo i rada 
městské části se od té minulé pod-
statně liší. ODS dostala od voličů ne-
bývale silný mandát k realizaci své-
ho volebního programu, takže drtivá 
váha odpovědnosti leží na nás. Proto 
jsme bez vytáček povinni naše před-
volební sliby beze zbytku naplnit. Sa-
motná rada se ve většině obměnila, 
zůstalo nás jen pár veteránů, ale noví,  
mladší kolegové se rychle zoriento-
vali a myslím, že pracují dobře, i když 
jisté výhrady by se asi našly. Změna 
členů rady se na chodu běžné agendy 
a na fungování radnice nijak negativ-
ně neodrazila. Naopak nám odpad-
ly složitosti koaličního vyjednávání 
u mnoha otázek, takže se naše práce 
spíše zrychlila a zefektivnila. Po půl-

roce práce musím říci, že máme tako-
vé vedení radnice, které bude schop-
no plnit náš program.
Kde vidíte priority tohoto volebního 
období?

Určitě to je především řešení úze-
mí Nákladového nádraží Žižkov a dá-
le dlouhodobý problém, který trápí 
celou Prahu, tedy parkování, tzv. do-
prava v klidu. 

Nákladové nádraží je projekt, 
u kterého jsem stál od začátku a kte-
rý je velice složitý. Zároveň si ale uvě-
domuji, že jeho dobré řešení je pro 
nás jedinečná šance, jak se pozitivně 
vepsat do tváře moderní Prahy. Jde 
území o rozloze pětatřicet hektarů 
ve středu naší městské části, které je 
v současné době prakticky nevyužité. 
Fakticky se bavíme o vzniku celé nové 
čtvrti se všemi funkcemi i potřebami.
V jaké fázi se dnes projekt nachází?

Městská část už roky vyjednává 
s majiteli pozemků, kterými jsou Čes-
ké dráhy a dvě soukromé společnosti. 
Využíváme všech našich nástrojů, aby-
chom dosáhli naplnění naší představy. 
Shoda panuje v otázce, že toto území 
chceme zastavět na základě propra-
cované urbanistické studie jako archi-
tektonicky hodnotný a funkčně prová-
zaný celek. První urbanistické řešení 
jsme ale byli nuceni odmítnout, proto-
že nesplňovalo naší základní předsta-

vu ani po opakovaném zdůraznění na-
šich požadavků.
Jaká je tedy Vaše představa o budoucí 
podobě tohoto území?

Chceme z území Nákladového ná-
draží vytvořit přirozené městské cent-
rum nejen pro Prahu 3, ale i další cen-
trum celé Prahy. Proto musí být podle 
našich požadavků koncipovaná jako 
živoucí čtvrť s plnou občanskou vyba-
veností, institucemi, kulturními centry 

a zároveň plně průjezdná a napojená 
nejen na okolí, ale i na budoucí měst-
ský okruh. Také prosazujeme, aby tou-
to čtvrtí vedlo pokračování Olšanské 
ulice, z níž by tak vznikla velká žiž-
kovská třída. Rozhodně se nám nelíbí 
představa uzavřeného celku určeného 
jen pro bydlení. Jednalo by se tak jen 
o jakési rezidenční ghetto, které by ži-
lo víceméně odtrženě od zbytku měs-
ta. Taková varianta je pro nás nepři-
jatelná.
Kromě vašich funkcí v Praze 3 jste 
zároveň zastupitelem hlavního města 
Prahy. Jak hodnotíte spolupráci s ma-
gistrátem?

Tato spolupráce je ve většině otá-
zek dobrá. Občas se samozřejmě zá-
jmy městské části a priority hlavního 
města ne zcela shodují.

Příkladem je druhé téma, na kte-
rém mi velice záleží – tedy doprava 
v klidu. My jsme už před několika lety 
přišli s projektem zón placeného stání. 
Tento projekt jsme dostali v podstatě 
do závěrečné části. Pracovali jsme na 
tom systematicky a snažili se zohled-
nit potřeby našich občanů. Ještě dříve, 
než jsme začali s realizací, přišel s po-
dobným, ale ne zcela shodným projek-
tem magistrát hlavního města, který 
nad touto problematikou převzal kon-
trolu. Počítali jsme, že zóny zavedeme 
sami, tím zlepšíme parkování v naší 

městské části a výnos z těchto zón vy-
užijeme na budování dalších parkova-
cích stání. Projekt magistrátu nám do-
tažení naší vlastní verze tohoto řešení 
fakticky znemožnil.
Jak to tedy bude se zónami na Pra-
ze 3 dál?

V současné době jsme nuceni při-
pojit se k verzi navržené hlavním měs-
tem, protože si nemůžeme dovolit 
zavádění zón placeného stání v okol-
ních městských částech ignorovat. Už 
z toho prostého důvodu, že budou-li
v našem okolí zóny placeného stání, 
stalo by se z Prahy 3 odstavné parko-
viště pro řidiče z okolních čtvrtí i ná-
vštěvníky Prahy. Parkování by se tedy 
u nás naopak podstatně zhoršilo. Zde 
tady jistou třecí plochu Praha 3 s vel-
kou Prahou má. Jednáme ovšem in-
tenzivně a snažíme se pro naší měst-
skou část získat maximum. Jde nám 
především o investice do budová-
ní nových parkovacích míst, protože 
předpokládáme, že zóny placeného 
stání sice Praze 3 významně odleh-
čí, ale nevyřeší tento problém úpl-
ně. V rámci dlouhodobých dobrých 
vztahů s magistrátem stále doufá-
me, že během dalších jednání získá-
me pro naše občany maximum. Praha 
je pravicově orientované město, tak-
že nakonec vždy nacházíme společ-
nou řeč i s naším okolím. -oc-

Komplexní úklid 
komunikací

Nákladové nádraží a parkování
jsou priority tohoto volebního období na žižkovské radnici podle radního Pavla Hurdy

Šedivá ponurá čtvrť s otlučenými do-
my, nepořádek v ulicích, periférie. Také 
takovéto charakteristiky se řadě lidí do-
dnes vybavují při vyslovení jména Žiž-
kov. Odstranit tento negativní pohled na 
třetí městskou část se žižkovská radni-
ce intenzivně snaží již řadu let. Investi-
ce do veřejné zeleně, oprav fasád domů 
i dětských hřišť byly jednou z priorit při 
rozhodování o veřejných financích v mi-
nulých letech. Rozpo-
čet vždy počítá s ne-
malými prostředky na 
změnu tváře Prahy 3 
k lepšímu. Letos je to 
například revitalizace 
parku Rajská zahra-
da. Opravené fasády, 
parky a nové budovy 
však nejsou vše. Mů-
žete si vybavit byt lu-
xusním nábytkem, ex-
kluzivními dlažbami 
a kuchyň těmi nejlep-
šími spotřebiči, pokud v něm však nebu-
dete uklízet, zakrátko se promění v mís-
to, kde se vám nebude dobře žít.

 Praha 3 byla jednou z mála centrál-
ních městských částí, které se spoléhaly 
v úklidu komunikací pouze na Technic-
kou správu komunikací hl. m. Prahy. Ta 
provádí komplexní úklid v ulicích tři-
krát ročně. Vedení radnice se rozhodlo 
pro změnu, v rozpočtu byla schválena 
oproti minulým rokům nová položka 
ve výši 2 milionů korun, která má být 
na úklid vyhrazena. Na základě výběro-
vého řízení nabídly nejlepší cenu a pod-
mínky Pražské služby, jejichž vozy by 
občané měli začít v ulicích vídat. Komu-
nikace byly rozděleny na 3 typy – hlav-

ní (vysoce frekventované – např. Vino-
hradská, Jana Želivského, Olšanská...), 
vedlejší (s nižší průjezdností – Slezská, 
Malešická, Ondříčkova...) a ulice, kte-
ré svým charakterem úklid neumožňu-
jí nebo pouze velice omezeně a neefek-
tivně (tedy krátké, úzké komunikace). 
Na nejfrekventovanějších ulicích bude 
prováděn úklid 2x týdně, na vedlejších 
pak 2x měsíčně. Aby byl úklid co nej-

efektivnější, byly ko-
munikace rozděleny 
také podle toho, zda 
jsou zejména parku-
jícími auty zatěžová-
ny více ve dne nebo 
v noci, ve všední dny 
nebo o víkendech. 
Tomu bude také při-
způsoben časový har-
monogram úklidu. Je 
nutné zdůraznit, že 
se nejedná o blokové 
čištění. Občané proto 

nebudou nuceni svá auta přeparková-
vat, ani nebudou jejich auta odtahová-
na. Bude se jednat o sezónní pravidelný 
úklid, který nebude občany MČ rušit, 
naopak by jim měl přinést čistší a také 
bezpečněji sjízdné komunikace bez od-
padků, nečistot a nebezpečně kluzkých 
nánosů např. zeminy z projíždějících 
nákladních aut. Blokové čištění, tedy 
komplexní úklid komunikací, bude za-

chováno v nezměně-
ném rozsahu a za stej-
ných podmínek jako 
v minulosti.

Jan Šmíd, 
zástupce starosty

Usilujeme o lepší 
tvář ulic

PREMIÉR A STAROSTKA – 17. května se starostka Milena Kozumplíková zúčastnila 6. ročníku mezinárodní konference na 
podporu vědecké a technické inteligence na téma „Věda a budoucnost Evropy.“  Vedle řady vědeckých kapacit se první dáma Pra-
hy 3 setkala i s předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, který konferenci na Vysoké škole ekonomické zahajoval.

Mezi 2. a 24. dubnem proběhl na na-
ší městské části první letošní úklid ko-
munikací a chodní-
ků. Jeho kvalita se 
v této první etapě 
proti loňskému roku 
výrazně zvýšila a to 
i díky respektování 
pokynů pro uvolně-
ní čištěných ulic ze 
strany občanů. Přes-
to bylo nutno odtáh-
nout z ulic a chodní-
ků 755 automobilů, 
18 řidičům se poda-
řilo dostat ke svému vozu při přípravě 
odtahu. 

Chtěl bych proto všem obyvatelům 
naší MČ připomenout, že v době od 
6. 6. do 17. 6. 2007 bude probíhat další 
komplexní úklid. Respektujte prosím 
den i čas, ve kterém se bude vaše uli-
ce čistit. Upozorňuji, že v ulicích ozna-
čených v den úklidu zákazem stání se 

tento zákaz vztahuje i na chodníky. 
Tím, že na něm zaparkujete auto, také 

porušujete zákazovou 
značku a váš vůz bu-
de odtažen. V ulicích, 
kde je zvykově tole-
rováno parkování na 
chodníku, jsou oby-
vatelé přesvědčeni, že 
takto zaparkované au-
to úklidu nepřekáží. 
Ani toto není pravda. 
I tím řidič znemožňuje 
práce. Vyzývám pro-
to všechny občany, aby 

plně respektovali dopravní omezení. 
Přispějí tak k čistotě naší městské části. 

Komplexní úklid totiž 
znamená nejen úklid 
vozovky, ale i chod-
níků. 

Zdeněk Lochman, 
zástupce starosty

Každé město, každá obec v Evropě 
i Spojených státech, která na svém úze-
mí hostí úspěšný sportovní klub s vel-
kým počtem příznivců, věnuje tomuto 
klubu pozornost a snaží se s ním spolu-
pracovat. V Česku lze za masové z hle-
diska zájmu občanů označit především 
dva sporty – fotbal a hokej. Vzpomeň-
me slavnou éru vsetínských hokejistů 
nebo atmosféru na stadionu na ostrav-
ských Bazalech, když fotbalový Baník 
útočil na prvoligový titul. Vzpomeňme 
jaký vliv to mělo na atmosféru v těch-
to městech. Ať již preferujeme ten či 
onen sport, či dokonce žádný, málo plat-
né – úspěšný klub je vždy neopomenu-
telným hybatelem společenského života 
i místního patriotismu.

Rada městské části Praha 3 na svém 
10. zasedání zřídila pracovní komisi 
pro rozvoj FK Viktoria Žižkov, a. s. Na-
še radnice je totiž akcionářem žižkov-
ského fotbalového klubu, kde vlastní 
osmiprocentní balík akcií. A právě ko-

mise by měla pro zastupitelstvo zpra-
covat záměr dalšího rozvoje žižkovské 
Viktorky a nejbližšího okolí fotbalové-
ho stadionu. 

Důvodů, proč vedení radnice k to-
muto kroku přistoupilo, je hned něko-
lik. Především je zapotřebí navázat na 
revitalizaci území Rajské zahrady a dá-
le rozvíjet právě území naší městské čás-

ti, které na tento park navazuje. Hlavní 
město Praha navíc usiluje v následují-
cích letech o uspořádání olympijských 
her. Sportovní FK Viktoria by se tak 
díky své poloze v blízkosti samotného 
centra mohl stát jedním ze sportovišť, 
na nichž by olympijská klání mohla pro-
bíhat. Právě realizace olympijské myš-
lenky na území české metropole by tak 
mohla dát impuls k rozvoji tohoto are-
álu, který by pak městská část v zájmu 
občanů mohla vhodně využít. Důvodem 
zvýšeného zájmu radnice jsou v nepo-
slední řadě také sportovní úspěchy FK 
Viktoria, která v těchto dnech postou-
pila po třech letech zpět do nejvyšší fot-
balové soutěže. S tím samozřejmě souvi-

sí i potřeba modernizace 
fotbalového stadionu, aby 
splňoval přísná pravidla 
FIFA a ČMFS.

Jiří Matušek, 
zástupce starosty

Radnice jmenovala komisi 
pro rozvoj FK Viktoria Žižkov

„Ať již preferujeme 
ten či onen sport, či 
dokonce žádný, málo 
platné – úspěšný klub je 
vždy neopomenutelným 
hybatelem společenského 
života. Nejen proto 
radnice zřídila pracovní 
komisi pro rozvoj 
FK Viktoria Žižkov.“

 „Také parkování 
na chodníku během 
čištění ulic znemožňuje 
úklidové práce. 
Komplexní úklid 
totiž probíhá nejen 
na vozovkách,  ale 
i chodnících.“

„Opravené fasády, 
parky a nové budovy 
nejsou vše. Můžete si 
zařídit byt luxusním 
vybavením, pokud 
v něm však nebudete 
uklízet, zakrátko se 
promění v místo, kde se 
vám nebude dobře žít.“
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Bezdomovecké divadlo Ježek a Čížek  
ze Žižkova si odvezlo stříbrnou medaili 
z maďarského Vásváru, kde se účastni-
lo celostátní přehlídky amatérských di-
vadel „NEMZETKOZI SZÍNJÁTSZÓ 
FESZTIVAL 2007“. Cenu Maďarské 
divadelní společnosti získali čeští bez-
domovci za představení „Tanuljunk ide-
gen nyelveket!, které nacvičili společně 
s maďarským bezdomoveckým ansám-
blem Aha Színpad pod vedením režisé-
ra Füsti Molnár Sándora.

„Byli jsme jediným zahraničním sou-
borem, jež na festivalu vystupoval. Stří-
brná medaile pro nás neznamená jen 
úspěch na poli mezinárodní amatérské 
divadelní scény. Celou svojí existen-
cí se snažíme dokázat, že bezdomovci 
nejsou jen špinavé apatické trosky po-
valující se kolem nádraží, ale primárně 
lidé, kteří se dostali do velmi svízelné 
životní situace a kteří mají rovněž své 
sny a cíle. Medaile z maďarského fes-
tivalu je důkazem, že i člověk na dně, 
když dostane šanci a maká, dokáže do-

sáhnout svých cílů i uznání. V ten mo-
ment vůbec nezáleží na tom, kdo kde 
bydlí,“ uvedl ředitel divadla Ježek a čí-
žek Jakub Balabán.

Inscenace „Pozor na jazyk!“ na námět 
povídky Örkény Istvána představuje klí-
čový okamžik v životě anglického váleč-
ného veterána, jenž se po letech vrací do 

Maďarska, kde kdysi bojoval na straně 
spojenců. Ve skandujícím davu přitom 
poznává bývalého příslušníka SS, které-
ho potkal na útěku a který je nyní osla-
vován jako úspěšný mírotvorce. Anglický
veterán však neovládá maďarštinu a pro-
to není schopen nikomu vysvětlit o koho 
skutečně jde. V zápalu hněvu se nakonec 
vrhá do jásajícího davu – a je zabit.

Ačkoliv celá hra pojednává o tom, že 
neznalost jazyka může vést až k tragic-
kým koncům, byla jazyková bariéra pro 
herce nemalým oříškem. „Bylo to vůbec 
poprvé v historii divadla, co naši herci 
hráli v cizím jazyce (v angličtině). Ma-
ďarský režisér navíc herce vedl v rod-
ném jazyce a tlumočnice jeho slova 
překládala do angličtiny. My jsme pak 
vše překládali našim hercům do češti-
ny a zároveň vše i opačně. Byť to vypa-
dá komplikovaně, nakonec komunikace 
fungovala dobře. Divadelní jazyk, plný 
gest a výrazů, jazykové bariéry překle-
nuje,“ řekla Olga Cieslarová z divadla 
Ježek a Čížek.  -red-

V rámci projektu Euroconnections 
vystoupí v Akropoli 10. června spo-
lečně s českou kapelou River For Sale 
sheffieldská skupina 65daysofstatic. Ta-
to anglická post-rocková kapela, která 
zdaleka překračuje hranice svého žán-
ru, do Prahy přiváží nebezpečně výbuš-
ný koncentrát umíchaný z těch nejvy-
branějších přísad. Čistě instrumentální 

sheffieldská úderka sází na rozmani-
tost a maximální emotivní prožitek. 
V jejích skladbách se setkáte s melan-
cholicky zádumčivým klavírem, za hra-
nice příčetnosti gradovanými kytarami 
a neuroticky vypjatými gejzíry efektů. 
To vše pod přísným dohledem bicích, 
tepajících v industriálně progresivním 
ladění. -red-

Ježek a Čížek přivezl z Maďarska stříbro!

BALET V OLŠANCE – Koncert 
vítězů 8. ročníku mezinárodní amatér-
ské soutěže v klasickém tanci Ašský 
střevíček se za tradiční podpory MČ 
Praha 3 konal 26. května. Představil ví-
ce než 100 tanečníků z deseti baletních 
škol, nechyběli ani žáci z žižkovské ba-
letní školy Jána Nemce. Koncert zahájil 
zástupce starosty Jiří Matušek.

Sheffieldské 65ky

tel.: 222 712 633, fax: 284 864 376, mobil: 724 325 599, 607 775 433 
infolinka: 800 199 200, e-mail: praha3@stakoplast.cz, www.stakoplast.cz 

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
•navrhneme•zaměříme•vyrobíme•namontujeme•plný servis•  

• speciální ceny pro rekonstrukce panelových domů •

Krásova 701/3, Praha 3

Kupon na slevu

� ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
Platnost do 31. 7. 2007.
Pro objednávky oken nad 50.000 Kč použijte kupon.

30 %

FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

lakýrnické práce lze provést i v dílně.
Tel.: 241 493 633, 603 501 166

MILÉ DĚTI
přejeme Vám všechno nejlepší 

k Vašemu svátku,
Mezinárodnímu dni dětí.

Děti a rodiče
z Křesťanského společenství Praha

Na Žertvách 23, Praha 8
tel.: 284 822 294
www.praha.kaes.cz

Nové knihkupectví je v současnosti sedmou prodej-
nou sítě v hlavním městě a devětatřicátým obchodem 
v republice. Pro největší český řetězec knihkupeckých 
obchodů má nově otevřená prodejna i historické kouzlo. 
„V knihkupectví na Vinohradech prodával už náš děde-
ček,“ přiznává Jan Kanzelsberger ml., šéf firemní ex-
panze.

V nákupním centru Flóra dostanete veškerý sorti-
ment knih, včetně novinek a široké nabídky levných titu-
lů. A nejen to. „Zákazníci zde najdou všechny služby, kte-
ré v naší síti poskytujeme,“ říká Jan Kanzelsberger ml. 
Pojďte se i vy přesvědčit, že servis, jaký se zde přízniv-
cům knih a dobrého čtení nabízí, je opravdu špičkový!

 
Obchod současnosti se spoustou služeb

Samozřejmostí je možnost platit všemi běžnými pla-
tebními kartami. Knihu vám tu i dárkově zabalí. Umě-
jí vyřešit i situaci, kdy víte, že knihou svým nejbližším 
uděláte radost, ale nevíte, co jim vybrat. „Pro takový 
případ nabízíme dárkové poukázky v hodnotě padesát, 
sto, dvě stě a pět set korun,“ dodává Kanzelsberger ml. 
Poukázky platí v celé síti firemních knihkupectví.

U Kanzelsbergera najdete i spoustu užitečných in-
formací o zhruba 56 000 knih vydaných v Česku. Po-
kud potřebujete knihu ze zahraničí, určitě se taky 
přijďte poradit. „Uděláme vše pro to, abychom ji zákaz-
níkovi mohli dodat za rozumnou cenu,“ vysvětluje Jan 
Kanzels berger ml. Zdarma může každý fanda knih do-
stávat pondělní zpravodaj o knižních novinkách, výhod-
ných nabídkách i různých kulturních akcích – stačí na 
webových stránkách knihkupectví vyplnit formulář.

 
Věrné zákazníky umí ocenit

Stálí zákazníci knihkupectví navíc mohou získat 
kartu věrnostního programu a ušetřit tak při každém 
nákupu pět procent. Klubová karta platí ve všech pro-
dejnách. „Navíc při různých příležitostech klubovým 
zákazníkům nabízíme různé dárky nebo mimořádné 
nabídky,“ připomíná Kanzelsberger ml.

Na některé výhody si v novém knihkupectví přijdou 
i zákazníci firemních partnerů: klienti České spořitel-
ny mohou čerpat výhody jejího Bonus programu nebo 
nakupovat levněji s kartou Student+. Slevy knihku-
pectví poskytuje také členům Klubu posluchačů České-

ho rozhlasu – Reginy, držitelům slevových kupónů ING 
Benefit Plus a cestujícím společnosti Student Agency. 
A pochopitelně, nová prodejna akceptuje i poukázky 
Paláce Flóra.

 
Výhody po celé republice

Kromě nejnovější prodejny v Praze 3 najdete po celé 
republice dalších 38 knihkupectví Kanzelsberger. Fir-
ma vznikla v roce 1990, v Praze na Václavském náměs-
tí jí patří také Dům knihy Kanzelsberger s příjemnou 
kavárnou, kde stálí zákazníci s klubovou kartou platí 
o pět procent méně.

 

Knihkupectví Kanzelsberger
Palác Flóra | Vinohradská 151 | Praha 3
pondělí – sobota | 9 – 21 hod.
neděle | 10 – 21 hod.
www.kanzelsberger.cz

Knihkupectví Kanzelsberger opět v Praze 3!
Zpět na území Prahy 3 se vrací firma Kanzelsberger. Svoji nejnovější prodejnu v květnu otevřela v Paláci Flóra na Vinohradské třídě.

Vylu‰tûte si sudoku

drobn˘ dárek pfii nejbliÏ‰ím nákupu
alespoÀ za 50,- korun na vás ãeká 
v knihkupectví Kanzelsberger, pokud
pfiedloÏíte správné fie‰ení tohoto 
hlavolamu sudoku

nabídka platí do konce června 2007

PRONAJMU BYT NEBO KANCELÁŘ 
ve vile v Praze 3, Pražačka, 100 m2, zvýš. přízemí, 
garáž a zahrada k dispozici. Tel.: 606 904 889

INZERCE

KUBÁNSKÁ VÁŠEŇ V PONCI – návštevníci festivalu Tanec Praha mohou 
7. a 8. 6. od 20 hod. shlédnout v divadle Ponec dílo dánského choreografa Palle Gran-
høje a kubánské tanečnice Aline Sanchéz Rodriguez. Představení s názvem AlineAlo-
ne spojuje současný tanec s filmovými ukázkami talk show, dokumentů a koncertů.

Traband pokřtí 6. června v paláci 
Akropolis své šesté album Přítel člo-
věka. Kapela již dlouho avizovala, 
že změní styl; z původních šesti čle-
nů minulého modelu Trabandu zůsta-
li tři: Jarda Svoboda, Jana Modráčko-
vá a Václav Pohl. Celkový zvuk doznal 
výrazných změn a ze známého „dech-
na“ se najednou stála „home music“. 
Jarda Svoboda neváhá vysvětlit tak ra-
zantní změnu. „Ten název „home mu-
sic“ není ani tak definice stylu, jako spíš 
vyjádřením opozice k tomu, čemu se 
dnes říká „world music“. Poslední do-
bou už mi lezou na nervy všechny ty 

muziky co halabala splácají všechno, 
co jim přijde pod ruku, lidovky odkud-
koli, nejlépe z módního Balkánu, na-
cpou k tomu funkující rytmiku nebo 
něco jiného, nesourodého, bez vnitř-
ních vazeb a souvislostí... Uvědomuju 
si, že my jsme k tomu v minulosti taky 
náležitě přispěli, a v jednu chvíli už mi 
to začalo být hodně odporný. Já milu-
ju, když jsou věci autentický, když jsou 
z nich cítit ty vnitřnosti. Proto ten ná-
vrat k domácímu muzicírování, k do-
mácím zdrojům a tradicím. Je to jako 
dívat se do vlastní šrajtofle a říkat si: 
Tak co, kolik vlastně mám?“

Traband opět na cestě!

„PINOCCHIOVA EVROPSKÁ 
DOBRODRUŽSTVÍ“ – divadel-
ní představení s tímto názvem završilo 
17. 5. společný tříletý projekt čtyř umě-
leckých škol z ČR, Francie, Litvy a Itá-
lie. Studenti SUPŠ se podíleli na designu 
marionet, návrzích kostýmů a scény.

Foto: A. Brown

Rádi otiskneme i Vaši inzerci – kontaktujte nás na tel. 222 782 816 nebo e-mailu rn.inzerce@praha3.cz
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Sokolovská 100/94, Praha 8 - KarlínPremium

731 618 312731 618 312

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù A NÁBYTEK NA MÍRU
Firma STAKO pÛsobí na trhu jiÏ více neÏ 8 let

a specializuje se na v˘robu a montáÏe
vestavûn˘ch skfiíní, ‰aten a dal‰ího bytového
a kanceláfiského nábytku.

SnaÏíme se o individuální pfiístup ke kaÏdému
zákazníkovi, poskytujeme komplexní
profesionální sluÏby od odborného poradenství,
pfies zamûfiení a montáÏ aÏ po poprodejní servis.

Na‰im hlavním cílem je nabídnout vám kvalitní
produkt za rozumnou cenu. Na‰e skfiínû uspokojí
i ty nejnároãnûj‰í z vás.

Na‰e sluÏby Vám nabízíme ve 100% kvalitû
také díky vlastní v˘robû, která nám umoÏÀuje
krátké dodací lhÛty 14-21 dní a fie‰ení ãasto
velmi atypick˘ch interiérÛ.

Pfiejeme Vám, aby se na‰e skfiínû staly
nepostradateln˘m prvkem, kter˘ dotváfií Vá‰
domov.

PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA STAKO:
PRAHA 3 – Žižkov, Seifertova 14 • tel.: 222 712 037
PRAHA 5 – Košíře, Plzeňská 163 • tel./fax: 257 212 414, tel.: 603 711 333

PRAHA 7 – Holešovice,  Argentinská 6 • tel./fax: 220 876 807

www.stako.cz e-mail: stako@stako.cz

MYTÍ FASÁD A ÈIŠTÌNÍ VŠECH TYPÙ POVRCHÙ
dále: památky, reklamy, schody, podlahy, odstra ování nát r , tryskò ì ù ání

u vlhkých fasád stavba vìtraných pøedsazených soklù

více systémù, 5 let záruka, 1 rok odstraòování graffiti zdarma

OPRAVY, ZATEPLOVÁNÍ A NÁTÌRY FASÁD

ODSTRAÒOVÁNÍ GRAFFITI A ANTIGRAFFITI NÁTÌRY

WWW.ARS.CZ
ZDARMA VZOREK A CENOVÁ NABÍDKA

ARS

AXIOM REAL, spol. s r.o.
Kolovratská 110/4
100 00 Praha 10
tel: 274811433

a ISIC kartu je‰tû nemáte?

Mezinárodní studentská slevová karta

pro levnûj‰í prázdniny

www.janet.cz/isic

poãítaã, notebook, 

monitor, tiskárna, 

digitální fotoaparát

Dárek za 
vysvûdãení

Vyberte si v na‰em novém 
internetovém obchodû

www.janet.cz

JANET, s.r.o., tel: 267 108 231, -227, -228  
Konûvova 141, Praha 3 - budova Imadosu

Končí vám stavební spoření a nevíte co s ním?
Stavební spoření patří již několik let mezi nejpopulárnější finanč-

ní produkty. Podle údajů Asociace českých stavebních spořitelen 
(www.acss.cz) bylo ke konci roku 2006 aktivních 5 297 522 smluv 
o stavebním spoření. Mnoho střadatelů ale neuvažuje o okamžitém 
využití naspořených prostředků na pořízení či úpravu svého bydlení 
a naopak hledá možnost dalšího bezpečného a výhodného zhodnoce-
ní těchto zdrojů.

Najít zabezpečený spořící produkt s vyšším výnosem je na tuzem-
ském trhu takřka nemožné. I zde se však najdou výjimky, o kterých se 
vyplatí vědět a uvažovat o nich.

Maximální zhodnocení ve výši dvou procent. Přibližně tolik může 
člověk vydělat, když uloží peníze na termínovaný účet do banky. Od 
té doby, co českou ekonomiku doprovází nízká inflace, se bohužel staly 
standardem i nízké úrokové sazby. To, co potěší žadatele o úvěr naopak 
trápí střadatele – kam bezpečně uložit peníze a navíc získat výnos ales-
poň převyšující inflaci. Roční výnos kolem jednoho či dvou procent tak 
není příliš zajímavý. V podstatě dochází k tomu, že člověk, který se spo-
lehne na tuto formu spoření, dokáže (v lepším případě) udržet své pe-
níze bez toho, aby mu z nich ukrajovala inflace. Pokud ovšem přičte ke 
svému zhodnocení v bance i poplatky, které tam zaplatí, dostane se do-
konce do záporných čísel.

Kam tedy s penězi? Jaké jsou další možnosti bezpečného uložení pe-
něz? Pokud pomineme další produkty sponzorované státem, jakými jsou 
penzijní připojištění a životní pojištění (obojí lze odečíst od daňového zá-
kladu, maximálně však 12 tisíc korun ročně na každý jmenovaný produkt), 
potom opravdu mnoho možností nezbývá. Navíc podpora penzí a životní-
ho pojištění je mnohem dlouhodobější záležitostí než stavební spoření. 

V případě dalších možností investování platí pravidlo – čím vyšší vý-
nos, tím vyšší riziko. Ne vždy ovšem finanční instituce tato rizika přes-
ně uvádějí. Při investici do různých typů podílových fondů je dále nut-
né si uvědomit, že minulé výnosy rozhodně nezaručují výnosy budoucí. 
A pokud jde opravdu o „zajištěný výnos“, potom je jeho výše srovna-
telná s tím, co nabízejí banky. 

TERMÍNOVANÉ VKLADY U BANK jsou obecně považovány za 
nejbezpečnější investici, bohužel také s podprůměrným výnosem. Prů-
měrný výnos se pohybuje na úrovni 1,5% p.a., což indikuje skutečnost, 
že takový výnos bude výrazně pod hranicí inflace a prostředky tak bu-
dou spíše znehodnocovány. 

TERMÍNOVANÉ VKLADY U SPOŘITELNÍCH DRUŽSTEV Spo-
řitelní družstva v současné době zažívají velkou renesanci, a to zejména 
díky změně legislativy – povinnosti navýšení základního kapitálu na 
minimální výši 35 mil. Kč, změně dohledového orgánu, kterým je od 
1. 4. 2006 Česká národní banka, a sjednocení režimu pojištění vkladů - 
vklady u spořitelních družstev jsou pojištěny včetně úroků ve výši 90% 
zůstatku, nejvýše do ekvivalentu 25 000 EUR, tzn. naprosto stejně jako 
vklady u bank. Na českém finančním trhu aktuálně působí 20 spořitel-
ních družstev a k 31. 12. 2006 spořitelní družstva evidovala téměř 23 ti-
síc členů s celkovým objemem aktiv 6,4 mld. Kč.

Nejzajímavější úrokové sazby nabízí WPB Capital (více na www.wpb.cz)
 a to od 3,5% do 5,5% p.a. v závislosti na výši a délce vkladu.

FONDY PENĚŽNÍHO TRHU přináší v krátkém období stabilní výnos jen 
při malém riziku. Výnos těchto fondů je závislý na výši krátkodobých úroko-
vých sazeb a proto vykazuje pouze malou proměnlivost. Investici do fondů 
peněžního trhu tak lze považovat za výhodnější alternativu vkladů u bank, 
přičemž jejich průměrná výkonnost se pohybuje na úrovni 1,7% p.a.

DLUHOPISOVÉ FONDY Z časového hlediska jsou dluhopisové fondy 
výhodné pro středně až dlouhodobé investice (1–3 roky). Fondy trvale 
investují na trhu dluhopisů převažující část (min. 2/3) svého portfolia. Vý-
nosy dluhopisových fondů jsou těsně spjaty s pohybem úrokových sazeb, 
které ovlivňují cenu dluhopisů držených v portfoliu. Obecně platí, že po-
kud úrokové sazby klesají, ceny obligací rostou a naopak. Obecně se při 
předpokládaném růstu korunových sazeb nedá očekávat, že dluhopisové 
fondy vynesou více než 2–3% p.a., přičemž současná průměrná výkonnost 
dluhopisových fondů dosahuje maximální úrovně 2,1% p.a.

AKCIOVÉ FONDY trvale investují na akciovém trhu nejméně 2/3 svých 
aktiv. Vývoj jejich kurzů však silně kolísá v závislosti na dění na akciových 
trzích po celém světě. Čím déle se prostředky v akciovém fondu necha-
jí, tím více je pravděpodobné, že investice bude výnosná. Akciové fondy 
bývají dlouhodobě nejvýnosnější, dlouhodobé zisky jsou však ovlivňová-
ny značnými výkyvy cen fondů, čímž se tyto fondy řadí k nejrizikovějším 
s potenciální výkonností v rozsahu od -10% do +25% p.a.

SROVNÁNÍ PARAMETRŮ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ FONDŮ A VKLADŮ

Typ fondu/vkladu Riziko Výnosy
Minimální 
investiční 
horizont

Průměrná 
roční 

výnosnost
Termínovaný vklad 

v bankách nízké nízké 7 dní 1,50 % p.a.

Termínovaný vklad 
u WPB Capital nízké střední 6 měsíců 3,50 % p.a.

Fond peněžního trhu * nízké nízké 6 měsíců 1,70 % p.a.

Dluhopisový fond * nízké až 
střední

nízké až 
střední 2 roky 2,10 % p.a.

Akciový fond * vysoké střední 
a vysoké 5 let -10 až +25 % 

p.a.
* není započten vstupní, výstupní poplatek a poplatek za správu
Doporučení

Riziko vs. výnos, to je to, co by měl mít na paměti každý, kdo se rozho-
duje vložit peníze do jakéhokoliv finančního produktu. Na paměti by měl 
mít i to, na jak dlouhou dobu hodlá své prostředky investovat – pro ně-
koho je přijatelný časový horizont v řádu let, někdo nechce čekat ani mě-
síce. Pokud investor upřednostňuje výnos i za cenu vyššího rizika, pak je 
na místě doporučit nákup akciového fondu. Pokud však převáží konzer-
vativní přístup k riziku, pak je nejvýhodnější alternativou založení termí-
novaného vkladu u spořitelního družstva, který kombinuje velmi zajíma-
vý výnos s vysokou mírou bezpečnosti (zákonné pojištění vkladů).
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1) Legislativní podmínky zřízení ZPS
Zóna placeného stání na místních komunika-

cích je zřizována ve smyslu § 23 zák. č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Na základě tohoto zákona podle § 23 odst. 1 pís-
men a) a c) může obec v obecně závazné vyhláš-
ce obce vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy:
a) k stání silničního motorového vozidla v obci na 

dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 
24 hodin.

c) k stání silničního motorového vozidla provo-
zovaného právnickou nebo fyzickou osobou za 
účelem podnikání podle zvláštního právního 
předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve 
vymezené oblasti obce, nebo k stání motorové-
ho vozidla fyzické osoby, která má místo trvalé-
ho pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vy-
mezené oblasti obce.
V rámci hl. m. Prahy v souladu s uvedeným zá-

konem stanoví zřizování tzv. zón placeného stá-
ní (ZPS) vyhláška hlavního města Prahy č. 42/
2000 Sb. vyhlášek hl. m. Prahy, kterou se vymezují 
oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

2) Zřízení, realizace a provozování ZPS
Zřizovatelem ZPS je hlavní město Praha, kte-

ré realizací a provozováním ZPS pověřuje správce 
vybraného v rámci veřejné obchodní soutěže. Ten-
to správce zajišťuje provoz jménem zřizovatele.

3) Základní skupiny uživatelů ZPS
a) rezidenti – v rámci této kategorie jsou parkovací 

karty vydávány pouze pro silniční motorová vo-
zidla fyzické osoby, která má místo trvalého po-
bytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymeze-
né oblasti obce;

b) abonenti – v rámci této kategorie jsou parkovací 
karty vydávány pouze pro silniční motorová vo-
zidla provozovaná za účelem podnikání právnic-
kou nebo fyzickou osobou, která má sídlo nebo 
provozovnu ve vymezené oblasti obce;

c) návštěvníci – ostatní uživatelé 
 4) Parkování rezidentů a abonentů

PS vyhrazená k parkování a odstavování vozidel 
R+A mohou užívat pouze vozidla označená platnou 
PK. PK budou pro vozidla oprávněných osob vydá-
vány za stanovenou cenu maximálně na dobu 1 roku. 
V situačních mapách jsou tyto MK vyznačeny mod-
rou barvou. Rezidentní PK jsou nepřenosné a jsou 
vydávány na registrační značku (SPZ) silničního mo-
torového vozidla rezidenta, tj. fyzickým osobám, kte-
ré mají místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti. 
Pro abonenty budou nabízeny dva druhy PK, které 
budou vydávány právnickým osobám, které mají síd-
lo nebo provozovnu v oblasti hlavního města Prahy 
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické 
osoby provozované za účelem podnikání, která má 
sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti.

Celé území budoucí ZPS na této části Prahy 3 
tvoří jednu oblast. 

Vydaná PK opravňuje rezidenty k parková-
ní v oblasti, kde mají místo trvalého pobytu, resp. 
abonenty v oblasti, kde mají sídlo nebo provozov-
nu. V blízkosti hranice ZPS s Prahou 2 bylo stano-
veno průnikové území, kde je umožněno na MK 
parkování rezidentům a abonentům z Prahy 2.
5) Parkování návštěvníků

PS určená k parkování návštěvníků jsou obec-
ně přístupná a mohou zde parkovat všichni uživa-
telé, kteří zaplatí parkovné na stanovenou dobu 
a splní další podmínky dle stanoveného provozní-
ho režimu. Mimo stanovenou provozní dobu jsou 
PS pro návštěvníky volně a zdarma přístupná všem 

uživatelům. Dalším regulačním prvkem parková-
ní návštěvníků je stanovení maximální doby par-
kování při jednom výskytu OA. Na území s vyso-
kou poptávkou, kde je třeba docílit rotace vozidel 
umožňující vyšší využití jednoho parkovacího stá-
ní v průběhu dne, je zaveden režim krátkodobého 
parkování (max. 2 hod.) a na ostatních PS režim 
střednědobého parkování (max. 6 hod.). Parkovací 
místa pro návštěvníky jsou v rámci ZPS rozmístěna 
tak, aby umožnila parkování v lokalitách s vysokou 
poptávkou tj. lokality s nabídkou komerce a služeb. 
Placení parkovného je prováděno prostřednictvím 
parkovacích automatů (PA). Ve schématu jsou MK 
pro krátkodobé parkování vyznačeny oranžovou 
a pro střednědobé parkování zelenou barvou.

6) Zásobování a služby
Zásobování a služby - jsou řešeny v závislosti na 
daném režimu stání v rámci ZPS následovně:
a) na MK vyhrazených ke stání rezidentů a abo-

nentů (modrá):
• při pořízení PK má abonent možnost zásobo-

vání vlastním provozovaným vozidlem;
• území je pro zásobování volně přístupné 

v době mezi 06.00–08.00 hod.;
• v době provozu ZPS tj. mezi 08.00–06.00 hod. 

na základě dvouhodinové parkovací karty. 
Platnost karty je stanovena na maximální do-
bu parkování 2 hodiny;

• bylo vyčleněno několik desítek zásobovacích 
míst, kde je možné zastavit a po stanovenou 
dobu provádět zásobování nebo službu v do-
bě 08–18 hod. maximálně po dobu 15 minut, 
po ostatní dobu jsou tato PS volně přístupná 
všem uživatelům.

b) na MK určených ke stání návštěvníků (oranžová 
a zelená) ve dnech provozu:
• v době mimo provozní dobu jsou stání volně 

přístupná pro všechny uživatele;
• v době provozu PA je možné provádět záso-

bování a služby za podmínky zaplacení par-
kovného a dodržení maximální stanovené 
doby k parkování tj. 2 resp. 6 hodin.

7) Placené parkování dle uživatelských kategorií
a) Pro uživatelskou kategorii rezident a abonent
 Oprávněný uživatel parkuje na vyhrazených 

MK na základě parkovací karty. Po zaplacení je 
držitel povinen při stání v ZPS umístit PK na vi-
ditelném místě za předním sklem OA.

   Pro uživatelskou kategorii rezident a abonent 
jsou vydávány dva základní typy PK:

• rezidentní parkovací karty vydávané na re-
gistrační značku (SPZ) vozidla mají vždy for-
mu samolepící karty;

• abonentní parkovací karty se vydávají buď 
jako nepřenosné samolepící na RZ (SPZ) vo-
zidla právnické nebo fyzické osoby nebo jako 
přenosné zalaminované s pouzdrem na jmé-
no právnické osoby.

b) pro uživatelskou kategorii návštěvník
 na PS určených pro návštěvníky je dokladem 

o zaplacení parkovného parkovací lístek umístě-
ný na viditelném místě za předním sklem OA. 
Zaplacení se provádí u parkovacích automatů 
mincemi o stanovených nominálních hodnotách. 
Výhledově se předpokládá zavedení bezhoto-
vostní platby pomocí čipové karty „Pražana“ ne-
bo pomocí mobilního telefonu. 

   Parkovací lístek – vydávaný z PA obsahu-
je údaj o zaplacené ceně, datumu vydání a do-
bě platnosti. Informace o ceně za parkování 
a o způsobu umístění lístku jsou uvedeny na par-
kovacím automatu.

c) pro potřeby zejména zásobování a provádění 
služeb na území ZPS bude vydávána dvouhodi-
nová parkovací karta:

• bude mít celoplošnou působnost s platností 
na všech částech ZPS v hl. m. Praze;

• karta bude stírací a aktivuje se setřením časo-
vých údajů doby příjezdu vozidla;

• stírací prvky jsou rok, měsíc, den, hodina 
a min.;

• čas platnosti dvouhodinové PK se objeví pod 
setřenými prvky; 

• po aktivaci bude umístěna na viditelném mís-
tě za předním sklem;

• vlastník PK je oprávněn parkovat na modré 
zóně po dobu max. 2 hodiny;

• bude opatřena ochrannými prvky proti mož-
nému zneužití.

8) Provozní doba
a) Na MK vyhrazených ke stání silničních motoro-

vých vozidel rezidentů a abonentů (modrá):
Je stanovena denně od 08.00 do 24.00 a od 

00.00 do 06.00 hod. ZPS není provozována 
v době mezi 06.00 až 08.00 hodinou.

b) Na MK určených ke stání silničních motorových 
vozidel návštěvníků

Zelená zóna:
• pondělí až pátek, v době od 8.00 do 18.00 hod. 

na MK: nám. W. Churchilla, U Rajské zahra-

dy, Sauerova, Olšanská, Koněvova, Kubelíko-
va, Jičínská, Vinohradská, Šrobárova, Holla-
rovo nám., U Vinohradského hřbitova, Nad 
Ohradou v úseku Na Vápence – Za Žižkov-
skou vozovnou, Za Žižkovskou vozovnou 
východním směrem od křižovatky s ulicí Na 
Balkáně, Na Balkáně v úseku Za Žižkovskou 
vozovnou – Na Hlídce, Jeseniova v úseku Na 
Vápence – Za Žižkovskou vozovnou

Oranžová zóna: 
• pondělí až pátek, v době od 8.00 do 18.00 hod. 

na MK: Koněvova, Roháčova, Prokopovo 
nám., Jeseniova, Havlíčkovo nám., Olšanská, 
Táboritská, Kubelíkova, Vlkova, Ondříčkova, 
Slavíkova, Lucemburská, Vinohradská v úse-
ku Zásmucká – Votická, Korunní.

• pondělí až pátek, v době od 8.00 do 18.00 hod. 
a sobota od 8.00 do 12.00 hod. na MK: Husit-
ská, Seifertova, Vinohradská v úseku U Vo-
dárny – nám. Jiřího z Lobkovic.

9) Ceny
Za obecné užívání místních komunikací, vyme-

zených obecně závaznou vyhláškou hlavního měs-
ta Prahy č. 42/2000 Sb. vyhlášek hl. m. Prahy, kte-
rou se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve 
kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 
úseky užít za cenu sjednanou v souladu s Ceníkem 
parkovacích karet, který je přílohou usnesení Ra-
dy HMP č. 0644 ze dne 20. 4. 2004, budou na území 
ZPS zavedeny následující ceny:
a) Ceny parkovacích karet pro stání na místních 

komunikacích (tzv. modrá zóna)
   Parkovací karta opravňuje k stání silničního 

motorového vozidla provozovaného fyzickou 
nebo právnickou osobou za účelem podniká-
ní podle zvláštního právního předpisu, která má 
sídlo nebo provozovnu v oblasti hlavního měs-
ta Prahy (abonent), nebo k stání silničního mo-
torového vozidla fyzické osoby, která má místo 
trvalého pobytu ve vymezené oblasti hlavního 
města Prahy (rezident).

 1.  Základní cena (abonent – právnická osoba)

roční za první a další 
vozidlo 36 000 Kč/vozidlo

pololetní za první a další 
vozidlo 20 000 Kč/vozidlo

čtvrtletní za první a další 
vozidlo 10 000 Kč/vozidlo

měsíční za první a další 
vozidlo 3 500 Kč/vozidlo

týdenní za první a další 
vozidlo 900 Kč/vozidlo

   Parkovací karta se vydává buď jako nepřenos-
ná samolepící na registrační značku (SPZ) vozi-
dla nebo jako přenosná zalaminovaná s pouz-
drem na jméno právnické nebo fyzické osoby. 
Typ karty si zvolí žadatel.

 2. Snížená cena (rezident)
 • první vozidlo fyzické osoby, která má místo tr-

valého pobytu ve vymezené oblasti:

roční 700 Kč/vozidlo 
pololetní 350 Kč/vozidlo 

 • druhé vozidlo fyzické osoby, která má místo tr-
valého pobytu ve vymezené oblasti:

roční 7 000 Kč/vozidlo
pololetní 3 500 Kč/vozidlo

 • každé další vozidlo fyzické osoby, která má 
místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti:

roční 14 000 Kč/vozidlo
pololetní 7 000 Kč/vozidlo

 • první vozidlo fyzické osoby starší 65 let, která 
má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti:

roční 350 Kč/vozidlo
pololetní 175 Kč/vozidlo

   První a každé další vozidlo provozované práv-
nickou osobou, která má ve své hlavní činnosti 
uvedenu veřejně prospěšnou činnost ve vymeze-
ných oblastech a má sídlo nebo provozovnu ve 
vymezené oblasti a splňuje podmínky usnesení 
Rady HMP č. 0519 ze dne 22. 4. 2003:

čtvrtletní 250 Kč/vozidlo

   První vozidlo fyzické osoby provozované za 
účelem podnikání, která má sídlo nebo provo-
zovnu ve vymezené oblasti (abonent – fyzická 
osoba):

roční 12 000 Kč 
pololetní  6 000 Kč 

   Parkovací karta se vydává pouze jako nepře-
nosná samolepící na registrační značku (státní 
poznávací značku) vozidla. PK platí pouze v ob-
lasti na ní uvedené.

b) Ceny za stání silničního motorového vozidla na 
úsecích místních komunikací na dobu časově 
omezenou (ceny parkovacích lístků u parkova-
cích automatů):

 1. Zelená zóna – střednědobé stání do 6 hodin

tarif I 15 Kč/hod. nebo 0,50 EUR/hod. 
tarif II 30 Kč/hod. nebo 1,00 EUR/hod. 

 2. Oranžová zóna – krátkodobé stání do 2 hodin

tarif I 10 Kč/hod. nebo 0,40 EUR/hod. 
tarif II 20 Kč/hod. nebo 0,70 EUR/hod. 
tarif III 40 Kč/hod. nebo 1,50 EUR/hod. 

   Ceny parkovného budou v českém a anglic-
kém jazyce uvedeny na jednotlivých PA.

d) Dvouhodinová PK
   Cena za dvouhodinovou PK s max. dobou 

parkování 2 hodiny v modré zóně je stanove-
na na 120 Kč (dle přílohy č. 4 k usnesení RHMP 
č. 0254 ze dne 1. 3. 2005).

Cenová pásma abonentních PK
Na základě odsouhlaseného usnesení RHMP 

číslo 0254 ze dne 1. 3. 2005 ke koncepci dalšího roz-
voje zón placeného stání v podmínkách hl. m. Pra-
hy bylo navrženo cenové rozlišení vydávaných PK 
pro abonenty podle vytvořených tří pásem:
 • pro vozidlo provozované právnickou osobou 

za účelem podnikání podle zvláštního právního 
předpisu, která má sídlo nebo provozovnu v ob-
lasti hlavního města Prahy, ve výši:

   36 000 Kč/rok – 1. pásmo
   30 000 Kč/rok – 2. pásmo
   24 000 Kč/rok – 3. pásmo
 • pro vozidlo provozované fyzickou osobou za 

účelem podnikání podle zvláštního právního 
předpisu, která má sídlo nebo provozovnu v ob-
lasti hlavního města Prahy, pro první PK ve výši:

 12 000 Kč/rok – 1. pásmo
   9 000 Kč/rok – 2. pásmo
   6 000 Kč/rok – 3. pásmo
ZPS projektovaná na území Prahy 3 spadá do 

2. a 3. pásma vydávaných PK pro abonenty.

Seznam použitých zkratek:
 OA – osobní automobil
 PS – parkovací stání
 PK – parkovací karta
 PA – parkovací automat
 MK – místní komunikace
 DZ – dopravní značení
 MP – Městská policie
 MČ – městské části
 DvK – doprava v klidu 
 SPZ – státní poznávací značka
 MHD – městská hromadná doprava
 ZPS – zóna placeného stání
 SLBD – sčítání lidu, bytů a domů
 ZTP – zdravotně tělesně postižení 
 ZTP/P – zdravotně tělesně postižení s průvodcem
 KP – krátkodobé parkování
 SP – střednědobé parkování

Zóna placeného stání na části 
území městské části Praha 3
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Návrh cenových pásem abonentních karet ZPS
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S ohledem na velký zájem občanů o informace spojené se zaváděním zón placeného stání přetiskujeme podrobné podmínky a pravidla, které stanovil Magistrát 
hl. m. Prahy. Podle posledních informací z hlavního města by měla vstoupit v platnost 1. října 2007. S případnými dotazy se můžete obracet na ing. Vančuru, 
vedoucího odboru dopravy MČ Praha 3 (tel. 222 116 403, e-mail: martinv@praha3.cz).  -red-
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Parkovací karty vydávané společností Evropark 
Praha a. s. jsou vydávány v souladu s nařízením 
hlavního města Prahy č. 19/2005, kterým se mění 
vyhláška hlavního města Prahy č. 42/2000 Sb., kte-
rou se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze 
místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 
a na základě tohoto Závazného pokynu. 

1. PARKOVACÍ KARTY REZIDENTSKÉ 
VYDÁVANÉ FYZICKÝM OSOBÁM

K získání nároku na parkovací kartu je nutno 
splnit tyto podmínky (v souladu s platnými práv-
ními předpisy): 
1) žadatel – fyzická osoba musí:

a) mít místo trvalého pobytu v Zóně placeného 
stání v Praze 3 (dále jen ZPS),nebo 

b) být vlastníkem nemovitosti v ZPS
2) žadatel musí mít právní vztah k vozidlu, pro které 

je karta vystavována, vyplývající z § 23, písm. c) 
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů, to znamená: 
a) žadatel je vlastníkem vozidla, 
b) žadatel užívá vozidlo na základě leasingové 

smlouvy
c) žadatel si pořídil vozidlo na úvěr, který splácí
d) žadatel je zaměstnancem společnosti a má 

vozidlo svěřeno do soukromého užívaní za-
městnavatelem na základě pracovní smlou-
vy (příjmem zaměstnance ze závislé činnosti 
je bezplatné používání firemního vozidla pro 
soukromé účely)

e) žadatel je společníkem, jednatelem s. r. o., ne-
bo členem správního orgánu právnické oso-
by a užívá vozidlo na základě rozhodnu-
tí společníků s. r. o. nebo valné hromady a. s. 
o bezplatném poskytnutí vozidla k používá-
ní pro služební a soukromé účely a dohody 
o bezplatném poskytnutí vozidla k používá-
ní pro služební a soukromé účely, uvádějí-
cí povinnosti plynoucí z § 6 odst. (6) zákona 
č. 586/1992 Sb ve znění pozd. předpisů „o da-
ních z příjmu “

f) žadatel je cizincem s pracovní smlouvou se 
zahraniční pobočkou nadnárodní společ-
nosti, vyslaný do české pobočky nadnárodní 
společnosti na základě dohody mezi poboč-
kami a má vozidlo poskytnuté k používá-
ní pro firemní a soukromé účely na základě 
dohody (uvádějící povinnosti plynoucí z § 6 
odst. (6) zákona č. 586/1992 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů ,,o daních z příjmu’’) s čes-
kou pobočkou, nebo poskytnuté k používání 
pro firemní a soukromé účely přímo zahra-
niční pobočkou

g) žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na 
dobu platnosti vystavované parkovací karty) 
zapůjčeno z půjčovny  automobilů 

3) žadatel musí zaplatit cenu sjednanou za stání sil-
ničního motorového vozidla (viz ceník)

K výdeji karty se předkládá: 
1a) doklad o místě trvalého pobytu (originál):

• v případě občanů ČR: platný občanský průkaz 
s uvedením trvalého pobytu v ZPS.

• v případě cizích státních příslušníků, občanů 
EU, žijících v ČR: - platný občanský průkaz 
(ID card) nebo cestovní pas a průkaz o povo-
lení k pobytu (růžový průkaz) – platný občan-
ský průkaz (ID card) nebo cestovní pas a prů-
kaz o přechodném pobytu (,,skládačka’’)

• v případě cizích státních příslušníků ze států 
mimo EU, žijících v ČR: – platný cestovní pas 
s platným vízem nebo cestovní pas a průkaz 
o povolení k pobytu (zelený průkaz) 

• příslušníci cizích diplomatických misí: platný 
občanský průkaz (ID card) v případě občanů 
EU nebo cestovní pas, u zemí mimo EU ces-
tovní pas, dále identifikační průkaz vystavený 
Ministerstvem zahraničí ČR ( pro různé ka-
tegorie diplomatických pracovníků ) a potvr-
zení příslušné ambasády o bydlišti pracovní-
ka v ZPS.

1b) výpis z katastru nemovitostí (originál ne starší 
6 měsíců), pokud jej žadatel nedoloží, ověří po-
třebné skutečnosti správce ZPS on-line přístu-
pem, v tom případě žadatel zaplatí manipulační 
poplatek dle ceníku správce ZPS

2) doklad o právním vztahu k vozidlu (originál):
 a) žadatel o PK je vlastníkem vozidla:

• v případě vozidel registrovaných v ČR: 
technický průkaz silničního motorového 
vozidla (TP), kde je žadatel uveden jako 
vlastník vozidla.V případě, že lze potřeb-
né údaje ověřit z osvědčení o registraci 
(OR) nového typu, který se začal vydávat 
po vstupu Česka do EU a obsahuje údaj 
o trvalém pobytu a údaj, zda je vlastník 
shodný s provozovatelem vozidla, posta-
čuje tento doklad,

• v případě kdy je vozidlo registrováno 
v zahraničí: TP + překlad TP do češtiny 
(případně výpis základních údajů z TP), 
podepsaný vlastníkem vozidla, stvrzují-
cím platnost uvedených údajů. 

b) žadatel užívá vozidlo na základě leasingové 
smlouvy:
• kopii TP a originál osvědčení o registraci 

(OR) (dříve osvědčení o technickém prů-
kazu) (OTP) 

c) žadatel si pořídil vozidlo na úvěr, který splácí:
• kopii TP, originál osvědčení o registraci 

(OR) (dříve osvědčení o technickém prů-
kazu) (OTP) a originál úvěrové smlouvy

d) vozidlo je svěřeno do soukromého užívaní 
zaměstnanci zaměstnavatelem: 

• vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze 
závislé činnosti dle § 6 odst. (6) zákona o da-
ních z příjmu č. 586/1992 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů“ – dle přílohy – podepsa-
ný mzdovou účetní a statutárním zástupcem 
společnosti, nebo osobou pověřenou k za-
stupování statutárního zástupce (pověření 
plnou mocí, nebo podnikovou směrnicí).

V bodu 4) tohoto formuláře jsou mzdo-
vou účtárnou (mzdovou účetní) zaměst-
navatele vyčísleny částky, které byly za-
městnanci připočítávány k základu daně 
z příjmů v posledních šesti měsících (tj. po 
celou dobu platnosti předcházející PK). 
V případě, že žadateli dosud nebyla vysta-
vena PK a současně datum svěření vozi-
dla zaměstnavatelem zaměstnanci do slu-
žebního a soukromého užívání je mladší 
než 1 měsíc před datem podání žádosti 
o vystavení PK, v bodu 4) tohoto formu-
láře se vyplní částka, která bude zaměst-
nanci připočítána k základu daně z pří-
jmů v prvním měsíci po vystavení PK 

• originál nebo ověřenou kopii výpisu z ob-
chodního rejstříku zaměstnavatele ne 
starší než 6 měsíců

• originál TP (v případě, že vozidlo je poříze-
no na leasing, kopii TP a originál OR/OTP)

PK se vystavuje vždy na dobu 6 měsíců.
e) vozidlo svěřeno do soukromého užívaní spo-

lečníkovi s. r. o., jednateli společnosti, členo-
vi orgánu právnické osoby, kteří neuzavíra-
jí se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, ale 
jsou jmenováni a tato skutečnost je uvedena 
ve výpisu z obchodního rejstříku:

• vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu 
ze závislé činnosti dle § 6 odst. (6) záko-
na o daních z příjmu č.586/1992 Sb. ve zně-
ní pozdějších předpisů“, s modifikovaný-
mi formulacemi (místo „zaměstnanec“ se 
definuje postavení ve společnosti, apod.), 
podepsaný statutárním zástupcem společ-
nosti nebo osobou pověřenou k zastupo-
vání statutárního zástupce (pověření pl-
nou mocí, nebo podnikovou směrnicí).

V bodu 4) tohoto formuláře jsou mzdo-
vou účtárnou (mzdovou účetní) společ-
nosti vyčísleny částky, které byly výše 
uvedené osobě připočítávány k základu 
daně z příjmů v posledních šesti měsících 
(tj. po celou dobu platnosti předcházející 
PK). V případě, že žadateli dosud neby-
la vystavena PK a současně datum svěře-
ní vozidla výše uvedené osobě do služeb-
ního a soukromého užívání je mladší než 
1 měsíc před datem podání žádosti o vy-
stavení PK, v bodu 4) tohoto formuláře 
se vyplní částka, která bude výše uvedené 
osobě připočítána k základu daně z pří-
jmů v prvním měsíci po vystavení PK 

• originál nebo ověřenou kopii výpisu z ob-
chodního rejstříku

• originál TP (v případě, že vozidlo je poříze-
no na leasing, kopii TP a originál OR/OTP)

PK se vystavuje vždy na dobu 6 měsíců.
f) vozidlo je svěřeno česk ou pobočkou nadná-

rodní společnosti cizinci s pracovní smlouvou 
se zahraniční pobočkou této společnosti, vy-
slanému do české pobočky nadnárodní společ-
nosti na základě dohody mezi pobočkami: 

• prohlášení české pobočky podepsané sta-
tutárním zástupcem, že žadateli poskytla 
bezplatně vozidlo k užívání pro služební 
a soukromé účely minimálně na dobu plat-
nosti PK (6 měsíců), uvádějící povinnosti 
plynoucí z § 6 odst. (6) zákona č. 586/1992 
Sb. ve znění pozd. předpisů o daních z pří-
jmu ’’ s vyčíslením částek, které byly výše 
uvedené osobě připočítávány k základu 
daně z příjmů v posledních šesti měsících, 
tj. po celou dobu platnosti předcházející 
PK (v případě, že cizinec neodvádí daně 
na území České republiky, doloží odvádě-
ní částek odpovídajících dani dávkovými 
srážkami přímo česká pobočka). V přípa-
dě, že žadatel dosud nebyla PK vystavena 
a současně datum svěření vozidla do slu-
žebního a soukromého užívání není star-
ší než 1 měsíc před datem podání žádosti 
o vystavení PK, se tyto částky neuvádějí. 

• originál nebo ověřenou kopii výpisu z ob-
chodního rejstříku české pobočky 

• originál TP (v případě, že vozidlo je poříze-
no na leasing, kopii TP a originál OR/OTP)

PK se vystavuje vždy na dobu 6 měsíců.
g) vozidlo je svěřeno cizinci přímo zahraničním 

zaměstnavatelem:
• v tomto případě předloží žadatel prohlá-

šení zaměstnavatele, uvádějící platnou 
identifikaci zaměstnavatele, podepsané 
statutárním zástupcem o svěření vozidla 
do užívání také pro soukromé účely a pl-
nění daňové povinnosti se neověřuje.

PK se vystavuje vždy na dobu 6 měsíců.

h) žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na 
dobu platnosti vystavované parkovací karty) 
zapůjčeno z půjčovny automobilů:

• originál osvědčení o registraci (OR) (dří-
ve osvědčení o technickém průkazu) 
(OTP), nájemní smlouvu a výpis z ob-
chodního rejstříku půjčovny automobilů, 
případně živnostenský list, pokud je půjči-
telem oprávněná fyzická osoba

V případě, že k vystavení PK se nemůže dosta-
vit žadatel (osoba, která splňuje výše uvedené pod-
mínky), může pověřit jinou osobu, která předloží 
veškeré uvedené doklady, zplnomocnění od žada-
tele a občanský průkaz žadatele o PK. V případě, že 
žadatel o PK může zapůjčit osobě zmocněné k pře-
vzetí PK pouze kopii svého občanského průkazu, 
musí být zplnomocnění úředně ověřeno. 

2. PARKOVACÍ KARTY ABONENTNÍ 
VYDÁVANÉ PRÁVNICKÝM NEBO 

FYZICKÝM OSOBÁM NA VOZIDLA
URČENÁ K PODNIKÁNÍ

Parkovací karty abonentní vydávané právnic-
kým nebo fyzickým osobám mohou být vystaveny 
buď na obchodní jméno společnosti (podnikatele) 
nebo na RZ vozidla společností (podnikatelem) 
provozovaného.

Parkovací karty abonentní vydávané fyzickým 
osobám, které uplatňují nárok na slevu dle platného 
ceníku, mohou být vystaveny pouze na RZ vozidla.

K získání nároku na PK je nutno splnit tyto pod-
mínky (v souladu s platnými právními předpisy): 
a) sídlo nebo provozovna právnické nebo fyzické 

osoby musí být v Zóně placeného stání v Pra-
ze 3 (ZPS)

b) vozidlo musí být provozováno za účelem podni-
kání podle zvláštních předpisů

b) musí být zaplacena cena sjednaná za stání silnič-
ního motorového vozidla (viz ceník).

K výdeji PK se předkládá: 
• výpis z obchodního rejstříku ne starší 6ti měsí-

ců, nebo zřizovací listina, nebo živnostenský list 
(u fyzické osoby) – originál nebo úředně ověře-
ná kopie, 
 ° v případě, že se jedná o provozovnu, jejíž 

adresa je odlišná od adresy sídla právnické 
osoby, navíc jakýkoli platný doklad o adre-
se provozovny, pokud není uvedena ve vý-
pisu z obchodního rejstříku (např. nájemní 
smlouvu, nebo výpis z katastru nemovitos-
tí tehdy, je-li právnická osoba majitelem ob-
jektu, ve kterém má provozovnu, nebo pro-
hlášení statutárního zástupce právnické 
osoby o zřízení pracoviště na adrese trvalé-
ho pobytu zaměstnance). 

 ° v případě, že fyzická osoba nemá provozov-
nu zapsanou v živnostenském listě doloží na-
víc adresu provozovny výpisem provozoven 
vydaným živnostenským odborem příslušné-
ho úřadu městské části

• TP vozidla s uvedením podnikatelského sub-
jektu jako vlastníka vozidla (provozovatele, je-li
vozidlo pořizováno na leasing) v případě, že par-
kovací karta je vystavována na RZ vozidla

• v případě, že v TP vozidla fyzické osoby není ja-
ko vlastník uvedena fyzická osoba – podnikatel 
(IČO), ale pouze fyzická osoba (RČ), musí být 
prokazatelně doloženo, že vozidlo je provozová-
no za účelem podnikání podle zvláštních před-
pisů (např. dokladem o registraci a platbách sil-
niční daně).
V případě, že k vystavení PK se nemůže osob-

ně dostavit statutární zástupce právnické osoby 
nebo fyzická osoba – podnikatel, může pověřit ji-
nou osobu, která předloží uvedené doklady, zplno-
mocnění od statutárního zástupce právnické osoby 
a prokáže se občanským průkazem.
Doklady ve zvláštních případech:
• fyzická osoba – notář: doklad o jmenování notá-

ře s určením sídla, vydaný notářskou komorou + 
razítko notáře či jiný doklad s adresou notáře

• fyzická osoba advokát: osvědčení o zápisu ad-
vokáta do seznamu advokátů vydaný Českou 
advokátní komorou a potvrzení o sídle advo-
kátní kanceláře vydaný taktéž Českou advokát-
ní komorou

• fyzická osoba lékař: doklad o zřízení zdravotnic-
kého zařízení, vydaný MHMP, uvádějící adresu 
zařízení

• právnické osoby nebo fyzické osoby (např. ře-
meslníci) dočasně působící na zakázce v oblasti: 
doklad o zakázce v oblasti (objednávka, záloho-
vá faktura, smlouva o dílo, apod.)

• umělec s ateliérem v oblasti: jednoznačný do-
klad, že se jedná o osobu podnikající (např. do-
klad o prodeji vlastních uměleckých děl). 

3. PARKOVACÍ KARTY 
ABONENTNÍ ZLEVNĚNÉ

Parkovací karty abonentní zlevněné mohou být 
vystaveny pouze na RZ vozidla společnosti / orga-
nizace, a to na dobu 3 měsíců.

K získání nároku na PK je nutno splnit tyto pod-
mínky (v souladu s přílohou 2 usnesení Rady HMP 
č. 0519 ze dne 22. 4. 2003):
a) sídlo nebo provozovna právnické osoby musí 

být v ZPS
b) vozidlo musí být dodávkového typu, combi ne-

bo obdobně jednoznačně upravené k jinému 
užívání pro veřejně prospěšné účely.

K výdeji PK se předkládají tyto doklady:
• zřizovací listina, popř. stanovy, z nichž jedno-

značně vyplývá veřejně prospěšný, neziskový 
charakter organizace

• technický průkaz
• při opakované žádosti o vydání zlevněné APK 

se rovněž předkládá kniha jízd, která dokládá 
charakter používání vozidla organizace

4. VÝMĚNA PK NEBO VYSTAVENÍ 
NÁHRADNÍ PK (pouze u karet rezidentských 

nebo abonentních na RZ vozidla)
Výměna PK:

Za výměnu parkovací karty se platí manipulační 
poplatek dle ceníku správce ZPS.
Řádné důvody pro výměnu PK:
a) krádež (případně ztráta) RZ/SPZ – žadatel 

předkládá TP uvádějící přidělení nové RZ, ob-
čanský průkaz a PK

b) krádež vozidla i s PK – žadatel předkládá proto-
kol o krádeži vystavený Policií České republiky, 
TP nového vozu a občanský průkaz

c) výměna vozidla – žadatel předkládá TP nového 
vozidla, občanský průkaz a původní PK. Pokud 
žadatel nevrátí původní PK (např. z důvodu její-
ho zničení), musí doložit doklady o vyřazení pů-
vodního vozidla z evidence, nebo předložit kup-
ní smlouvu o prodeji původního vozidla a:
 • předložit prohlášení autobazaru o odstraně-

ní PK z čelního skla vozidla, nebo
 • přistavit původní vozidlo k fyzické kontrole 

čelního skla pracovníkem Evroparku, nebo
 • předložit TP vozidla, kde je vyznačena změ-

na vlastníka a přidělení nové RZ. 
d) změna místa trvalého pobytu související s pře-

stěhováním držitele do jiné oblasti ZPS – žada-
tel předkládá občanský průkaz a PK,

e) dočasné přesídlení držitele PK do náhradního 
bytu (kanceláře), který se nachází v jiné oblasti 
ZPS z důvodu sanace či opravy bytu (provozov-
ny, apod.) – žadatel předkládá potvrzení majite-
le objektu o provádění sanačních prací či oprav, 
kopii rozhodnutí příslušného stavebního úřadu 
o souhlasu s provedením prací a PK.

f) výměna vozidla, jestliže novému vozidlu dosud 
nebyla přidělena RZ, a to na dobu do přidělení 
RZ (vystavení TP) – žadatel předkládá doklad 
o nákupu vozidla (např. fakturu), občanský prů-
kaz a PK původního vozidla a převozní značku 
vozidla

Vystavení náhradní PK:
Za vystavení náhradní PK se platí manipulační po-

platek dle ceníku správce ZPS.
Řádné důvody pro vystavení náhradní PK:
a) ztráta PK – žadatel předkládá písemnou žádost 

s vysvětlením okolností ztráty PK, čestné pro-
hlášení o uvedení pravdivých údajů o této udá-
losti a občanský průkaz.

  Tato žádost musí být schválena ředitelem 
společnosti nebo jeho zástupcem.

b) krádež PK – žadatel předkládá písemnou žá-
dost s vysvětlením okolností krádeže PK, čest-
né prohlášení o uvedení pravdivých údajů o té-
to události a občanský průkaz. Tato žádost musí 
být schválena ředitelem společnosti nebo jeho 
zástupcem. V případě, že žadatel předloží při 
krádeži z řádně uzamčeného vozidla protokol 
o krádeži vystavený Policií České republiky, od-
padá povinnost předložit písemnou žádost s vy-
světlením okolností krádeže PK a čestné prohlá-
šení o uvedení pravdivých údajů o této události.

c) poškození PK – žadatel předkládá občanský 
průkaz a poškozenou PK. Pokud došlo k poško-
zení (zničení) PK při výměně čelního skla vozi-
dla, žadatel předkládá doklad o provedení vý-
měny čelního skla vystavený autoservisem.

  V případě ztráty (krádeže) APK přenosné se 
náhradní PK nevydává.

5. KRÁTKODOBÁ VÝMĚNNÁ 
PARKOVACÍ KARTA 

Řádný důvod pro vystavení krátkodobé výměn-
né PK a doklady předkládané k jejímu vystavení: 

Oprava vozidla, pro které byla platná PK vysta-
vena a za které je z důvodu jeho odstavení mimo 
provoz dočasně užíváno vozidlo náhradní. Krátko-
dobá výměnná PK se vydává při splnění následují-
cích podmínek:

Z vozidla v servisu bude sejmuta původní PK 
a předána správci, držitel PK současně předlo-
ží přejímací protokol ze servisu (výpis OR, od-
povídající živnost) s určením předpokládané do-
by opravy a doklad o zapůjčení náhradního vozu 
(od libovolné právnické nebo fyzické osoby) a slo-
ží zálohu 1000,- Kč u 1. vozidla (2000,- Kč u 2. vo-
zidla, 3000,- Kč u 3. vozidla) vratnou do 14-ti dnů 
po ukončení doby platnosti krátkodobé výměnné 
PK proti vrácení této PK). Nebude-li dočasná ná-
hradní PK vrácena správci, záloha propadá. Správ-
ce vydá krátkodobou výměnnou PK za manipu-
lační poplatek dle ceníku. Po vrácení krátkodobé 
výměnné PK (sejmuta z náhradního vozu) provo-
zovateli tento vydá novou PK na původní vozilo, 
opět za manipulační poplatek. 

Dočasnou náhradní PK je možné vystavit pouze 
před ukončením doby platnosti původní PK, nej-
výše na dobu jednoho měsíce. Ve zvláště odůvod-
něných případech se dočasná náhradní PK může 
vystavit opakovaně po schválení ředitelem společ-
nosti nebo jeho zástupcem

Úplné znění Závazného pokynu pro vydávání 
parkovacích karet do zóny placeného stání v Praze 3
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Orientační schéma projektu 
parkovací zóny na území MČ Praha 3
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PROFESIONÁLNÍ FINANČNÍ  
SERVIS Vám zajistí:  
–  hypotéky
–  přefinancování problem. úvěrů
–  řešení již podaných exekucí
–  hotovostní půjčky až na 6 let 
–   půjčky oproti zástavě 

nemovitosti až na 15 let
ŽÁDNÉ POPLATKY PŘEDEM!!!
Volejte:  776 33 44 22, 606 33 44 22

www.jancik-syn.cz

spodní prádloplavkysportovní oděvy

Nová kolekce plavek,
spodní prádlo TRIOLA 

+ nové modely 
A. Šeredové

otevírací doba: po–pá: 10–18 hod.
Vinohradská 111/86, Praha 3 
Vodičkova 34, Praha 1 (pasáž) 

Plzeňská 166, Praha 5
Mansfeldova 784, Praha 9 

tel.: 222 720 945, 731 708 024
vinohradska@jancik-syn.cz

Malování 20 Kč/m2, ren. parket  220 Kč/m2

Firma Miloslav JÁCHIM
Malování a lakování novými technikami - stěrkování 
omítek - lazury - laky - nátěry fasád - stříkané tapety 
Úklid součástí malby, práce o so+ne

Jičínská 4, Praha 3, tel.: 272 734 264, mobil: 607 719 394
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Červen

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

29. 5. – 22. 6. RUDOLF MIKYŠKA: 
„...jedním dechem“ 

26. 6. – 15. 8. DOMINIKA KURKOVÁ, 
IVAN ČAPKA: 
Nadhledy & pohádky –
olejomalby a fotografie
(vernisáž 26. 6. v 18.00 hod.)

Biskupcova 31, Praha 3
tel.: 271 771 349, fax: 222 585 345
info@kinoaero.cz, www.kinoaero.cz

  1. pá 18.00 Jaro, léto, podzim, zima... 
a jaro
20.30 Capote
22.30 Krajina přílivu

  2. so 14.00  Video Culture Fest – 
nezávislá přehlídka autorské 
filmové tvorby s mezinárodní 
účastí

 20.30 Obsluhoval jsem 
anglického krále

 22.30 Nauka o snech
  3. ne 18.00 Carmen (FK)

20.30 Životy těch druhých
  4. po 18.00 Marcela
 20.30 Kdo je tady ředitel?
  5. út  18.00 Babel
 20.30 Velké ticho
  6. st 18.00 Shortbus
 20.30 Vratné lahve
  7. čt 16.00 Mental Power 

– mezinárodní filmový festival 
(ne)herců s mentálním 
a kombinovaným postižením

  8. pá 18.00 Renesance
 20.30 Carmen
 22.30 Faktotum
  9. so 10.00 CRWECON² – druhý 

ročník komiksové akce 
20.45 Clerks II: Muži za pultem

 22.30 Želvy Ninja
10. ne 18.00 Volver
 20.30 Černá kniha
11. po 18.00 Dvojí život Veroniky (FK)
 20.30 Zodiac
12. út 18.00 Taxidermia (FK)
 20.30 Pusinky
13. st 18.00 Super Size Me
 20.30 Goyovy přízraky
14. čt 18.00 Carmen (FK) 
 20.30 Zodiac
15. pá 18.00 Kouř
 22.30 Spalovač mrtvol

HORKÝ VÍKEND
16. so 18.00 Sex a Lucia
 20.30 Fuck Me
 22.30 Jsem sexuální maniak
17. ne 18.00 Anatomie pekla
 20.30 Shortbus

18. po 18.00 Motocyklové deníky (FK) 
20.30 Zodiac

19. út 18.00 Grbavica
 20.30 Černá kniha
20. st 20.20 PECHA KUCHA 

NIGHT PRAGUE III. 
21. čt 18.00 Fontána
 20.30 Kdo je tady ředitel?
22. pá 18.00 Sherrybaby
 20.30 Horší už to nebude
 22.30 Město bohů

KLASICKÝ VÍKEND
23. so 18.00 Taking Off (FK)
 20.00 Sladký život (FK) 

22.45 Zvětšenina
24. ne 18.00 Annslie Hall (FK)

20.30 Plechový bubínek (FK)
25. po 18.00 Půlnoční kovboj (FK) 

20.30 Občan pes
26. út 18.00 Kupředu levá, 

kupředu pravá
 20.30 Carmen (FK)
27. st 18.00 Skici Franka Gehryho
 20.30 Vratné lahve
28. čt 18.00 Obsluhoval jsem 

anglického krále
 20.30 Černá kniha
29. pá 18.00 Věčný svit neposkvrněné 

mysli
 20.30 Shortbus
 22.30 Mrtvá nevěsta
30. so 18.00 Babel
 20.30 Pusinky
 22.30 Samaritánka

FILMY PRO SENIORY
  5. út 10.00 Hudbu složil, slova napsal
12. út 10.00 Horší už to nebude
19. út 10.00 Carmen
26. út 10.00 Královna

FILMY PRO DĚTI
  2. so 15.30 Krtkova dobrodružství
  3. ne 15.30 Wallace a Gromit: Prokletí 

králíkodlaka
10. ne 15.30 Fimfárum II.
16. so 15.30 O kocourovi Mikešovi
17. ne 15.30 Letopisy Narnie
23. so 15.30 Pohádky bratří Čapků
24. ne 15.30 Arthur a Minimojové
30. so 15.30 Karlík a továrna 

na čokoládu

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB 

  1. pá 19.30 DIRTMUSIC 
FEATURING CHRIS 
BROKAW + CHRIS ECKMAN  
& HUGO RACE *

  2. so 19.30 WOVEN HAND 
+ PLEASE THE TREES 

  3. ne 19.30 LO´JO 
  4. po 19.30 Future Line: 

THE ROADS 
+ MASTERPIECE *

  5. út 19.30 Future Line: 
OVČÁCI ČTVERÁCI 
+ THE GAPS *

  6. st 19.30 TRABAND (křest alba 
Přítel člověka), hosté: JARO 
COSSIGA, KLARINETOVÉ 
KVARTETO, J. VÉBROVÁ *

  7. čt 20.00 BŮHVÍ 
(křest alba Hodina) 

  8. pá 20.00 TIME2FUSION 4: 
CYBER (E)MOTION

10. ne 19.30 EuroConnections 2007: 
65daysofstatic 
+ RIVER FOR SALE 

11. po 20.00 DIVADELNÍ MATCH 
– 2. semifinále

12. út 19.30 Future First Line: 
UNIFICTION + UFAJR *

13. st 19.30 Divadlo před dvanáctou: 
PAST GYMNÁZIUM 
JOSEFSKÁ – Rozmarné léto 
(I. premiéra) *

14. čt 19.30 Divadlo před dvanáctou: 
DOČASNÁ ŠEJKSPÍROVSKÁ 
SPOLEČNOST – Sladký domov *

15. pá 19.30 Respect world music 
festival 2007: DIDIER AWADI 

17. ne 20.00 DÉCALAGES: Posedlost
18. po 20.00 DIVADELNÍ MATCH 

– finále

19. út 19.30 ANETA LANGEROVÁ 
(křest alba Dotyk)

20. st 19.30 Divadlo před dvanáctou: 
PAST GYMNÁZIUM 
JOSEFSKÁ: Rozmarné léto 
(II. premiéra) *

21. čt 19.30 TEAR (křest alba Clear) 
Message host: ANHEDONIA

22. pá 18.30 ISIS + BORIS + OXBOW 
presents Love´s Holiday 

25. po 20.00 DIVADLO DEMAGO: 
Účes pro Tappeta

27. st 19.30 NOVEMBER 2nd 
featuring JANET ROBIN 

30. so 20.00 KABARET CALIGULA 
– Jan Hus: Vzkříšení

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, Praha 3
tel.: 222 721 838
fax: 222 716 866
www.atrium.zde.cz

  5. út 19.30 MIŠPACHA – pěvecký 
sbor (chasidské písně a židovské 
příběhy) provází P. Vacek.

  6. st 19.30 HARMONIA 
MOZARTIANA PRAGENSIS 
(M. Keprt, J. Šaroun, V. Kalabis, 
P. Pokorný, S. Jelínek) 

  7. čt 19.30 EVE QUARTET 
(W. A. Mozart, L. Janáček, 
M. Ravel)

12. út 19.30 a 13. st. v 17.30 a 19.30 
Dvoudenní festival Jarní intro-
spekce nové hudby přinese tři 
koncerty předního evropské-
ho souboru z Amsterodamu: 
The Barton Workshop, který 
se pod vedením amerického 
skladatele a trombonisty Jamese 
Fulkersona systematicky věnuje 
interpretaci soudobé hudby.

14. čt 19.30 H. VELICKÁ – violoncello, 
M. RADA – klavír (E. H. Grieg, 
B. Martinů, F. Chopin, 
M. O. Štědroň)

19. út 19.30 PRAŽŠTÍ PĚVCI 
– smíšený komorní sbor 
(L. Janáček,W. A. Mozart, P. Eben, 
F. Poulenc, K. Penderecki) 

20. st 19.30 SMÍŠENÝ KOMORNÍ 
SBOR ČVUT (G. F. Händel, 
J. Sixt z Lerchenfelsu, J. S. Bach, 
W. A. Mozart, K. B. Kopřiva, 
L. Janáček, C. Saint-Saëns, 
C. Franck)

25. po 19.30 KOCIANOVO 
KVARTETO a M. SEDLÁK 
– violoncello j. h. (A. Borodin, 
L. van Beethoven, F. Schubert)

26. út 19.30 C. NOVÁKOVÁ – flétna, 
T. Lissimore – klavír (J. Novák, 
S. Havelka, B. Martinů, 
C. Debussy, C. Franck)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
31. 5. – 27. 6.  B. GEMROT, J. ČUTEK, 

L. PRUDÍKOVÁ, A. VASSEUR, 
P. MACHO: Malba a socha 

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
tel.: 224 817 886, 224 721 531
vstupenky@divadloponec.cz
www.divadloponec.cz

Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně 
po stižené na vybraná představení.

TANEC PRAHA 2007 1. - 28. 6. 2007
XIX. ročník mezinárodního festivalu sou-
dobé taneční tvorby a pohybového diva-
dla. Informace na www.tanecpraha.cz

4., 5. a 6. 20.00 D. Hoštová: Arkánum, 
Chelyabinsk Contemporary 
Dance Company (RU): Audrey, 
S. Martin (DE): Herr K. Muh, 
R. L. Espinosa (ESP/NL): 
The lizard´s skin 

7. a 8.  20.00 Granhoj Dans (DK): 
AlineAlone

10. ne 20.00 M. Trpišovská, 
J. Hudečková: S kůží na trh

15. pá 20.00 NANOHACH / 
I. M. Popovici: Portrét 

17. 18. a 19. út 20.00 D. Chaloupková: 
GRADINA, S. Bertozzi (IT): 
L`Endroit, E. Muilu (FI): 
Vermiculus

21., 22.a 23. 20.00 G. W. Molina (ESP): 
Descenso (Capricho), 
Révolution (FR): Soli 2, 
J. Vinovrški (HR/DE): 
Which club?

24. ne 20.00 DOT 504/A. Lachký: 
“Heaven is the place...”, 
J. Kodet: KEVEL 

26., 27. a 28. 20.00 Ch. Kaido (JPN): 
Showcase of the body, 
J. Viňarský/L. Kašiarová: 
Srdce jako postřelení ptáci

HOSTÉ 
9. 11. a 14. 19.30 Uvolněte se, prosím –

Talkshow Jana Krause

Dům dětí a mládeže, Praha 3
Na Balkáně 100

tel.: 271 771 012 (25, 26), 606 611 920
e-mail: info@ulita.cz • www.ulita.cz

 8.–10. Sportovní víkend ve Žloukovicích 
– pro děti a mládež (400 Kč, 
zahrnuje ubytování a plnou penzi) 

12. út 17.00–19.00  Hvězdy Ulity –
přehlídka toho nejlepšího 
z kroužků 

20.–26. Výstava keramiky – prodejní 
výstava žáků keramického studia 
Ulity, vernisáž 20. 6. v 17.00–
19.00, dále ve všední dny 21.–26. 
14.00–18.00, po dohodě i jindy

  6. st 10.00–11.45 Jak utvářet a udržo-
vat hranice ve vztahu rodič dítě 
– přednáška v klubu Ulitka

Léto s Ulitou – poslední volná místa
25. 8.–1. 9. Žloukovice – Otevřený tá-
bor pro děti, dospělé a rodiny s dět-
mi; celotáborová kovbojská hra, výlety, 
pro dospělé individuální program ne-
bo možnost zapojit se do programu, ce-
na 1400 Kč/dítě, 2100 Kč/dospělý (v ce-
ně ubytování v chatkách, doprava, plná 
penze) 

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17, www.praha.arnika.org)
13. st 18.00 Přednáška Kateřiny 

Hlavaté: Můžeme se v čes-
kých řekách koupat ?

Galerie Krásova 17 
(www.culturecross.net)
17. 5.–21. 6. Výstava Klubu fo-

tografů amatérů v Žižkově 
– k 75. výročí vzniku

Parukářka Underground
Atomový kryt Parukářka
Richard Kliment – Biosféra (obrazy)

Nová Trojka
(Jeseniova 19, www.novatrojka.cz)
18. 6. do 9. 9. centrum zavřeno 

– letní prázdniny, otevíráme 
10. 9.

  5. út 10.00 a 11.00 – Muziko-
terapeutické hrátky aneb po-
mocí hudby k kepšímu poro-
zumění v rodině, vede M. Ger-
lichová

11. po 10.00–12.00 Den dětí na 
Parukářce – Divadlo Husy na 
tahu a soutěže v parku Na Pa-
rukářce – na hřišti s dřevěnou 
ohradou (odpadá program ba-
tolátka)

12. út 10.00 Nosíme děti v šát-
ku – praktický seminář, vede 
P. Sovová

13. st 16.00–18.00 Ateliér pro 
maminky – drátování sklenic, 
bez hlídání dětí, rezervace 
Markéta tel.: 603 700 905

21. čt 16.00 Čtvrté narozeniny 
Nové Trojky

Svaz diabetiků ČR – Praha 
  4. po 13.30 Jelení příkop (sraz 

na stanici tram. č. 22, 23 „Krá-
lovský letohrádek“)

  8. pá 16.00 Albatros: „Co se 
Vám nejvíce líbilo“ (pořad v No-
vé Trojce, Jeseniova 19)

Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
  5. út 16.30 přednáška s bese-

dou kpt. P. Touše: Policie a její 
působení na Žižkově

19. út 16.30 vyprávění MVDr. Bro-
nislavy Svejkovské „Děti Zime-
mannovi“

INZERCE

NA ŘEZBÁŘSKÉM ODDĚLENÍ VOŠ A SUPŠ na Žižkově náměstí budou 
8., 11. a 12. června vystaveny odborné maturitní práce oboru tvarování dřeva a řez-
bářství a absolventské práce VOŠ oboru řezbářství a restaurování dřeva. Na snímku 
maturantka M. Gabrielová

� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a vi-
deokazety. Tel. 222 724 856 
    � Dne 20. června 2007 v 10.00 hod. 
proběhne dražba movitých věci v bu-
dově Obvodního soudu pro Prahu 3, 
Jagellonská 5, Praha 3. Prohlídka 
věcí je v den dražby od 8.30 hod. do 
9.45 hod. 
� Hledám paní, která by pečovala 
o mou ležící matku, po–pá 8–15 hod. 
u náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Tel. 222 727 329 večer
� Koupím figurky vojáčků, indiá-
nů, zvířat – vyrobené ze sádry, plyš. 
méďu, opičku, slona – vycpané pilina-
mi, plech. loď, tank, kolotoč – na klí-
ček, aj. i poškozené. Tel. 274 814 448
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. 286 891 400

� Zdravotní sestru na půl úvazku 
hledá praktická lékařka v Praze 3.
Tel. 271 774 921, 720 340 449
� 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
� Malířské a lakýrnické práce + úklid,
levně, kvalitně. P. Sus. Tel. 603 505 927
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. 602 273 584
� Zdravotní masáže na termálním 
lůžku CERAGEM. Tel. 603 210 312
� Malířské, natěračské i lakýrnic-
ké práce, p. Saifrt. Tel. 606 227 390
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600

� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� Vyklízíme pozůstalosti – byty 
i firmy. Tel. 272 767 360, 603 422 207
� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel: 241 412 507
� Půjčky všem – zaměstnancům, dů-
chodcům i cizincům. Tel. 723 946 106
� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� Spoříte např. 100 Kč, stát Vám dá 
zdarma 50 Kč + až 4 % p.a. Inves-
tujte, řešíme hypotéky atd. 
Tel. 608 855 314
E-mail: pischta@centrum.cz
� Vym. obec. 2+kk, panel, lodžie, 
zvýšené přízemí u Olš. nám. za 3+1 
a větší, nejlépe P3. Tel. 602 323 396

� Vyměním pěkný byt 2+1, 96 m2, 
s bohatým přísl., vlast. top., za men-
ší, 50–60 m2, stát. před privatizací. 
Ostatní dohodou. Tel. 721 970 903
� Koupím byt v Praze 3, dám 
okamžitou zálohu, platba hotově, 
právní záležitosti vyřídím, stav ne-
rozhoduje. RK nevolat.
Tel. 234 095 720, 603 814 606
� Vyměním obecní byt 2+1+hala,
72 m2, I. kat., za menší, 1+1, cca 50 m2,
obec., též P3. Tel. 272 742 731
� Vym. privatizovaný byt 1+1, 44 m2, 
Vinohrady, I. kat., cihla, za státní 2 až 
3+1 před priv. Tel. 608 152 921
� Prodám garážové stání, OV, P3, 
Jarov, ul. Buková. Tel. 723 522 930

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

HLEDÁME BYT V PRAZE 2, 3 – 
OV, případně DV s možností převodu. 
I před rekonstrukcí. Tel.: 222 781 180

RK Štítného 6, 130 00 Praha 3

KOUPÍM NÁJEMNÍ SMLOUVU 
(regul. nájem) malého bytu od soukro-
mého majitele domu, nejlépe Praha 3 

a okolí. Přímý zájemce – platba hotově!
Tel.: 602 204 257

Přijmu paní na úklid domů, bytů a kan-
celářských prostor na hlavní pracovní 
poměr. Pracovní doba: 7.00–13.00 hod.

V případě zájmu pošlete krátký 
životopis na adresu: RK Štítného 6, 

130 00 Praha 3 nebo fax: 222 780 772

Foto: K. Štojdl
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Blahopřání seniorům
Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v březnu kulaté 

a půlkulaté narozeniny, přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní 
pohody. Blahopřejeme: Martě Francové, E lišce Karidisové, Anně Ma-
říkové, Blance Křípatové, Libuši Riedlové a Haně Sedlákové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 Viktor Pelzel

Ve věku 89 let zemřel ve vinohrad-
ské nemocnici držitel Ceny Thálie za 
celoživotní dílo Svatopluk Beneš. Pa-
třil k legendám prvorepublikového 
filmu, mezi jeho nezapomenutelné 

herecké role patřil například nadpo-
ručík Lukáš z Dobrého vojáka Švejka, 
či student Ríša v Pohádce máje. Jedna 
z jeho posledních filmových rolí byla 
postava T. G. Masaryka ve filmu Člo-
věk proti zkáze z roku 1990, ale ještě 
v roce 2003 se objevil ve filmu Želary.

Beneš se narodil 24. února 1918 
v Roudnici na Labem a vystudoval 
pražskou konzervatoř, v 19 letech do-
stal své první angažmá ve vinohrad-
ském divadle. Vytvořil desítky fil-
mových a divadelních rolí a kromě 
opojných úspěchů zažil i těžké chvíle. 
„Být hercem to také znamená stanout 
zlomen vlastní bolestí tváří v tvář pu-
bliku, a přesto nedat najevo svůj stav. 
Hrát a přitom mít na tváři lehký 
smích, hluboký v srdci žal,“ napsal ve 
vzpomínkové knize Být hercem. Na 
fotografii z roku 1998 je Svatopluk 
Beneš na žižkovské radnici u příleži-
tosti zapsání do Knihy cti.

Žižkovská moderní architektura 

Dalo by se říci, že jste prošel dlouhou 
cestou z Žižkova na Žižkov. Jak se to 
stalo?

Poprvé jsem se zde ocitl hned po voj-
ně v roce 1960, kdy jsme s mojí tehdej-
ší ženou získali podnájem u jedné staré 
paní v Ondříčkově 5. Naše bytná byd-
lela v kuchyni, my jsme měli druhou 
místnost, ze špíže jsem si udělali spr-
chový kout, z koupelny kuchyňku, spa-
li jsme na dvou svařených vojenských 
postelích. Žili jsme tak se ženou a pak 
i synem až do roku 1968, kdy nám po-
dařilo získat byt 1+1 v Kubelíkově, te-
dy o dvě ulice dál. Když jsem se v roce 
90 vracel z emigrace z Německa, získa-
la moje současná žena dům v restituci. 
Opět v Ondříčkově ulici, tentokrát čís-
lo 20. Takže by se dalo říci, že jsem se 
nakonec při své životní pouti posunul 
jen o několik domů.
Co pro Vás Žižkov znamená?

Žižkov není jednotný. Je horní 
a dolní Žižkov. Já jsem bydlel nahoře, 
ale vždy jsme toužil po bydlení na dol-
ním Žižkově. Měl jsem tam kamarády 
kumštýře. Specifikem jsou samozřej-
mě žižkovské hospody – mám je velmi 
rád. Doktor mi nařídil hodně chodit na 
procházky, tak chodím po žižkovských 
hospodách. 

V Mnichově, kde jsem žil v emigra-
ci, je jedna čtvrť, která je německou 
obdobou Žižkova. Jmenuje se Haid-
hausen a stěhovali se tam hlavně uměl-

ci a studenti. Vždycky jsme jim závidě-
li. Na konci osmdesátých let začal být 
Haidhausen neuvěřitelně žádanou ad-
resou. To je myslím také budoucnost 
Žižkova, vlastně je to už realita...
Co Vás tady štve?

Štvou mě bezohlední pejskaři. Pro-
sazoval bych tvrdý postih lidí, kterí po 
svém čtyřnohém miláčkovi zapomína-
jí uklízet. Taky mi vadí omšelé fasády. 
V Německu dbá město na to, aby ma-
jitel dům každých pět let natřel, jinak 
dostane pokutu. A co mě štve, jsou 
sprejeři. Nevadí mi, když dělají zajíma-
vé práce na velkých neosobních beto-
nových plochách. Vadí mi teroristi co 
se podepisují na domy. To nejsou žádní 
umělci ale značkující psi.
Jako kluk jsme měl rád vaše pohádky 
Pannu a netvora i Deváté srdce. Vím 
ale, že některé matky spolužáků si 
i přes příznivé kritiky a ocenění ztěžo-
valy, že se jim po nich děti v noci budí 
hrůzou...

To, že jsem točil pohádky byl spíš 
důsledek normalizace než mé svobod-
né rozhodnutí. Každý rok docházelo 
ze strany komunistů k nějakému přita-
žení nebo povolení uzdy v české kul-
tuře. Když přitáhli, tak jsem se vyhýbal 
politickým zadáním tím, že jsem radě-
ji točil pohádky. Od dětství mám rád 
hrůzné příběhy a pohádky byly jen ná-
hradou za erotické, drastické nebo ho-
rorové příběhy, které mi nepovolili. 

Jaké filmy chystáte?
Teď mám rozdělané tři projekty. Na 

podzim by se měl začít točit horor pod-
le scénáře hudebníka Martina Němce. 
Příští rok připravujeme česko němec-
ký koprodukční film Abrmanův mlýn, 
což je o vyhnání sudetských Němců. 
Je to příběh, který je tak trochu o drž-
ku pro obě strany, protože obě strany 
v něm mají své kladné i záporné hr-
diny. A třetí projekt, tentokrát česko-
-francouzský – Juditin most, je mys-
tický příběh o lásce a krásách dvou 
nádherných měst: Prahy a jejího Kar-
lova mostu, ale také Paříže a mostu 
sv. Marie.
Jak vybíráte náměty?

Tak, že za mnou lidé přijdou a na-
bídnou mi příběh. Já jsem si vybral 
v životě jen jeden námět – Spalovače 
mrtvol podle románu Jaroslava Fukse. 
Měl jste od počátku jasno, že hlavní 
roli v tomto snímku bude hrát Rudolf 
Hrušínský?

Kdyby Hrušínský tu roli nevzal, 
tak bych ten film netočil. Ze začátku 
jsem ho musel přemlouvat, on to ne-
chtěl hrát.
U jeho syna Jana v Divadle Na Jizer-
ce režírujete divadelní úpravu svého  
slavného filmu Petrolejové lampy. 
Představení má ohromný úspěch, jak 
jste spokojen?

Ohromě, v divadle hrají hlavní role 
Bára Hrzánová a Radek Holub a jsou 
naprosto skvělí. Lidé odcházejí z před-
stavení a ptají se: Kdo to vlastně hrál 
ve filmu (pozn. aut.: Iva Janžurová 
a Petr Čepek)
Co vás baví víc – film nebo divadlo?

Teď mne baví divadlo, film mám ta-
ky rád. Nejraději mám ale v podstatě 
vaření. Narodil jsme se v restauraci, od 
tří let jsem chtěl být kuchařem. U fil-
mu čekáte rok, než zjistíte, jak ho divá-
ci přijali, na divadle šest týdnů. Při va-
ření to víte hned.

-jas- 

Žižkovský vysílač
Při putování po zajímavých stav-

bách na Praze 3 bychom neměli zapo-
mínat ani na kontroverzní dominantu 
Prahy – žižkovský vysílač. Na okol-
nosti hledání vhodného místa a dobu 
vzniku vzpomínal pro RN autor archi-
tektonického návrhu Václav Aulický: 

„Spoje tenkrát dostaly od stra-
ny a vlády za úkol postavit na místo 
prozatímního vysílače na Petříně no-
vý, a to nejpozději do roku 1985. Akce 
se „zdařila“, v daném roce byla stavba 
zahájena. Nová věž měla stát původ-
ně na Petříně. Bylo pro to několik dů-
vodů: Petřín je 325 metrů nad mořem, 
(Mahlerovy sady pouze 258), přičemž 
platí, že čím výše je anténa, tím je vět-
ší dosah vysílače. Druhý důvod byl, že 
pokud by se vysílalo z Petřína, pražské 
domácnosti by nepotřebovaly otáčet či 
měnit antény. Kapacita státního pod-
niku Kovoslužba činila asi jen 300 an-
tén ročně, takže při přesunu vysílače 
mimo Petřín by tisíce pražských rodin 
přišly o možnost poslouchat Štrouga-
lovy projevy. 

Neobyčejně statečně se tenkrát za-
chovali pražští památkáři, kteří stavbu 
vysílače v blízkosti Pražského hradu 

nepovolili. Chránili Petřín a panorama 
historické části Prahy. A tak se hleda-
la jiná místa na druhém břehu Vltavy: 
padly návrhy na Vidouli, Bohdalec, za-
jímavý projekt byl na místo dnešního 
hotelu Fórum, kde kolektiv architek-
tů z libereckého SIALu navrhl 300 m 
vysokou věž spojenou s hotelem (sou-
časný hotel má zhruba 100 m). Naděj-
ně vypadalo námi navrhované umístě-
ní na vrch svatého Kříže na Žižkově, 
věž by zde měla výšku asi jen 180 m, 
než vyšlo najevo, že by případný vy-
sílač vadil vojenskému letišti v Kbe-
lích. Zbývaly tedy nakonec Riegrovy 
sady. Pokud by se zbourala restaura-
ce, sportovní hřiště a vykácelo několik 
stromů, bylo zde – podle mínění těch, 
co tenkrát rozhodovali – dobré místo 
pro věž. V tu chvíli se Mahlerovy sa-
dy jevily jako nejméně bolestivé řeše-
ní. Nebyla zde žádná hodnotná zeleň, 
nebylo třeba nic bourat. Část židov-
ského hřbitova byla již zrušena a na je-
ho místě byl v akci Z vystavěn parčík. 
Nová věž byla alespoň opticky částeč-
ně ukryta za domy. To, že jsme zachrá-
nili Riegrovy sady i panorama města, 
dodnes považuji za úspěch. 

-red-

Viklefova
Ačkoliv tato ulice není příliš dlouhá 

ani nijak stará (vznikla až 1930), je pře-
sto mezi husitskými ulicemi na Žižkově 
unikátní – jako jediná je totiž pojmeno-
vána po cizozemci, Angličanovi, které-
mu se u nás říkávalo Jan Viklef. V jeho 
vlasti ho spíše znají pod jménem John 
Wycliffe, ovšem možno psát s y nebo i, 
místo c lze i ck, na místě i může být e, 
f pouze jediné a koncové e být nemusí. 
To nám dává 25, čili 32 kombinací, což 
dnes poněkud komplikuje interneto-
vé vyhledávání. Pravopisem nejasnosti 
ale nekončí. Narodil se v rozpětí 1320–
1330, (životopisci sice většinou uvádě-
jí přesné datum, bohužel však každý ji-
né) kdesi v Yorkshiru, kde leží i statek 
Wycliffe-on-Tees, odkud pocházel je-
ho rod. 

Ze středověkého hlediska totiž fy-
zické narození nebylo podstatné. Je-
ho skutečný život začal až na univerzi-
tě v Oxfordu, kam přichází kolem roku 
1345. Tady se pro něho otevíral fantastic-
ký svět. Hltal myšlenky Rogera Bacona 
i dosud žijícího Williama Occama a po-
stupně se sám aktivně zapojoval do zu-

řivých intelektuálních bojů. Na rozdíl od 
tehdy čerstvě založené pražské univerzi-
ty, která se dělila na 4 národy (český, ba-
vorský, saský a polský), byly v Oxfordu 
národy pouze dva, jižané–australes a se-
veřané-boreales. Viklef se zařadil mezi 
boreály, vždyť York je od Oxfordu na se-
ver. To znamenalo přijmout ideologii se-
veřanů, především nedůvěru k papežství 
(Avignon i Řím ležely na jihu) a hlavně 
filozofický realismus. 

(Ovšem tento realismus je přesným 
opakem toho, co si dnes pod tímto ter-
mínem představujeme. Jde totiž o pře-
svědčení o reálné existenci tzv. uni-
verzálií, čili hromadných abstraktních 
pojmů. Pro moderního člověka to je sa-
mozřejmě téměř nepochopitelné a zde 
není prostor pro odborné výklady, ale 
doufám, že zanedlouho bude příležitost 
ukázat si jeho nazírání na konkrétním 
příkladu.)

Viklefovým domovem se stala ko-
lej, založená roku 1263 jeho krajanem 
Johnem Balliolem.  V roce 1360 se stal 
jejím přestaveným – masterem. Násle-
dujícího roku  sice obdržel faru ve Fy-
linghamu v Lincolnshiru, ovšem život 

venkovského faráře, byť plně materiál-
ně zabezpečený, to nebylo nic pro něj. 
Srdce ho táhlo zpátky na univerzitu 
a tak zakrátko byl zase v Oxfordu, kde 
se stal představeným kněžského semi-
náře. Ovšem po dvou letech byl z to-
hoto místa sesazen a vedení koleje bylo 
svěřeno mnichům, ačkoliv její zaklada-
tel to ve své závěti výslovně zakázal! Vi-
klefovým odvoláním k papeži se tam 
nikdo ani nezabýval. Lze si představit, 
jak tento morální políček musel zapů-
sobit na člověka s anglickým smyslem 
pro fair-play. Na mnišské řády sice ješ-
tě definitivně nezanevřel, nicméně cír-
kevní potentáti si u něj vysloužili další 
vroubek. 

Roku 1370 dosáhl hodnosti doktora 
teologie a roku 1374 opět obdržel faru, 
tentokrát v Lutterworthu v Leicester-
shiru. Ta mu již sice zůstala (a nakonec 
zde zemřel a je i pohřben), ovšem ny-
ní se tam příliš nezdržoval. Čekal ho to-
tiž křest ohněm v diplomatické kariéře 
– tvrdý politický souboj mezi anglickým 
králem a papežem. Odplouvá s anglic-
kou delegací do flanderských Brugg.

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Dlouhá cesta z Žižkova na Žižkov

KLUB FOTOGRAFŮ AMATÉRŮ V ŽIŽKOVĚ a Galerie Krásova 37 připravili 
k 75. výročí vzniku klubu  výstavu fotografií starého Žižkova. Bloky domů zmizelé 
při asanaci, rybník v blízkosti Olšanského náměstí, likvidace židovského hřbitova, 
Vítkov bez Žižkovy jezdecké sochy. Fotografie např. Miroslava Frolíka, Jiřího Hanz-
la, Zdeňka Podlesného a dalších, je možné si prohlédnout od 17. 5. do 21. 6. v Galerii 
Krásova 37. Otevřeno je každý den od 13 do 18 hodin,vstup je zdarma. 7. 6. od 18 ho-
din bude v galerii setkání se současnými členy fotoklubu. 

Narodil se ve slovenském Kežmaroku, prošel koncentračním táborem, v roce 1987 ho 
komunistický režim donutil k emigraci. Profesní dráhu začínal na Žižkově, kam se zase 
vrátil. Filmy dvaasedmdesátiletého režiséra Juraje Herze, sbíraly divácké úspěchy, 
ocenění na festivalech i uznání kritiků po celém světě. Vystudoval na bratislavské 
Střední uměleckoprůmyslové škole fotografii a po ní na loutkářské fakultě DAMU režii 
a herectví. Debutoval snímkem Sběrné surovosti podle povídky Bohumila Hrabala, 
točil dramata (Znamení Raka, Petrolejové lampy), komedie (Kulhavý ďábel, Holky 
z porcelánu), tragické grotesky (Spalovač mrtvol), horor (Upír z Feratu), romantický 
příběh Morgiana i tajemné pohádky (Panna a netvor, Deváté srdce, Přezůvky štěstí). 

Zemřel Svatopluk Beneš
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Kdo mě chce

1) 0615/07 osmiletá fenka střední veli-
kosti, kříženec s delší srstí, béžovou 
maskou a nohama, poslušná, čis-
totná, hodí se do bytu i ke starším 
lidem. Nalezena 16. 3. na Žižkově.

2) 0935/07 osmiletý pes menší veli-
kosti, černý kříženec skotského te-
riéra s bílou náprsenkou, kulhá po 
starém poranění, vhodný do bytu, 
poslouchá, potřebuje někoho, kdo 
by mu obnovil důvěru v lidi. Nalezen 
24. 4. na nám. Jiřího z Poděbrad.

3) 1047/07 šestiletá béžová fena střední velikosti, kříženec labradora, hodná 
a milá, ale trochu se bojí, zvyklá na život v bytě.

4) 1051/07 menší roční fenka, kříženec s béžovou krátkou srstí, nelze ji do-
poručit k dětem, je bázlivá, lze předpokládat, že při dobré péči si zvykne. 
Nalezena poblíž rohu ulic Seifertova a Příběnická.

INFORMACE: Domov pro opuštěná zvířata v Troji, tel. 233 554 242 • Útulek pro koč-
ky Dolní Měcholupy, tel. 272 705 656 • Úřad MČ Praha 3, tel. 222 116 383

Vandal skončil v poutech
Třicetiletého muže poškozujícího zaparkovaný osobní automo-

bil zadržela hlídka strážníků OŘ MP Praha 3 ve Vinohradské ulici 
dne 24. dubna ve večerních hodinách. Muž odmítl prokázat svoji to-

tožnost a dal se před strážníky na útěk. Po krátké honičce byl však stráž-
níky dostižen, přičemž na jednoho z nich náhle zaútočil. Vzrůstající pachatelově 
agresivitě zabránila až nasazená pouta a následný převoz do policejní cely.

Ing. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

ŽIŽKOVSKÁ DESÍTKA – 11. roč-
ník tradičních chodeckých závodů 
proběhl s podporou žižkovské radni-
ce v sobotu 5. května na Vítkově. Zá-
vodníci se utkali na desetikilometrové 
a závodnice na pětikilometrové trati. 
V kategorii mužů zvítězil v čase 44:41 
Miloš Hlouša z AK Kroměříž, vítěz-
ství v ženském závodě vybojovala vý-
konem 24:32 Zuzana Schindlerová 
z USK Praha. Pohár obdrželi z rukou 
zástupce starosty Martina Bendy, který 
závod odstartoval.

Stručně...
� Letní otevírací doby knihoven 
v Praze 3 v období od 2. 7. do 31. 8.: 
• Chmelnice, Koněvova 217:
 út 9–19 hod., čt 12–19 hod.
•  Žižkov, Husitská 70: 
 út 9–19 hod., st 12–19 hod., 
 čt 12–19 hod., pá 9–15 hod. 
Od 7. 8. do 10. 8. budou obě knihovny 
uzavřeny.
� MČ Praha 3 pořádá pro děti od 8 
do 15 let XXI. ročník literární, výtvar-
né a fotografické soutěže jednotlivců 
a kolektivů základních škol TAKOVÝ JE 
MŮJ SVĚT. Uzávěrka přihlášek je 5. 10., 
slavnostní vyhodnocení pak proběhne 
na vernisáži výstavy soutěžních prací 
v Galerii pod radnicí 30. 10. Více infor-
mací na tel.: 222 116 350, 724 508 447 
nebo e-mailu: danal@praha3.cz
� MČ Praha 3 opět vyhlašuje fotogra-
fickou soutěž „Žižkov 21. století“. 
S prácemi na letošní témata – Žižkov 
a kultura (aneb Proč rád žiji v Praze 3) 
– Sportovní zápolení v Praze 3 – Životní 
prostředí – Proměny Žižkova a Vinohrad 
(moderní architektura – líbí se nám?)  
se mohou přihlásit všichni občané od 
16 let. Uzávěrka soutěže je 15. 10. 
� Naděje bez iluzí je název pokra-
čování Neděle trochu jinak, kterou po-
řádá Sbor Církve bratrské v Praze 3. 
Akce proběhne v neděli 10. června od 
9.45 hod. v sídle Sboru v Koněvově 24. 
Po programu je možnost rozhovorů u ká-
vy a čaje.
� Hostitelské rodiny z Prahy 3 pro 
středoškoláky z nejrůznějších zemí 
světa, kteří do české metropole přije-
dou na konci srpna strávit jeden školní 
rok v rámci mezikulturního programu, 
hledá nezisková organizace ASF. Bližší 
informace na tel.: 222 317 138, nebo na 
www.afs.cz.
� Centrum pro spolupráci neziskových 
organizací vydalo aktualizované vy-
dání katalogu neziskovek v Praze 3. 
Katalog obsahuje informace o činnosti 
a kontakty na 59 organizací působících 
v oblastech sociálních služeb, kultury, 
vzdělávání, volnočasových aktivit, zdra-
ví a životního prostředí. V elektronic-
ké podobě jej naleznete na stránkách 
www.remedium.cz a www.praha3.cz, 
tištěnou verzi zdarma v sídle Remedium
Praha, Křišťanova 15.

ZASTUPITEL MARATÓNCEM – V čase 4,07,49 zdolal květnový pražský mezi-
národní maratón také zastupitel hlavního města za Prahu 3 Miroslav Poche. Umístil 
se tak v první třetině startujících. „Krásná atmosféra, myslím si, že takový závod do 
Prahy patří,“ řekl po svém prvním maratónském běhu, na který trénoval tři měsíce. 
Na snímku s ředitelem Prague International Maraton Carlem Capalbem. 

Zelená škola na Chmelnici

SETKÁNÍ S CÍRKVEMI – zástupci církví a náboženských organizací 
působící na Praze 3 se sešli 3. května se starostkou Milenou Kozumplíko-
vou a s místostarostou Martinem Bendou. Na večerním setkání v Galerii Pod 
Radnicí diskutovali o své práci a možnostech spolupráce s městskou částí.

V pátek 4. května přišli žáci i učitelé 
v ZŠ K Lučinám v zeleném a netradičně 
tak zahájili  projektové vyučování s eko-
logickou tematikou. Na jednotlivých sta-
novištích zjišťovali hustotu a vytížení do-
pravy v okolí školy, dostupnost a mož-
nosti třídění odpadů, znalosti ověřovali 
v testech a při sledování výukových fil-
mů. Velké pozornosti se těšily aktivity 
při výrobě  recyklovaného papíru,  Škol-
ní výzkumný ústav žížal nebo praktic-
ká ukázka terapeutických a asistenčních 
psů z organizace Psi pro život. Přestože 
se většinou jednalo o netradiční aktivity, 
děti na všech stanovištích pracovaly se 
zájmem a zaujetím. Odměnou jim byl 
samozřejmě zelený oběd (brokolicový 
krém a zelené nudle s kuřetem). Už se 
těšíme ne Červený den. O čem asi bude?

Václav Havelka, ředitel

DDM Praha 3 – Ulita, Na Balká-
ně 100 Vás zve 21. – 26. června (každý 
všední den od 14 do 18 hod.) na akč-
ní výstavu keramiky plnou krásného 
umění s doprovodnými dílnami. Auto-
ry vystavených výrobků jsou děti, mlá-
dež a dospělí navštěvující pravidelné 
kroužky. Výstava je prodejní, výtěžek 
je již několikátým rokem používán na 
úhradu školného malé Caroliny z Ke-
ni. Představí se i Humanistické cent-
rum Narovinu, které adopci afrických 
dětí organizuje.  www.ulita.cz
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Stanislav Zindulka
KNIHA CTI zápis č. 81

V úterý 15. května byl u příležitosti 
významného životního jubilea zapsán 
do Knihy cti Prahy 3 herec pražského 
Činoherního klubu Stanislav Zindul-
ka (1932). Zindulka strávil většinu své-
ho hereckého života kvůli špatnému 
kádrovému profilu v angažmá u ven-
kovských divadel. Teprve po roce 1989 
dostal nabídku na angažmá v Praze. Na 
výsluní divácké popularity se vyhoupl 
hned jednou ze svých prvních velkých 
rolí. Byl to „srágorka“ Josef Pumplně 
z legendárního Kachyňova seriálu Vlak 
dětství a naděje (1984), kde mu skvěle 
sekundovala Helena Růžičková. Divá-
kům se do paměti vryl také další seriá-

lovou rolí v sérii Bylo nás pět režiséra 
Karla Smyczka. Zindulka má však ještě 
jednu roli, na kterou nedá dopustit. Je to 
postava důchodce Edy z Michálkova fil-
mu Babí léto (2001). Nejen proto, že za 
ní dostal prestižní cenu Českého lva, ale 
i proto, že si zahrál po boku svého vel-
kého kamaráda Vlastimila Brodského. 
K jeho sedmdestátýmpátým  narozeni-
nám, se kterými byl slavnostní zápis na 
žižkovské radnici spojen, mu popřáli jak 
starostka městské části Praha 3 Mile-
na Kozumplíková, tak místostarostové 
Martin Benda, Zdeněk Lochman, Jiří 
Matušek i Jan Šmíd a zastupitelka Mar-
tina Šandová. -red-
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Keramika
     v Ulitě

Osmý ročník Pivobraní 
Jednou z dalších akcí, která u nás již zdomácněla, je pivobraní ŽiVy-ó. Dříve si tento projekt zabezpečovala každá 
městská část samostatně, ale žižkovská radnice přišla s nápadem, pořádat pivobraní putovního charakteru. Dnes se 
tento svátek, zasvěcený zlatavému moku, slaví na území radnic Žižkova a Vysočan. Hlavním pořadatelem letošního 
VIII. ročníku je Městská část Praha 3, která s oslavami pivobraní v roce 1999 přišla jako první.

Tradičním místem setkání milovníku piva se stal vrch Vítkov. V průběhu obou dnů se návštěvníci budou moci zúčastnit při-
pravovaných soutěží, zaposlouchat se do tónů svého oblíbeného interpreta a ochutnat celou plejádu nabízených druhů piv a piv-
ních pochutin. Po celou dobu pivobraní vás budou bavit populární televizní moderátoři, kteří to s pivem myslí opravdu vážně. 

Jaroslav Brabec, vedoucí Odboru kultury

pátek 15. 6.
16.00–16.10 Zahájení
16.15–17.15 One Voice Doors Revival 
17.30–18.30 DICK O‘BRASS 
18.30–19.00  Slavnostní zahájení 

a vyhlášení soutěží  
19.00–20.00 Prohrála v kartách
20.00–20.30 Finále soutěží
20.30–21.50 Buty 

sobota 16. 6.
14.00–14.10 Zahájení
14.15–15.00 Žižkovanka
15.30–16.15 Tři Čutory
16.30–17.15 Flamingcocks
17.45–18.30 Led Zeppelin Revival
19.00–19.45 Split Bearing
19.45–20.30 Finále soutěží
20.30–21.50 Pražský výběr II.

Partneři:
Mětská část Praha 9, Informační služba 
energetika – ISE, Česká spořitelna, a. s., 
Správa komunálního majetku Praha 3, 
a. s., Sefimota, a. s., Jena, a. s., Key Pro-
duction, s. r. o., Arcotel Teatrino, Eclipse, 
a. s., Step, s. r. o., Odkolek, Test Onyx.

Změna programu vyhrazena.
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