
Jaroslav Raušer se vrací 
ke své muzikantské 
minulosti. STP neboli 
Soubor tradičního popu 
opět na scéně!

Čtěte na str. 15.

Parlamentní volby
se kvapem blíží. Víme, 
komu dáme svůj hlas? 
A kde? Praha 3 má 
80 volebních okrsků.

Čtěte na str. 9 –11.

Po ukrutné zimě
přišlo konečně jaro 
a s ním také všelijaké 
sportovní i jiné soutěže 
pod širým nebem.

Čtěte na str. 16.

RADNIČNÍ
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Radnice podruhé s kůží na trh!
Vyjít na ulici a tváří v tvář 

i kriticky naladěným občanům 
představovat a obhajovat své 
minulé i teprve plánované kro-

ky se již podruhé odhodlala žižkovská 
radnice. Na sklonku dubna (24. – 27. 4.) 
proto na dvou místech Prahy 3 – nám. 
Jiřího z Poděbrad a poté Olšanském 
nám. – vyrostl volně přístupný stan, kte-
rý vedle fotografické a projektové expo-
zice nabídl také možnost přímého kon-
taktu s představiteli třetí městské části.

Stejně jako loni v říjnu, kdy se po-
dobná výstavní a diskusní akce (pod-
le prostoru, kde se odehrává, nazva-
ná Otevřený stan) konala poprvé, bylo 
zvoleno několik tematických okruhů, 
kterým byly věnovány informační pa-
nely a především odpolední vystoupe-
ní starosty a jeho zástupců. Milan Čes-
ký si vzal na starost hovořit o snahách 
samosprávy v oblasti zvyšování bezpeč-
nosti a snižování kriminality se zdůraz-
něním významu budování kamerového 

systému a intenzivní spolupráce s měst-
skou a republikovou policií; tématem 
přednášky Ing. Bohuslava Nigrina bylo 
školství, konkrétně to, jakým způsobem 
se městská část jakožto zřizovatel sta-
rá o mateřské a základní školy v Pra-
ze 3; Ing. Daniel Reisiegel se zaměřil 
na rozpočet a investice do rozvoje třetí-
ho pražského obvodu včetně osvětlení 
toho, proč je z hlediska radnice klíčová 
postupná obnova a privatizace obec-
ních domů; konečně MUDr. Marek Ze-
man se zabýval výstavbou garáží jako 
jednou z cest, jak řešit problém nedo-

statku parkovacích míst. Po dva dny – 
v pondělí a ve středu – se zájemci mohli 
obracet s dotazy také na městské stráž-
níky, kteří měli na uvedených místech 
svůj prezentační stánek.

Vzhledem k uzávěrce Radničních no-
vin se můžeme zmínit pouze o situaci 
na prvním stanovišti – nám. Jiřího z Po-
děbrad. Žižkováci ani jejich vinohradští 
sousedi rozhodně netrpí nějakým pře-
hnaným ostychem před úřady a v deba-
tách umí pokládat i velmi pichlavé otáz-
ky, nicméně k žádné rvačce nedošlo... 
Je vcelku přirozené, že ne všechny po-

činy a projekty městské části se setká-
vají se všeobecným přijetím. Na druhou 
stranu se ukazuje, že mnohá kritika vy-
chází z nepodložených nebo přímo za-
vádějících údajů, že se samosprávě čas-
to podsouvají zcela nesmyslné motivy, 
které lze jednoduše vyvrátit. Z toho-
to hlediska je Otevřený stan sympatic-
kým pokusem předcházet podobným 
„informačním šumům“. Vedení radnice 
kromě toho dává příležitost dovědět se, 
co občany skutečně trápí a co je pro ně 
naopak naprosto nezajímavým a margi-
nálním problémem.  -red-

Žižkov slaví
Žižkov v květnu oslaví 125. naro-

zeniny. Památného dne 15. 5. 1881 by-
la rychle se rozvíjející obec pový-
šena císařským privilegiem na město. 
Až do začátku devatenáctého století 
přitom čítala jen několik zemědělských 
usedlostí. Bouřlivý rozvoj území, kde 
se za vlády Karla IV. začala ve velkém 
pěstovat vinná réva, byl spojen hlavně 
se zbouráním městských hradeb. Po-
čet obyvatel se během pouhých deseti 
let po císařském povýšení zdvojnáso-
bil, stavěly se tři desítky nových domů 
ročně. Tato fakta jsou stěží uvěřitelná. 
Na sklonku století byl Žižkov dokon-
ce čtvrtým největším městem v Čechách 
a na Moravě.

Samostatnost skončila – k nelibosti 
mnohých – po čtyřiceti letech, ale místní 
patriotismus zůstal a přetrval až do dneš-
ních dnů. Měli bychom rozhodně usilo-
vat o to, abychom si tuto výlučnost, která 
nás odlišuje od jiných pražských čtvrtí, 
uchovali. Proto vznikla na začátku de-
vadesátých let tradice Žižkovského ma-
sopustu, proto máme Pivobraní nebo 
festival Nekonvenční žižkovský podzim.
Jsou to akce, které podporují souná-
ležitost s místem, kde žijeme. Ve stej-
ném duchu připravujeme i letošní květ-
nové oslavy. Budou bujaré a v dobrém 
smyslu slova okázalé. Vrátíme se o více 
než století zpátky v čase, abychom moh-
li sledovat návštěvu tehdejšího mocnáře 
Františka Josefa I. na Žižkově.

Doufám, že si tento program nene-
cháte ujít. Je to příležitost pobavit se a ta-
ké se něco dozvědět o vlastní historii.

Milan Český, starosta

Kdo sleduje rozpočet naší městské 
části, tomu je známo, že v sociální ob-
lasti vynakládá Praha 3 nemalé finanč-
ní prostředky na zajištění péče o seniory 
– řádově několik desítek milionů korun 
ročně. To je nepochybně správně. Komu 
jinému pomáhat než starším lidem, kteří 
se z různých důvodů ocitnou v těžké ži-
votní situaci?

Pomoc obce však musí být adresná 
a promyšlená a vycházet vstříc skuteč-
ným potřebám konkrétních žadatelů. Je 
dobré si např. uvědomit, že pokud naši 
klienti zůstávají ve svém domácím pro-
středí, je to lepší jak z hlediska ekono-
mického, tak sociálního. Nicméně někdy 
je třeba většího rozsahu péče nebo stáva-
jící bytové podmínky jsou nevyhovující, 
proto městská část disponuje speciálními 

byty v domech s pečovatelskou službou. 
V současnosti jich je na dvě stě a vět-
šina z nich je stále obsazených. V Pra-
ze 3 máme také Ošetřovatelský domov 
(s pracovišti v ulicích Pod Lipami a Hab-
rová), který je určen např. pro omeze-
ně pohyblivé nebo nepohyblivé občany. 
Celkem je tu k dispozici 66 lůžek trvalé 
pečovatelské a zdravotnické péče, o pa-
cienty se starají zdravotní sestry. Zhor-
ší-li se stav nemocných, je třeba je oka-
mžitě transportovat do nemocnice.

Ukazuje se, že podobné přesuny bý-
vají pro seniory značně zátěžové. Navíc
akutních i neakutních lůžek je v naší spá-
dové nemocnici (FN Královské Vino-
hrady) nedostatek, takže ti, co potřebují 
dlouhodobější lékařskou péči, jsou něk-
dy překládáni mimo Prahu. Z těchto dů-

vodů rozhodla třetí městská část o pří-
stavbě Ošetřovatelského domova Hab-
rová, kde vznikne nové zdravotnické za-
řízení s 30 lůžky následné péče. Jedná 
se o investici okolo 20 milionů Kč. Před-
pokládáme, že se na finančním krytí bude 
účelovou dotací podílet i hl. m. Praha. 
Pro obec i pacienty bude velmi praktic-
ké a výhodné, že „pod jednou střechou“ 
bude poskytována jak ošetřovatelská, tak 
neakutní lůžková léčebná péče.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

�

 Symbolického poklepání na základní 
kámen přístavby Ošetřovatelského domo-
va Habrová se ve středu 19. dubna ujali 
(zprava): zástupce starosty Ing. Daniel Rei-
siegel, náměstek primátora Ing. Jan Bür-
germeister a starosta Milan Český.

V Habrové vznikne nové zdravotnické zařízení

PONDĚLÍ 22. května
12.00–17.00 Jízda historickou tramvají po trase Vá-

penka – Ohrada – Seifertova – Jindřišská – Vác-
lavské nám. – Karlovo nám. – nám. Míru – Flora 
– Vápenka (zdarma)

15.00 Pietní akt u hrobu 1. starosty Žižkova Karla 
Hartiga na Olšanských hřbitovech – položení 
věnce, čestná stráž Armády ČR, vojenská po-
sádková hudba (hřbitov V, č. odd. 23)

21.00 Rozsvícení Žižkovské televizní věže

ÚTERÝ 23. května
Den otevřených dveří

radnice na Havlíčkově nám.
14.00 Panelová diskuse o historii a vývoji Žižkova

za účasti odborníků z akademických kruhů (mo-
derátor – Jan Pokorný z ČRo)

15.30 Odborná přednáška spojená s promítáním uni-
kátních historických materiálů

17.00 Zpřístupnění radničních prostor široké veřej-
nosti a vernisáž výstavy fotografií a artefaktů 
starého Žižkova

STŘEDA 24. května
15.00–15.30 Spanilá jízda veteránů po trase Havlíčko-

vo nám. – Prokopova – Koněvova – Na Ohra-
dě – Jana Želivského – Vinohradská – Italská 
– Seifertova (od 15.30 auta vystavena na parko-
višti před stadionem)

15.30–19.00 Klabzubova jedenáctka vs. Žižkov nebo-
li stará garda vynikajících fotbalistů (formátu 
Bicana, Veselého, Pluskala, Panenky, Bičovské-

ho...) posílená hráči z řad herců a sportovních 
redaktorů ČT proti zástupcům městské čás-
ti Praha 3 a slavným žižkovským osobnostem 
– fotbalový zápas v dobových dresech na sta-
dionu Viktorie Žižkov (doprovodné akce: již 
od 14.00 hry a soutěže pro děti, před zaháje-
ním, v přestávce a po skončení utkání hudeb-
ní produkce, na závěr ocenění nejlepších spor-
tovců Žižkova)

ČTVRTEK 25. května
15.00 Příjezd Jeho Milosti Františka Josefa I. na žiž-

kovskou radnici a předání císařského privilegia 
povyšujícího obec Žižkov na město (slavnostní 
fanfáry a proslovy za přítomnosti c. a k. vojska, 
Sokolů, ženského sboru, tajných policistů, žiž-
kovské galérky apod.)

Jaroslav Brabec, vedoucí Odboru kultury

Změna programu vyhrazena.

Mimořádnou přílohu k 125. výročí 
povýšení Žižkova na město najdete na str. 5 a 6.

Oslavy 125. výročí povýšení 
obce Žižkov na město

Vzácného hosta uvítala na Velikonoční 
pondělí žižkovská farnost v kostele sv. Ro-
cha, Šebestiána a Rozálie na Olšanském 
nám. Papežský velvyslanec v ČR Diego 
Causero (na snímku s páterem Milošem 
Szabo) tu posvětil nový oltář, jehož auto-
rem je sochař Petr Váňa. Slavnostní boho-
služby a požehnání opravenému kostelu 
se za třetí městskou část zúčastnila také zá-
stupkyně starosty Milena Kozumplíková, 
která Mons. Causerovi osobně poděkova-
la za návštěvu Prahy 3.
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2  ZPRÁVY Z RADNICE Radniční noviny Prahy 3 5  2006
Volné nebytové prostory

Výzva č. 216 
MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými nebytovými prostory:

1. Baranova 36/626, kancelář, 38,82 m2, 1. podlaží (min. nájemné 700 Kč/m2/rok)
2.  Olšanská 7/2666, zdravotnictví, ordinace, 15,08 m2, 4. podlaží 

(min. nájemné 1300 Kč/m2/rok)
3. Ondříčkova 35/385, kancelář, 83,86 m2, 1. podlaží (min. nájemné 700 Kč/m2/rok)
4.  Vinohradská 172/2370, obchod, tichá služba, 61,61 m2, 1. podlaží 

(min.nájemné 1000 Kč/m2/rok)
Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna dne 4. 5. v 9 –10 hod.
5. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.112, 9,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
6. Táboritská 0/16A, garáž. stání č. 13, 16,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
7. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.6, 14,14 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
8. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.31, 14,00 m2 (min.nájemné 900 Kč/m2/rok)
9. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.25, 14,39 m2 (min.nájemné 900 Kč/m2/rok)

Výzva č. 217 
MČ Praha 3 oznamuje svůj záměr pronajmout následující nebytový prostor:

Hollarovo nám. 13/351V, prodejna potravin, lahůdek, 103,00 m2, přízemí 
(min. nájemné 1000 Kč/m2/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 5 let, 
nájemné hrazeno čtvrtletně předem)

Prohlídka nebytového prostoru bude umožněna dne 18. 5. v 9 –10 hod.

Výzva č. 218 
MČ Praha 3 oznamuje svůj záměr pronajmout následující nebytový prostor:

Šrobárova 47/2085, kanceláře, sídlo firmy, 98,58 m2, suterén (min. nájemné 700 Kč/m2/rok, 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 5 let, nájemné hrazeno čtvrtletně předem)

Prohlídka nebytového prostoru bude umožněna dne 18. 5. v 9 –10 hod.

Výzva č. 219 
MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícím volným ateliérem:

Žerotínova 66/1739, ateliér, 37,57 m2, 6. podlaží (min. nájemné 1000 Kč/m2/rok, 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 5 let)

Prohlídka ateliéru bude umožněna dne 18. 5. v 9 –10 hod.
Výše uvedené prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek zaslaných 

městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 51, v obálkách 
označených značkou Výběrové řízení č. 216 doplněnou pořadovým číslem nebytového pro-
storu, resp. Výběrové řízení č. 217, resp. Výběrové řízení č. 218, resp. Výběrové řízení 
č. 219 – ATELIÉRY. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně do vý-
běrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem, 
a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměřenou. 
Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro obsazení nebyto-
vého prostoru bude nabídnutá výše nájemného.

V případě výzvy č. 216 uveďte též záměr, co budete v nebytových prostorech provo-
zovat (k provozování výherních a hracích automatů nebudou nebytové prostory pronajaty), 
podmínkou pro pronajmutí garážového stání je trvalé bydliště v Praze 3 (pokud budete 
zasílat nabídky na více nebytových prostor, je nutno zaslat každou nabídku samostatně). Ko-
nečný termín pro příjem vašich nabídek bude dne 12. 5. v 15.00 hod.

V případě výzvy č. 217 a 218 je k nabídce nutno doložit: 1. živnostenské oprávnění 
v aktuálním znění a v souladu s účelem podnikání; 2. výpis z obchodního rejstříku (ne starší 
3 měsíců) – platí pro právnické či fyzické osoby, které mají povinnost být zapsány; 3. výpis 
z trestního rejstříku podnikatele nebo jednatele společnosti; 4. potvrzení správce daně o řád-
ném placení daní; 5. potvrzení o hrazení povinných odvodů za zaměstnance (zejména soci-
ální a zdravotní pojištění); 6. prezentaci dosavadní činnosti včetně fotodokumentace apod. 
(přednost bude dána uchazečům, kteří prokázali dlouhodobou úspěšnost v oboru, solvent-
nost, roční obrat); 7. čestné prohlášení o závazku uchazeče zprovoznit provozovnu nejpozději 
do 2 měsíců od uzavření smlouvy. Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude dne 26. 5. 
v 15.00 hod.

V případě výzvy č. 219 uveďte: jméno a příjmení, datum narození, adresu a telefon, zaměst-
nání a vzdělání. K nabídce je nutno doložit: popis dosavadní umělecké výtvarné činnosti 
s příslušnou dokumentací a čestné prohlášení, že nejste uživatelem jiného ateliéru. Konečný 
termín pro příjem vašich nabídek bude dne 26. 5. v 15.00 hod.

Nabídky, které nebudou výše uvedené požadavky splňovat, nebudou do výběrového řízení 
zařazeny. Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3 
finanční pohledávky.Výběrové řízení bude vyhodnoceno komisí obchodu a služeb RMČ.

Vybraní uchazeči všech výběrových řízení budou písemně informováni do 30 dnů ode dne 
zasedání RMČ. MČ Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení 
zrušit.

MUDr. Eva Rusová, předsedkyně komise obchodu a služeb,
RNDr. Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

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 proti č. 11 (3) 22. 5.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 2. 5., 29. 5.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 9. 5.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 15. 5.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 22. 5.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 2. 5., 29. 5.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 9. 5.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 15. 5.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2) 22. 5.
10. Ambrožova/Malešická (4) 2. 5., 29. 5.
11. Jeseniova 143 (3) 9. 5.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 15. 5.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 22. 5.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 2. 5., 29. 5.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 9. 5.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 15. 5.

ze dne 29. 3.
Souhlasila
• s přidělením tří bytů v domě Rohá-
čova 107 zaměstnancům Městské po-
licie Praha 3 a Policie ČR • s přijetím 
spolupořádání akce „Festival židovské 
hudby“, která se koná v rámci projektu 
„Rok s židovskou kulturou“ dne 4. 6. 
v Paláci Akropolis, a schválila finanč-
ní dar ve výši 50 000 Kč • s výměnou 
oken v jižní a západní fasádě ZŠ V Za-
hrádkách a schválila zadat realizaci fir-
mě Vrcha, s. r. o., za cenu 2 196 395 Kč 
vč. DPH • s opravou elektroinstalace 
vč. výměny svítidel v přízemí, 1. patře 
a na půdě ZŠ Vlkova a schválila zadat 
realizaci firmě Elektro Uldrich, spol. 
s r. o., za cenu 1 985 774 Kč bez DPH
Schválila
• pořízení zpracování „Strategické kon-
cepce MČ P-3“ • poskytnutí záštity 
nad projektem konaným: a) dne 10. 6. 
ke 125. výročí povýšení obce Žižkov 
na město, b) dne 5. 5. v rámci akce In-
ternational Impro Festival 2006 v kině 
Aero, c) ve dnech 5. a 6. 6. k 85. výročí 
SUPŠ a VOŠUP na Žižkově nám. a fi-
nanční dar ve výši 50 000 Kč

ze dne 12. 4.
Souhlasila
• s provedením demolice venkovního
schodiště u bazénu ve Sportovním a re-
kreačním areálu Pražačka a schválila za-
dat realizaci firmě Jiří Dudek – D-Stav

za cenu 684 500 Kč bez DPH • s vý-
měnou 3. části oken v ZŠ Jeseniova 
a schválila zadat realizaci firmě Mystav, 
s. r. o., za cenu 2 196 308 Kč vč. DPH 
• s provedením přeložky topného ka-
nálu u Ošetřovatelského domova Hab-
rová a schválila zadat realizaci firmě 
Stavokomplex, spol. s r. o., za cenu 
1 689 423 Kč bez DPH • se snížením 
základního nájemného pro nájemce by-
tů v domech Květinková 13-15 a 17-19
a Pod Lipami 29-31-33, 35-37-39 a 
46-48-50 pod dobu 6 měsíců • se za-
dáním veřejné zakázky „Úklid budov 
ÚMČ P-3“ v otevřeném zadávacím 
řízení 
Schválila
• výroční zprávu představenstva Praž-
ské parkovací, a. s., za rok 2005 a převe-
dení vytvořeného zisku do rezervního 
fondu • smlouvu o pronájmu tělocvičny 
v objektu Cimburkova 18 o. s. R-Mosty 
na červenec a srpen 2006 za nájemné 
1 Kč za měsíc • organizaci prázdnino-
vého provozu MŠ v MČ P-3
Vzala na vědomí
• změnu právního režimu při ukončo-
vání nájmu bytu ze strany pronajímate-
le danou novelou občanského zákoníku 
– zákonem č. 107/2006 Sb.

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

Rada městské části Praha 3

Na přelomu března a dubna se v New 
Yorku uskutečnil týdenní seminář urče-
ný pro pracovníky veřejné správy, kte-
ří se zabývají zejména problematikou 
územního rozvoje a ochranou zeleně 
a památek. Na služební cestu do USA 
se ve dnech 25. 3. – 1. 4. vydalo s odbor-
níky magistrátu také několik vedoucích 
zaměstnanců Úřadu městské části Pra-
ha 3. Studijní cestu organizovala nada-
ce Manitoga – The Russel Wrigt Design 
Center, která také hradila náklady spo-
jené s tímto pracovním pobytem.

Úředníci měli opravdu napilno a tý-
den strávený za oceánem rozhodně ne-
byl žádným turistickým zájezdem. K nej-
zajímavějším bodům programu patřily 
přednášky a diskusní setkání s profesní-
mi kolegy nad tématy jako procedura 
výstavby, péče o zeleň a památky, měst-
ské plánování nebo územní a socio-
ekonomický rozvoj města včetně příkla-
dů řešení konfliktů či lokálních střetů 
zájmů. Velmi podnětná byla také celo-
denní inspekce, která se týkala obnovy 
a správy největšího newyorského par-
ku. Central Park je na základě smlou-
vy s městem New York spravován sou-
kromou neziskovou organizací. Ta je 
díky příspěvkům od dárců, mezi kterými 

jsou firmy, občané i četné nadace, schop-
na pokrýt více jak 85 % nákladů v pé-
či o svěřené plochy. Posledním hitem je 
také masivní nasazení dobrovolníků po-
máhajících s údržbou. Snad by se tako-
vý zájem o rozvoj městské zeleně a její 
financování z více zdrojů mohly časem 
v širším měřítku začít prosazovat také 
v Praze.

Zajímavých a v praxi uplatnitelných 
poznatků, které si účastníci semináře při-
vezli domů, je celá řada. Získávání za-
hraničních zkušeností je určitě důležitým 
krokem ke kvalifikačnímu a profesnímu 
růstu zaměstnanců ÚMČ a k pěstování 
toho, aby jejich práce byla efektivní a kre-
ativní, a tudíž pro občany prospěšnější.

Petr Blažek, tiskový mluvčí

Úředníci získávali zahraniční zkušenosti

Na základě dotazů řady obyvatel naší městské části si dovolujeme uveřejnit tele-
fonní čísla a adresy těch praktických lékařů pro dospělé z Prahy 3, kteří podle našeho 
šetření ještě registrují pacienty a dali ke svému uvedení v novinách souhlas.

Nové pacienty přijímají:
MUDr. Linda Baxová Vinohradská 176 tel. 272 738 674
MUDr. Věra Cynyburková U Rajské zahrady 2 tel. 222 710 433
MUDr. Věra Čápová Vinohradská 176 tel. 272 738 665
MUDr. Viera Eiseltová Milíčova 1 tel. 222 781 519
MUDr. Petr Mrva Krásova 4 tel. 222 722 341
MUDr. Milada Neubertová Vinohradská 176 tel. 272 733 942
MUDr. Jana Pejšková Laubova 4 tel. 222 727 075

Nové pacienty přijímají omezeně:
MUDr. Jarmila Al Hassani Vinohradská 176 tel. 272 733 943
MUDr. Věra Jurčičková Vinohradská 176 tel. 272 744 515
MUDr. Jana Louženská Vinohradská 176 tel. 272 730 637
MUDr. Hana Nosková Chlumova 21 tel. 222 719 286
MUDr. Eva Váňová Olšanská 7 tel. 222 581 532
MUDr. Tomáš Veselý Koněvova 205 tel. 284 860 244

MUDr. Marek Zeman, zástupce starosty,
Patricie Hnátková, vedoucí oddělení zdravotnictví

Ještě volní praktiční 
lékaři pro dospělé

Třetí etapa privatizace domovního
fondu se překlenula přes počáteční ob-
dobí, kdy bylo nutné podrobně vysvět-
lovat jednotlivé kroky celého procesu 
a především rozptylovat zbytečné oba-
vy, a dostává se do další, klidnější fáze. 
Osloveni byli obyvatelé již více než po-
loviny předmětných domů (46 z 80) 
a další to čeká v blízké budoucnosti. 
Družstva nájemců reagují poměrně jed-
noznačně, o nabídku stojí. Někde se ře-
ší drobná nepochopení „Zásad postupu 
prodeje“, např. každý oprávněný nájem-
ce, pokud projeví zájem stát se členem 
družstva, musí být přijat. Nikoho ne-
lze z jakýchkoli důvodů odmítat. Jinde 
je zase problém ve stanovení členské-
ho podílu, který se odvíjí od podlahové 

plochy bytu. Jsou to ale už provozní těž-
kosti, nikoliv systémové.

K relativně hladkému průběhu na-
startování privatizace přispěla k tomu 
účelu zřízená speciální telefonní lin-
ka a také informační kancelář v Ko-
něvově ulici č. 214, kde mohli zájem-
ci získávat všechny důležité informace 
a nahlédnout do příslušných dokla-
dů. Nápor tazatelů se však postupně 
zmenšuje, a tak k 30. 4. končí tato úlo-
ha kanceláře „Lípa“. Od 1. 5. je tedy 
třeba případné dotazy opět směrovat 
na pracovnice Odboru evidence ma-
jetku a investic, Havlíčkovo nám. 9, 
tel. 222 116 207.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Kam se obracet s dotazy
k privatizaci domů?

Ve čtvrtek 18. 5. se od 15 hod. bude 
v zasedací síni žižkovské radnice konat 
diskusní setkání neziskových organiza-
cí působících v Praze 3 a zastupitelů 
naší městské části. Cílem je nejen při-
blížit činnost a aktuální těžkosti růz-
ných občanských sdružení a spolků, ale 
především přednést a projednat návr-

hy, jak zlepšit, rozšířit a zefektivnit vzá-
jemnou spolupráci mezi samosprávou 
a neziskovým sektorem.

Na pracovní jednání, které pořádá
Centrum NNO o. s. Remedium Pra-
ha ve spolupráci s řídící skupinou ko-
munitního plánování sociálních služeb 
v Praze 3, jsou zváni všichni zastupi-

telé, představitelé neziskovek a také 
občané, kteří se o uvedenou proble-
matiku zajímají. Podněty k diskusi je 
možné do 10. 5. zasílat koordinátorce 
akce Evě Drábkové na e-mailovou ad-
resu eva.drabkova@remedium.cz.

Jan Plíva, 
zástupce starosty

Pozvání k diskusnímu stolu

Jako má každý člověk svou minu-
lost, zážitky a zkušenosti, které deter-
minují jeho postoje v přítomném ča-
se a v souladu s nimiž vychovává své 
děti, tak má každý národ svou histo-
rii, jejímž výsledkem je jeho postave-
ní ve společenství národů a která je 
mu zdrojem ponaučení pro součas-
nost. Je třeba znát nejen dávné dějiny 
své vlasti, ale i události méně vzdále-
né! Dokázat je kriticky zhodnotit, vy-
varovat se omylů, odsoudit zločiny, být 
hrdý na to, co bylo dobré, umět si zvo-
lit za vzor významnou osobnost a sna-
žit se ji následovat a napodobit. Není 
možné, aby bylo ponecháno na libovůli 
učitelů a škol, zda historie 19. a 20. sto-
letí bude vůbec vyučována a v jakém
rozsahu!

Český svaz bojovníků za svobodu se
snaží pořádáním přednášek či zájez-
dů na „místa činu“ mladé generaci
přiblížit, jaká byla II. světová válka. 
Cítí se povinován vděčností a úctou 
těm druhům, kteří obětovali své ži-
voty za naši zem. A nebylo jich zrov-
na málo – na bojištích v Evropě a Af-
rice, v koncentračních táborech a ně-
meckých věznicích, při ilegální činnosti 
nebo na pražských barikádách zemřelo 
celkem 360 000 občanů bývalé Česko-
slovenské republiky!

Začátkem května si připomeneme 
61. výročí konce jedné z nejstrašnějších 
válek lidstva. Při této příležitosti vyzý-
váme, aby na všech veřejných budo-
vách byly vyvěšeny státní vlajky. Záro-
veň všechny čtenáře zveme na slavnost-
ní shromáždění ve čtvrtek 4. 5. v 11 hod. 
na nádvoří ZŠ Pražačka, které pořádá-
me ve spolupráci s městskou částí Pra-
ha 3 k uctění památky padlých během 
Pražského povstání.

Antonín Šternschuss,
předseda OV ČSBS Praha 3

Májové 
oslavy

Městská část Praha 3
nabízí formou veřejného výběrového řízení k prodeji dle zák. č. 72/94 Sb. 
nově vybudované bytové jednotky – nástavby 

na domech K Lučinám 20, 22, Praha 3:

1x 4+kk a 3x 3+kk
Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let 

– občané ČR a právnické osoby se sídlem v ČR. Bližší písemné informace 
budou uveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 3 – www.praha3.cz

nebo k dispozici na Úřadě MČ Praha 3, Odbor evidence majetku, 
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 (tel. 222 116 208, 222 116 210).
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Ing. Bohuslav Nigrin, 
zástupce starosty
1. O základní a mateřské školy v Praze 3 
se stará městská část, o střední zase hlav-
ní město. Znamená to, že s Prahou soutěží-
te, kdo bude mít hezčí školní budovy a lep-
ší vybavení?

Myslím si, že jak městská část, tak hlav-
ní město se snaží pro své školy zajistit to 
nejlepší materiální i odborné zázemí. Ne-
jde však o klasické soutěžení, spíše můžeme 
mluvit o spolupráci. Vždyť výsledek našeho 
úsilí je určen stejným dětem. Proto jsme le-
tos např. věnovali z fondu obnovy a rozvoje 
dar Gymnáziu Karla Sladkovského na opra-
vu fasády a při rozdělování grantů pamatova-
li i na střední školy a podpořili jejich kulturní 
akce a zájmovou činnost studentů. Na „oplát-
ku“ nám zase magistrát pomůže s rekonstruk-
cí školní budovy a kuchyně ZŠ Pražačka.
2. Je radnice schopna bránit se tomu, když 
někdo nelegálně pronajímá obecní byt ne-
bo jinak zneužívá výhod regulovaného ná-
jemného?

Obrana proti těmto nezákonným postu-
pům je složitá a časově zdlouhavá. Přesto však 
je možná, jak jsme se přesvědčili na konkrét-
ním bytě v ulici Pod Lipami. V únoru 2003 
byla zamítnuta žádost o jeho směnu. Poz-
ději byl zachycen inzerát na výměnu obec-
ního bytu v této lokalitě za odstupné 950 ti-
síc Kč. Můj předchůdce ve funkci Michal Ku-
cián a bytový odbor shromáždili první důka-
zy o snaze nelegálně nakládat s předmětným 
bytem a z katastru nemovitostí navíc zjistili, 

že jeho nájemce vlastní tři čtvrtiny rodinné-
ho domu. K Obvodnímu soudu pro Prahu 3 
byl proto podán návrh na výpověď nájemní 
smlouvy a po dokazování uvedených skuteč-
ností soud v červnu 2005 s tímto souhlasil. Ná-
jemce se proti rozsudku odvolal, ale Městský 
soud Praha rozhodnutí nižší instance v únoru 
2006 potvrdil. Celým případem se ještě bude 
zabývat Nejvyšší soud, ale všechna fakta mlu-
ví jasně v náš prospěch.

Dobrou zprávou je, že díky nově přijaté-
mu zákonu o zvyšování nájemného z bytu 
a o změnách občanského zákoníku se podob-
né kauzy budou v budoucnosti řešit podstat-
ně rychleji.
3. Plánují se velkolepé oslavy 125. výročí 
povýšení Žižkova na město. Zapojí se ně-
jak i Viktoria Žižkov?

Přímo v rámci oficiálních oslav a ve spo-
lupráci s městskou částí připravuje fotbalový 
klub ve středu 24. května na svém stadionu 
zábavné odpoledne, jehož hlavním bodem bu-
de „historické“ utkání mezi radniční repre-
zentací a týmem slavných fotbalistů a spor-
tovních komentátorů (viz program na str. 1 
– pozn. red.). Podaří-li se uspořádat ještě ně-
jaké další akce, budou určitě čtenáři Radnič-
ních novin včas informováni.

ODPOVÍDÁ…

Letošní velká voda byla sice menší než před čtyřmi lety, přesto 
v různých částech republiky napáchala nemalé škody. Hlavní měs-
to bylo tentokrát zcela ušetřeno, a to i díky v minulosti realizovaným 
protipovodňovým opatřením. Ukázalo se, že s povodněmi se možná 
budeme muset potýkat častěji, než jsme si kdy mysleli.

Z tohoto hlediska jsem přesvědčen, že postupné budování zábran 
v nejvíce ohrožených lokalitách, do něhož se metropole pustila bez-
prostředně po povodních v roce 2002, se i přes svou finanční nároč-
nost bohatě vyplatí. Po svém nástupu do funkce předsedy finanční-
ho výboru hl. m. Prahy na konci předminulého roku jsem se proto 
zasazoval o to, aby se nic neodkládalo a celý proces ochrany města 
byl dotažen do konce. To se do dnešních dnů téměř podařilo, centrál-
ní úseky jsou již mimo nebezpečí. Zbývá ještě dokončit protipovod-
ňovou výstavbu v oblasti Chuchle, Radotína a Troje, na což je v roz-
počtu na rok 2006 vyhrazeno 940 milionů Kč. Změnou typu a trasy 
ochranných zařízení zde bylo oproti původním návrhům nalezeno 
levnější řešení.

Celá Praha tak bude plně zabezpečena před přívaly vod na začát-
ku příštího roku. Do protipovodňových opatření investovala dohro-
mady kolem 2,8 miliard korun. Je to velká suma, ale zato je jako jedi-
né krajské město na povodně plně připravena. Nezbývá než doufat, 
že vybudované zábrany nebudeme muset nikdy použít.

Miroslav Poche, zastupitel hl. m. Prahy

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Protipovodňová 
opatření

Již dva roky platí zákon o veřej-
ných zakázkách, přijatý v souvislos-
ti se vstupem České republiky do Ev-
ropské unie. V praxi se ukazuje, že 
se jedná o další nepovedenou práv-
ní normu schválenou v posledních le-
tech. Jeho cílem bylo zprůhlednit za-
dávání veřejných zakázek tak, aby 
byly poskytovány co nejefektivněji, 
tj. levně a kvalitně. Pominu-li základ-
ní nedostatek zákona v tom, že je růz-
nými právníky vykládán odlišně, pak 
především nezajišťuje druhou z jme-
novaných podmínek – kvalitu prove-
dené práce.

Předně je špatně stanoveno proka-
zovaní „ekonomické způsobilosti“. Ta 
se dokládá zejména účetními výkazy 
doplněnými o vyjádření auditora, že 
odpovídají skutečnosti. Z těchto vel-
mi důležitých informací poznáme, zda 
účastník výběrového řízení vůbec vy-
konává činnost v rozsahu odpovídají-
cím veřejné zakázce, jaké eviduje zá-
vazky po lhůtě splatnosti apod. Pokud 
však vybíráme firmu na stavební prá-
ce (což je náš nejčastější případ – le-
tos např. na opravy škol nebo přístav-
bu Ošetřovatelského domova Habro-
vá) pod 5 mil. EUR, tj. cca 140 mil. Kč, 
mohou být veškeré požadované do-
klady nahrazeny prohlášením, že daný 
subjekt kritérium splňuje. To však ne-
znamená, že dosahuje odpovídajícího 
obratu, že je bez závazků – pouze nám 
říká, že má výkazy!

Ještě tristnější je situace zadava-
tele v jeho (ne)možnosti přihlédnout 
k „technické způsobilosti“ uchazeče. 
Stačí totiž, když firma dodá přísluš-
né podklady (např. seznam již zpra-
covaných zakázek), které lze stejně 
jako ekonomické nahradit prohláše-
ním. Zadavateli je dle výkladu větši-
ny právníků není umožněno hodno-
tit – pouze si odškrtne, že kritérium 
je splněno, a to i bez ohledu na fakt, 
že některé z přiložených referencí 
jsou třeba negativní! Přestože tedy 
o uchazeči víme, že neplní řádně své 
závazky (nedodržuje termíny, neře-
ší reklamace apod.), musíme mu i tak 
přidělit zakázku, pokud nabídne nej-
nižší cenu (proč by tak neučinil, ne-
trápí-li se s kvalitou a výsledky), pří-
padně nejlépe splní jiné požadované 
podmínky.

Obávám se, že pokus zákonodárců 
o stanovení takových pravidel výbě-
rových řízení, které povedou k účel-
nému nakládání s veřejnými prostřed-
ky, se moc nepovedl. Zákon může
v konečném důsledku způsobit pro-
dražení zakázek, pokud zadavatelé 
budou muset na své náklady napra-
vovat chyby po firmách, které si s re-
klamacemi příliš starostí nedělají. Ne-
zbývá než věřit, že se časem podaří 
schválit změny, které obcím přinesou 
jistotu dobře vynaložených peněz.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Kolik manželských slibů musely sly-
šet zdi obřadní síně radnice na Hav-
líčkově náměstí! Kolik snoubenců se 
tu zavázalo spojit celý svůj další ži-
vot s člověkem blízkým jejich srdci! 
Naplněni láskou vyhlíželi do budouc-
nosti s nadějí a důvěrou. Kolik z nich 
však svému závazku nakonec dostálo? 
Manželství totiž není vždy procházka 
růžovým sadem, vydržet spolu v ča-
sech nejen dobrých, ale i zlých je pře-
těžký úkol.

A přece se stále najdou tací, kte-
ří dokáží zůstat věrni kdysi danému 
slovu. Radostný okamžik, kdy bylo vy-
ř čeno, je určitě vhodné si čas od času 
připomenout. Každé výročí uzavření 
sňatku má dokonce své pojmenování, 

od svatby bavlněné (1 rok) až po svat-
bu korunovačních klenotů (75 let). 
Nejznámější jsou nicméně jubilejní 
svatby – stříbrná (25 let), zlatá (50 let) 
a diamantová (60 let).

V čase ohromujícího počtu rozvodů 
je dobré poukazovat na vzácné příkla-
dy pevných vztahů a osobně za ně po-
děkovat. Proto třetí městská část vždy 
v dubnu a listopadu zve manželské 
páry, které si v daném roce připomí-
nají 50 a 60 let společného života, 
k malé oslavě na radnici. Od loňska 
rozšířila pozvání také na smaragdové 
(55 let) a kamenné (65 let) svatebčany. 
Jubilantům se snažíme co nejvíce vyjá-
dřit náš obdiv a úctu. Hned u vchodu 
do budovy je uvítají fanfáry, v obřadní 

síni, kam je doprovodí žáci vyššího roč-
níku základní školy, na ně čeká staros-
ta nebo některý z jeho zástupců, kte-
rý všem párům osobně poblahopřeje 
a předá pamětní listinu. Následuje hu-
dební vystoupení, přípitek a pohoštění.
Oslavenci reagují dojatě a podle dě-
kovných dopisů, která od nich později 
přicházejí, soudím, že jsou pro ně tyto 
slavnostní chvíle velkou radostí.

Mám ta úterní odpoledne, kdy se ko-
nají oslavy jubilejních svateb, moc rá-
da. Je příjemné a vnitřně obohacující 
setkávat se s lidmi, ze kterých vyzařuje 
pohoda a životní optimismus. Ptám-li
se po receptu na spokojené manželství, 
odpovědi jsou většinou velmi podob-
né. Neopomenutelnými ingrediencemi
jsou vždy pořádná porce lásky, toleran-
ce a porozumění.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Trvalých vztahů je třeba si vážitNepovedený zákon 
o veřejných zakázkách

V úterý 11. 4. si na radnici připomněli svou svatbu před 60 lety Marie a Václav Voráčkovi.

Rada městské části se schází každé 
dva týdny, její jednání svolává starosta 
zpravidla na středu odpoledne. V sou-
časné době má tento výkonný or-
gán devět členů, na jeho rozhodování 
se podílí šest mužů a tři ženy. Připoč-
teme-li tajemnici úřadu, která se za-
sedání zúčastňuje s hlasem poradním, 
není poměr mezi oběma pohlavími vů-
bec špatný. Aktivistky volající po větší 
účasti žen ve veřejném životě by zřej-
mě s komunální politikou na Žižkově 
byly spokojeny.

Věcí, kterými se musí radní zabý-
vat, je bezpočet, pouze některé nejdů-
ležitější rozhodovací pravomoci jsou 
ze zákona vyhrazeny zastupitelstvu. 
Navržený program má většinou něko-
lik desítek bodů a ke každé záležitos-
ti, ve které má padnout rozhodnutí, je 
dopředu připraven písemný materiál 
obsahující návrh usnesení a důvodo-
vou zprávu. Jednání, byť jsou vedena 
ve věcném a konstruktivním duchu, tr-
vají často několik hodin. Někdy může 
schůze proběhnout také úplně jinak, 
totiž začít přímo „v terénu“. Takto ne-
tradičně si vedení radnice počínalo 
ve středu 29. března a Radniční novi-
ny byly při tom.

Radní nejdříve navštívili Roháčo-
vu 107 (viz snímek). Tento dům, ješ-
tě donedávna přezdívaný „barák hrů-
zy“, byl postrachem pro široké okolí. 
Většina bytů byla obývána neopráv-
něně, podařilo-li se některý z nich vy-
klidit, byl za krátkou dobu znovu ob-
sazen černými nájemníky. Tváří v tvář 
těmto problémům se zrodil nápad 
postupně uvolňované bytové jednot-

ky opravit a přidělovat je policistům 
a městským strážníkům. Díky nim se 
situace radikálně zlepšila. Ukázalo se, 
že jde o velmi účinný recept. Role prů-
vodce po domě se ujal starosta Mi-
lan Český, který má na starosti bez-
pečnostní problematiku. Se svými ko-
legy z rady diskutoval o pokračování 
stavebních úprav. Kroky představite-
lů radnice poté vedly do vnitrobloku 
v Biskupcově ulici, kde městská část 
v minulém roce koupila budovu a po-
zemky. Na tomto místě chce samo-
správa vybudovat parkovací komplex 
s přibližně 150 místy ke stání, většinou 

krytými. Přítomní si prohlédli zejména 
vnitřní prostory přízemního objektu, 
kde již začaly drobnější stavební prá-
ce, a vyslechli si informaci místosta-
rosty MUDr. Marka Zemana týkající 
se celkové přestavby.

Členové rady na svém posledním  
březnovém jednání prostě vyměnili po-
hodlí kanceláře za to, aby mohli kon-
krétní kauzy detailně posoudit a zhod-
notit přímo na místě. Takový postup na-
svědčuje, že jejich rozhodování probíhá 
zodpovědně. Tedy tak, jak to od svých 
volených zástupců očekáváme.

Petr Blažek, tiskový mluvčí

Radní vyrazili do terénu
Návrh na zastavení velké investič-

ní akce v ulicích Pod Lipami a Kvě-
tinková (rekonstrukce domů spojené 
s budováním nástaveb), kterým se ja-
kožto žádostí občanů na svém posled-
ním, březnovém zasedání zabývalo Za-
stupitelstvo třetí městské části, byl mj. 
zdůvodňován pokácením cca stovky 
stromů a vzniklou velkou ekologickou 
újmou. Tento nepřesný údaj je třeba 
uvést na pravou míru.

Ve skutečnosti bylo v souvislosti 
se stavbou pokáceno dohromady pou-
ze 21 ks stromů a vymýceno 207,5 m2

keřů (z toho 45 m2 popínavých). Vzhle-
dem k tomu, že v ojedinělých přípa-
dech šlo o kvalitní dřeviny, byla Odbo-
rem životního prostředí ÚMČ naříze-
na náhradní výsadba, která bude spl-
něna realizováním sadovnických úprav 
dle projektové dokumentace k územ-

nímu řízení. V Květinkové tak bude 
vysázeno 9 ks stromů a 100 ks keřů, 
v ul. Pod Lipami 8 ks stromů a 4600 ks 
keřů, všechno odrůdy schopné dobře 
snášet městské prostředí. Další stro-
my (15 ks) nařídil OŽP vysadit v Pra-
ze 3 tam, kde jsou pro to vhodné 
podmínky.

Celková bilance je tedy taková, že 
v dané lokalitě sice ubudou 4 stromy, 
ale díky většímu množství keřů se vý-
razným způsobem zvýší celková plo-
cha ozelenění (o 712,5 m2). Trávníkové 
plochy (jedná se řádově o stovky m2) 
budou navíc ošetřeny a prohnojeny 
tak, aby se radikálně zlepšil jejich stav. 
Dramatické zhoršení životního pro-
středí? Ne, to místním opravdu nehro-
zí. Spíše by si měli dávat pozor na ty, 
kteří zbytečně šíří poplašné zprávy.

Jan Plíva, zástupce starosty

Velký úbytek stromů?

Komunitní plánování sociálních slu-
žeb (KPSS), které se od minulého roku
rozbíhá také v třetím pražském obvo-
du, vychází z přesvědčení, že ke zlep-
šení systému pomoci sociálně, zdravot-
ně a ekonomicky znevýhodněným ob-
čanům je především nutné znát sku-
tečné potřeby a přání všech zúčast-
něných stran, tj. nejen poskytovatelů 
a zadavatelů těchto služeb, ale i jejich 
uživatelů. 

Řídící skupina KPSS se proto ob-
rací na obyvatele naší městské části 
s prosbou o podněty týkající se dané 
problematiky. Budou se jimi zabývat 

a vycházet z nich v současnosti již usta-
vené pracovní skupiny – „Senioři“,
„Osoby sociokulturně znevýhodněné“, 
„Rodiny s dětmi“ a „Osoby se zdra-
votním handicapem“.

Bližší informace o KPSS v Praze 3 
jsou k dispozici na internetových strán-
kách – www.volny.cz/komunitniplanp3,
případné dotazy je možné směřovat 
také na naši koordinátorku Jitku Uh-
lířovou (ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, 
tel. 222 116 462) nebo na e-mailovou 
adresu – komunitniplanp3@volny.cz.

MUDr. Miroslav Procházka,
zastupitel a předseda řídící skupiny

Komunitní plánování chce 
zlepšit sociální služby

Věra a Jaroslav Valentovi – další z letoš-
ních diamantových párů.

Foto: J. Dostál

RAD_05_03.indd   1RAD_05_03.indd   1 25.4.2006   11:30:3125.4.2006   11:30:31



4  KULTURA Radniční noviny Prahy 3 5  2005

Občanské sdružení ProDech pořádá
ve dnech 19. a 20. května na Vrchu sva-
tého Kříže již šesté pokračování Žižkov-
ské smršti! Netradiční festival pod širým 
nebem nabídne žánrově pestrou směsi-
ci hudebních souborů pražských umě-
leckých škol a amatérských i profesi-
onálních skupin (např. JJ Big Band, 
N. U. O., Green Smätroll, Nikde Nikdo, 
Jarabáci, Big Band Trumpets, 4Signs, 
Nukleární Vokurky, Laura a její tygři – 
na snímku), dětský koutek tety Evy, ku-
ličkiádu čili zápolení ve cvrnkání a další 
soutěže a hry nejen pro děti a samozřej-
mě také různé pevné a tekuté dobroty, 
třeba velmi jemné sladké i slané pala-
činky, kuřecí steaky, pivko, vínko apod. 
V pátek se smrští od čtyř odpoledne, 
v sobotu už od jedné, po oba dny do de-
síti zvečera... Vstupné je dobrovolné. 
Více na www.zizkovskasmrst.cz. -red-
INZERCE

Výběr z toho nejlepšího, co v posled-
ních několika letech bylo natočeno v Čí-
ně, nabídne od 25. do 30. 5. kino Aero. 
Koná se tu totiž malá, leč pokud možno 
reprezentativní přehlídka nazvaná Sou-
časná čínská kinematografie. Vedle sním-
ků, které se v naší distribuci již objevily 
(např. velkolepý historický epos Hrdi-
na, akční Klan létajících dýk nebo dva ti-
tuly pozoruhodného hongkongského re-
žiséra Wong Kar-Waie Stvořeni pro lásku 
a 2046), představí i filmy českým divá-
kům doposud neznámé. Jedná se přitom 
o díla, která získala významná ocenění 
nejen doma, ale i na prestižních filmo-
vých festivalech.

A na co se tedy v Aeru můžeme tě-
šit? Třeba na drsný příběh tibetských do-

brovolníků, kteří v širé divočině bojují
proti pytlákům antilop (Horská hlídka –
viz foto), bezostyšně sentimentální smě-
sici orientálního a západního vyprávě-
ní (Spolu s tebou), nenápadné drama 
majitelky hostince, která se vyrovnává 
se svým životem a vztahy v něm (Life 
Show), výpravnou animovanou pohád-
ku (Lotosová lucerna) nebo celovečerní 
dokument vzdávající hold slavné tibetské 
dominantě, jejím nádherným nástěnným 
malbám a bohatě vyzdobeným sálům, 
do nichž se většina turistů nikdy nedosta-
ne (Potala)... 

Kdo má zkrátka rád vizuálně a emoci-
onálně působivé filmy, měl by si určitě na-
jít čas zajít na sklonku května do žižkov-
ského bia. -red-

Na Čínu do Aera

Střední uměleckoprůmyslová škola
na Žižkově nám. si letos připomíná 
85. výročí svého založení. K tomuto ju-
bileu připravujeme na úterý 6. června 
od 12 do cca 18 hod. slavnostní koncert 
a od 15 hod. setkání bývalých absolven-
tů v zastřešené hale na školním dvoře. 
Ve všech prostorách školy bude v tento 

a předcházející den – 5. a 6. 6. – k vidění 
výstava prací a výrobků studentů SUPŠ 
(pro veřejnost otevřena v 9 až 18 hod.).

Svou tvůrčí dráhu započala studiem 
na naší škole, kterou za 85 let existen-
ce prošlo téměř 10 000 osob!, nejen ne-
spočetná řada výtvarníků, sochařů, ar-
chitektů a designérů, ale také mnohé 

osobnosti, které se proslavily v jiných 
uměleckých oblastech. Za všechny jme-
nujme např. zpěváky Jaroslava Hutku, 
Vladimíra Mišíka a Jana Vyčítala, Jiřího 
Suchého a Věru Křesadlovou z divadla 
Semafor, herce Petra Čtvrtníčka, režisé-
ra Šimona Cabana nebo současného ře-
ditele Národního divadla Daniela Dvo-
řáka. Věříme, že někteří z nich obohatí 
plánovaný hudební a společenský pro-
gram svým vystoupením.

Naše pozvání platí jak pro všechny 
bývalé studenty SUPŠ v Praze 3, tak 
pro každého, kdo se o naši školu zajímá 
a bude mít chuť přijít se podívat.

Mgr. Pavel Kovářík,
ředitel VOŠUP a  SUPŠ

SUPŠ v Praze 3 oslaví 85 let!

Sto let od svého vzni-
ku si letos připomí-
ná Židovské muzeum 
v Praze. Oslavy kula-
tého výročí se rozhod-
lo pojmout velkolepě 
a vyhlásilo Rok s ži-
dovskou kulturou. Jed-

nou z mnoha akcí pořádaných v rámci 
široce pojaté prezentace kultury a umění 
vyvoleného národa je jednodenní festival 
židovské hudby, který se i díky příspěv-
ku třetí městské části uskuteční v neděli 
4. 6. v Paláci Akropolis. Ředitele muzea 
PhDr. Leo Pavláta jsme se zeptali:

Na koho se na Žižkově můžeme těšit?
V Akropoli kromě české a slovenské 

klezmer kapely vystoupí David Kra-
kauer & Socalled with Klezmer Mad-
ness. David Krakauer je světový klez-
merový klarinetista, ale zároveň je také 
respektovaným klasickým virtuózem. 
Byl zakládajícím členem skupiny Klez-
matics, vystupuje s Kronos Quartetem 
a světovými symfonickými orchestry. 
Významnou osobností Krakauerova se-
skupení je montrealský raper a DJ So-
called. Shodou okolností již nyní si mo-
hou Pražané poslechnout ukázku jejich 
společné tvorby, která je součástí video 
instalace Proměna rituálu – Postmoder-
ní židovská svatba kanadské umělky-
ně Melissy Shiff, která je k zhlédnutí 
ve Španělské synagoze do 4. června.

Co to vlastně je klezmer hudba?
Klezmer etymologicky dle hebrejš ti-

ny znamená „nástroj písně” a před-
stavuje hudební tradici v chasidském 
i aškenázském judaismu. V 15. stole-
tí se rozvinula sekulární podoba židov-
ské hudby, jejíž repertoár tvořily pře-
vážně písně, které se zpívaly na svat-
bách a při příležitosti různých svátků. 
Texty písní jsou většinou v jazyce jidiš. 
Ve 2. polovině 20. století došlo k ožive-
ní této tradice a slovo klezmer se opro-
ti původnímu označení hudebních ná-
strojů začalo používat jako pojmenová-
ní celého hudebního žánru.

Jaký je dosavadní ohlas Roku s židov-
skou kulturou?

Rozhodně velice pozitivní. Informa-
ce o Roku s židovskou kulturou byly 
zveřejněny v hlavních denících, zpravo-
dajství přinesly všechny televizní kanály, 
denně dostáváme mnoho dotazů ohled-
ně programu akcí. Doufáme, že tím-
to celoročním projektem připomeneme
české veřejnosti tradici židovské kultu-
ry v naší zemi a zároveň vzbudíme zá-
jem o návštěvu expozic našeho muzea, 
které se nacházejí v historických syna-
gogách na Starém Městě. 

Připravil Patrik Benda
Program Roku s židovskou kulturou  
a podrobné informace k jednotlivým 
akcím je možné získat na internetové 
adrese www.jewishmuseum.cz.

Na Žižkov zavítá 
David Krakauer

Abstraktní obrazy mladého tvůrce Jana 
Trávníčka (1978) představuje čtvrtá le-
tošní výstava v Galerii pod radnicí. 
Vernisáž proběhla 6. dubna, prodejní 
expozici barevně výrazných a zajíma-
vých maleb na sklo si je možné pro-
hlédnout do 6. května. Radniční výstav-
ní prostory jsou pro veřejnost otevřené 
ve všední dny vždy od 8 hod., v pondělí 
a středu do 18, v úterý a čtvrtek do 16 
a v pátek do 15 hod.

Přes Parukářku se opět 
přežene Žižkovská smršť!

společně pro rovnost
v právech, daních 
a příležitostech

DANIEL REISIEGEL   kandidát ODS do PSP ČR

Dovoluji si Vás srdečně pozvat na předvolební akce ODS v Praze 3

 úterý 16. 5. 15:00 Autoveteráni – nám. Jiřího z Poděbrad, pak Flora, Ohrada, Olšanské nám.
 neděle 28. 5. 14:00 Koncert Žižkovanky (odpoledne pro celou rodinu) – nám. Jiřího z Poděbrad
 pondělí 29. 5. 14:00 Dětský den (skákací hrad, soutěže pro děti) – nám. Jiřího z Poděbrad

 úterý 30. 5. 16:30 Koncert Tomáše Savky – nám. Jiřího z Poděbrad 
 středa 31. 5. 16:00 Předvolební guláš s harmonikářem – Olšanské nám.

Infostánky: 25. 5. – Olšanské nám., 29. 5. – Ohrada, 30. 5. – Flora (metro), 31. 5. – Husinecká, 1. 6. – Želivského (metro)
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k 125. výročí povk 125. výročí povýšení Žižkova na městoýšení Žižkova na město

Císař v Praze
(26. 9. 1891) Slavně, za jásotu nesčíslných davů 
lidu, pozdravován všude hřímavou hudbou, vjel cí-
sař a král náš ráno o 7. hodině do Prahy. Jeho jíz-
da nádherně vyzdobenými ulicemi města do krá-
lovského hradu byla velikým, triumfálním vstupem 
mocnáře do centra české země, však ona byla také 
velikou demonstrací věrně oddaného lidu a veli-
kým, slavným holdem národa legitimnímu králi 
a dědici staroslavné naší koruny.

Bouřlivý jásot uvítal jasného panovníka, když 
na pražskou půdu vkročil, provázel jej triumfální-
mi oblouky, lesem slavnostně ověšených stožárů, 
pevně sevřeným pestrým špalírem spolků, jednot 
a ústavů, mezi řadami bohatě vykrášlených domů, 
valil se před ním jako let majestátní bouře, hlásal 
rozechvěně čekajícím zástupům příchod vznešené-
ho vládce a vzbuzoval všude nové výbuchy jásotu.

A všechnou tou nádherou barev šumělo vlno-
bití slavnostních zvuků, hřímavých pozdravů lidu 
a harmonie přečetných hudebních sborů, před po-
vozem Jeho Veličenstva obnažovaly se statisíce 
hlav a skláněly se houště praporů.

Královská Praha uvítala slavně svého krále, po-
dala nový skvělý důkaz své oddanosti, učinila vel-
kolepě svoji povinnost. Triumfální uvítání, jež vzne-
šenému panovníkovi připraveno bylo, jest šťastným 
začátkem slavností, jimiž oslavena bude přítom-
nost velkodušného mocnáře, jest imposantním za-
hájením apotheosy naší jubilejní výstavy.

Slavnostní vysvěcení 
a otevření nového 
kamenného mostu

(14. 6. 1901) Císařský stan, kde panovník byl uví-
tán, byl dekorován látkou plyšovou barvy červené. 
V stanu nalézaly se dvě pohovky s císařským zna-
kem na lenošce, dále jest stan císařský dekorován 
4 velkými palmami zv. žumara vznešená (chame-
rops excelsa) z městských skleníků v Rajské zahra-
dě zapůjčenými. Výběrčí domek pravý na straně 
staroměstské vydekorován byl pro arcibiskupa.

Akt slavnostního posvěcení nového mostu sta-
noven byl na 9. hodinu dopolední, ale již po 6. ho-
dině ranní zavládl na předmostí a v nejbližším oko-
lí jeho nejčilejší ruch.

O ½ 9. hodině přijel kardinál-arcibiskup baron 
Lev Skrbenský a odebral se do připraveného proň 
mýtního domku, kde se přioděl rouchem ceremo-
nielním. Mezitím kapely ozbrojených měšťanských 
sborů začaly hráti císařskou hymnu a za okamžik 
přijel císař a za neustálého provolávání slávy pře-
šel do svého stanu.

Kardinál odebral se na nový most až ke druhé-
mu pilíři, kde vykonal obřad vysvěcení. Císař, který 
ke slavnosti přijel v uniformě generála, při vystupo-
vání kardinála sňal klobouk a učinil znamení kříže.

Když utichlo provolávání slávy, přečetl panov-
ník následující proslov: (česky) „Milerád jsem vy-

hověl pozvání k posvěcení mostu císaře Františka. 
Monumentální touto stavbou vyhovělo zastupi-
telstvo netoliko hluboce cítěné potřebě mohutně 
se vzmáhající veřejné dopravy, nýbrž připojilo též 
k četným skvostům tohoto města novou ozdobu.“ 
(a pokračuje německy) „Kéž jest tento most, jehož 
otevření pro veřejnou dopravu k Vaší prosbě tímto 
nařizuji, mezníkem v šťastném rozvoji Prahy!“

Poté odebral se panovník po koberci dále na most,
u kardinála se zastavil a po výměně několika slov 
pokračoval v procházce. Nedaleko Střeleckého os-
trova se tázal, zda se tam na střelnici střílí. Když nej-
vyšší maršálek panovníkovi dal odpověď zápornou, 
podotkl císař: „Ano, město se rozšiřuje, pro střelbu 
je málo místa.“

Bylo ¼ na 10, když panovník došel na druhý 
konec mostu, kde se rozloučil, vsedl do dvorního 
kočáru a odjel, provázen jsa nadšeným voláním 
slávy. (Pozn.: Jedná se o dnešní most Legií. Pod-
le této nesmrtelné události dostal císař přezdívku 
„starej Procházka“, někteří historici to ale v sou-
časnosti popírají...)

Zákaz 
(15. 6. 1901) Policejní ředitelství prohlásilo dnes, 
že jest přísně zakázáno při vyjížďkách císaře házeti 
do jeho povozu písemné žádosti nebo květiny aneb 
mu je podávati.

Žižkov 15. června 1901
V novostavbě žižkovského kostela byl včera před-
staven říšský poslanec p. Kratochvíl, s nímž panov-
ník krátce promluvil.

Císař a král na Žižkově 
(24. 4. 1907) ...po rozloučení na Královských Vino-
hradech pokračovati bude panovník v jízdě ulicí 
Žižkovou podél Riegrových sadů do Žižkova. Byv 
zde na počátku Karlovy třídy uvítán, pojede dále 
Karlovou třídou kolem Jubilejního chrámu, potom 
ulicemi Lipanskou, Prokopovou a Husovou k žiž-
kovským lidovým lázním. Panovník zhlédne lidové 
lázně a nastoupí zpáteční cestu...

Co stojí pobyt 
panovníkův v Praze? 
(26. 4. 1907) Širší veřejnost zajisté bude zajíma-
ti otázka, jakého nákladu vyžaduje čtrnácti-
denní pobyt panovníkův v Praze. Jak se sdělu-
je, stojí pouze samotná domácnost panovníkova 
160 000 korun, což činí průměrně 11 000 K den-
ně. Velká tato vydání jsou snadněji pochopitel-
na, uvedeme-li, že jen dvorní hostiny v Praze stojí 
20 000 K. Jeden couvert u císařské tabule stojí asi 
90 K. Císař ovšem jest ke svým hostům neobyčej-

ně štědrým a podává jim ta nejlepší vína ze své-
ho sklepa, jenž má cenu asi 3 milionů korun. U cí-
sařského stolu podávají se vína, jichž láhev stojí 
až 40 K. Na stůl přichází též slavný cognac Mar-
teau z r. 1835 a víno Bordeaux takových dru-
hů, které lze jen stěží kde dostati. Vedle nákladů 
na domácnost spotřebuje mocnář mnoho na cen-
né dary ve formě zlatých hodinek, briliantových 
broží, náhrdelníků, náramků a jehlic. Připočtou-li 
se tedy ke zmíněné sumě ještě všecky ostatní ná-
klady, možno počítati, že čtrnáctidenní pobyt cí-
sařův v Praze stojí 320 až 360 000 korun. (Pozn.: 
Za 1 korunu se tehdy dalo koupit ½ kg másla 
nebo 2 kg telecího masa.)

Mocnář návštěvou 
ve škole sv. Vojtěcha 
(30. 4. 1907) V tělocvičně zapělo 150 dívek ra-
kouskou hymnu, kterou nacvičila slečna Hrubí-
ková. „Velmi pěkně zpívaly,“ pochválil mocnář 
zpěvačky. Rovněž přednašečce Josefě Buriánové 
z II. měšťanské, která pevným a výrazným hlasem 
proslovila vítací slova, sepsaná okresním inspekto-
rem Jedličkou, řekl: „Velmi dobře!“ „Chodíš ještě 
do školy?“ tázal se dále, když mu byla nápadná její 
štíhlá postava, k čemuž tato přisvědčila. Potom při-
stoupiv ke slečně Müllerové, učitelce V. třídy, pra-
vil: „Krásnou školu máte!“

K přítomným hodnostářům promluviv lichotivá 
slova o vzhledu tělocvičny, obrátil se k dětem řka: 
„Děkuji vám a s Pánem Bohem!“ Hlučné „sláva“ 
provázelo císaře ubírajícího se z tělocvičny do útul-
ku, který jest zvláštností této školy, maje pro se-
be samostatnou a vhodným nábytkem opatřenou 
místnost. Slečna Pavlína Loulová před očima Jeho 
Veličenstva vykouzlila nádhernou voskovou kyti-
ci, jež podána císaři. Do prvního poschodí spěchal 
mocnář za ředitelem Bosáčkem s celou družinou 
svou i s hosty. Ve fyzikální místnosti byly na sto-
le připraveny předměty, mající znázorniti fluores-
cenci a fosforescenci kysličníků, sirníků a chloridů. 
Veškery přístroje, obstarání obrazů do skioptikonu, 
jakož i okamžité soustředění elektrovodu na jedno 
místo, by rázem docíleno bylo zatmění, obstaral 
p. inž. elektrických podniků Adolf Novotný. Pro-
jekce byla velmi zdařilá, jak souditi lze z poznámek 
Jeho Veličenstva, mile překvapeného obrazy z jeho 
pobytu. Jakmile ke konci objevil se na plátně obraz 
Jeho Veličenstva od mistra Ženíška, propuklo žac-
tvo v neutuchající provolávání slávy.

Ve II. třídě deklamovaly žákyně Pesrová, Hru-
bá, Baštová, Pimprová, Kämpfová, Šašková, Růž-
ková a Šebková velmi zdařile příležitostné verše 
sl. Semerádové. Třikráte pochváliv výkony žaček, 
ptal se stále doprovázejícího ředitele V. Bosáčka, 
zda jsou to nejmladší dítky, k čemuž odvětiv táza-
ný, že to jsou dítky většinou sedmileté. Z děvčátka 
zardívajícího se při otázce na věk a z rozpaků jeho 
měl nelíčenou radost, povzbuzuje je vlídným do-
tazováním a usmíváním k odpovědi, jíž konečně 
se mu dostalo.

V ředitelně požádal ředitel mocnáře za podpis 
do zlaté knihy. „Ovšem, s radostí!“ odvětil císař, 
usedaje do křesla, aby se krásnými a pevnými tahy 
vepsal do pamětních desek.

Dodati ještě sluší, že největší část informací po-
dával starosta dr. Groš. Rovněž čestné zmínky za-
sluhují slečny Kozáková, Švarcová a Tichá, zaměst-
nané pořádáním špalíru dívek s kyticemi a festony 
v přízemí, v prvním pak patře slečny Schöblová 
a Landová.

Připravil Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc., vedoucí odděle-
ní biografických studií Historického ústavu AV ČR, 
se zaměřuje na období 19. století a dějiny všedního 
dne. Zeptala jsem se jí, co pro Žižkov fakticky zna-
menalo povýšení na město:

Samospráva získala větší volnost, větší rozho-
dovací pravomoci např. v otázce školství a infra-
struktury. Obec podléhala magistrátu, i když se jed-
nalo o její vlastní peníze. Samozřejmě mezi městy 
existovala hierarchie a Žižkov se nestal statutár-
ním městem jako Praha, ale i tak to bylo vylepše-
ní situace.

Na město byla povýšena řada okolních obcí, což 
bylo jednak přáním místních zastupitelů, ale sou-
časně to byla politika Vídně vůči Praze. Byl zájem, 
aby Praha z hlediska počtu obyvatel příliš nevy-
rostla, aby se definitivně nezměnil poměr národ-
nostního složení. Kdyby byla předměstí, která byla 
výrazně česká, připojena ku Praze, převládl by čes-
ký element.
Měla tato změna pozitivní vliv na rozvoj Žižkova?

To nelze jednoznačně tvrdit. Velký stavební roz-
mach, který nastal, byl dán mnoha okolnostmi. Pří-
činou nárůstu obyvatel byl dostatek pracovních 
příležitostí a zároveň fakt, že Praha byla nesmír-
ně drahá, dokonce i v rámci Rakouska. Živnostní-

kům, a to nejen těm nejchudším, se tedy vyplácelo 
bydlet za hradbami v nových městech.

Na druhou stranu do okrajových oblastí se pře-
stěhovaly různé negativní rysy, na což upozorňova-
li už kritici asanace židovského města. Žižkov byl 
chápan jako jedna z těch čtvrtí, která v sobě kon-
centruje nedostatky hygienické a jiné problémy. 
Už tenkrát, na přelomu 19. a 20. století, poukazo-
vali architekti vzhledem k členitému terénu na ne-
vhodnost zástavby tvořené vysokými činžovními 
domy se špatným vybavením. Nesolidní staveb-
ní podnikání bylo na Žižkově přímo příslovečné. 
Podle původní představy zde přitom měla být říd-
ká zástavba se zahradami, vily...
Jaké bylo obyvatelstvo Žižkova? Kterým profesím 
se tu dařilo?

Obecně na předměstích žili lidé, kteří nebyli bo-
hatí, ale nemuseli to být vyloženě chudáci. Za bra-
nou se např. rádi usazovali penzisti. Když úřední-
ci nebo učitelé odešli do důchodu, přestali pobírat 
tzv. příbytečné, což byl příplatek za to, že slouži-
li a zůstávali na určitém místě. Obyčejně mívali 
hloub do kapsy, takže v penzi preferovali bydlení 
mimo centrum.

Struktura obyvatelstva byla také dána typem vý-
stavby (v případě Žižkova poměrně ziskové, tedy 

nedostatečné nejen z hlediska vybavení, ale i co 
do kvality), resp. ovlivňovalo se to navzájem. Lev-
nější domy přitahovaly chudší rodiny. Do okrajo-
vých čtvrtí byla kromě toho už od středověku vy-
tlačována řemesla s hlučným provozem nebo ta, 
která ještě jiným způsobem omezovala či znepří-
jemňovala život okolí (např. koželuzi, což ovšem 
nebylo typické právě pro Žižkov). Samozřejmě 
jste zde našli služby určené pro místní, jako byli ře-
meslníci, kteří udržovali v pořádku nábytek, nářa-
dí, dodávali potraviny, otop, vodu. Potřeby zdejších 
obyvatel byly sice finančně omezené, ale v podsta-
tě podobné jako jinde.

Žižkov na konci 19. století už nebyl – na rozdíl 
třeba od Liboce nebo Vršovic – hlubokým venko-
vem, kam se jezdilo na rekreaci. I když o pár desí-
tek let dříve zde také bylo jen pár usedlostí, Paru-
kářka, Bezovka... Spolu se Smíchovem a Vinohrady 
dynamicky rostl, na tehdejší dobu se tu stavěly ob-
rovské bytové komplexy, což nabízelo uplatnění 
pro maloživnostníky: dílny, výrobny, obchody. Ma-
loživnosti se vyznačovaly jednou věcí, která neby-
la zaměstnancům příliš příjemná. Zatímco v továr-
nách se prosadilo omezení pracovní doby (na naše 
poměry byla samozřejmě i tak dlouhá) a od 2. po-
loviny 19. století také nedělní volno, v obchodech 

byla situace složitější. O zákazu prodeje v nedě-
li rozhodovalo obchodní grémium teprve kolem 
r. 1896, ale prosadilo se to nějak velice formálně, 
takže živnostníci tzv. zavřeli a prodávali zezadu. 
Zaměstnanci pak měli téměř neomezenou pracov-
ní dobu, což mělo vliv na jejich životní styl. Na Žiž-
kově přitom bylo procento živnostníků vysoké, ne-
byly tu tak velké továrny jako např. na Smíchově.

Připravila Michaela Púčiková

Návštěvy císaře Františka Josefa I. v Praze

Život a doba na město povýšeného Žižkova

Potřikráte zavítal František Josef První, 
z Boží milosti císař rakouský a král 
uherský a český, do města Žižkova – 
Léta Páně 1891, 1901 a 1907. Jak takové 
návštěvy asi vypadaly? Dokážeme si 
udělat představu z malé koláže ohlasů 
na panovníkovy pobyty v Praze a okolí, 
které se objevily v dobovém tisku 
(Národní listy a Národní politika)?
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Tzv. asanací Žižkova, která měla 
zcela změnit tvářnost Prahy 3, 
se svou dobou intenzivně zabý-
val architekt Ivan Vavřík. Patřil 
totiž k lidem, kteří usilovali o za-
stavení tohoto poněkud megalo-
manského plánu.

Kdy se zrodil nápad nahradit původní žižkovskou 
zástavbu novými domy?

Je třeba říci, že plány na zbourání této chudé 
čtvrti pocházejí už z 20. let minulého století. Ten-
krát architekt Karel Honzík při projektování Vše-
obecného penzijního ústavu navrhoval odstranit 
několik dalších bloků podél dnešní Seifertovy ulice 
až nahoru. Bylo to samozřejmě science fiction, pro-
tože ty domy měly majitele a všechny je vykoupit 
bylo nemožné. I budova penzijního ústavu mohla 
vzniknout jen proto, že na pozemku byla původně 
městská plynárna, která dosloužila. Honzíkovy plá-
ny začala uskutečňovat až generace jeho žáků.
Asanace Žižkova byla rozvržena do několika etap. 
Proč se začalo právě na středním Žižkově?

Jako první přišla paradoxně na řadu relativ-
ně kvalitní zástavba v okolí Olšanského náměstí 
a Jeseniovy a ty skutečně chudinské, nevyhovující 
domy na dolním Žižkově zůstaly stát. Socialistic-
kým plánovačům totiž došlo, že svah je poměrně 
složitý problém. Není možné tam umístit jeřábové 
dráhy a navíc panelák se nedá stavět ve spádu...

V první etapě tedy zbourali celkem ucházející 
domy, které ale stály v příznivějším terénu. Na je-
jich místě byly postaveny panelové bloky, což bylo 
dost nestandardní. Šlo vlastně o experiment, kdy 
se tento typ zástavby poprvé objevil přímo v centru 
města. Do té doby se stavěla sídliště na zelené lou-

ce (to je případ třeba Jižního Města a Proseku). Ně-
kdy na náměstích okresních měst – nejlépe na hlav-
ním a naproti kostelu – vyrostl panelový obchodní 
dům (např. ve Znojmě), ale nikde nedošlo k takové 
explozi paneláků v historické zástavbě.
A co obyvatelé bouraných domů?

Mladší se většinou dokázali na Žižkově a v oko-
lí udržet, ale staří lidé se bohužel museli přestěho-

vat na pražská sídliště. Tím vynuceným přesunem 
ztratili své sociální vazby, kontakty, v nových a vel-
kých prostorech se nedokázali zorientovat.
Vy sám jste se aktivně zapojil do diskuse o zacho-
vání školy na Komenského náměstí...

První etapu přečkala díky tomu, že sloužila ja-
ko zařízení staveniště. V druhé polovině 80. let se 
rozhořel boj o její zachování, podle plánů měla 
ustoupit nové moderní stavbě. Nemohli jsme sa-
mozřejmě argumentovat něčím tak špatně poči-
tatelným, jako je historická hodnota, ale zaměřili 
jsme se na ekonomickou stránku věci. Chtěli jsme 
dokázat, že je finančně výhodnější budovu opravit 
než zbourat a postavit novou. To nakonec uznali 
i technokrati, ale ideologové trvali na tom, že stará 
škola musí jít pryč a místo ní vzniknout nová, lep-
ší (srov. citaci M. Štěpána ve Večerní Praze – pozn. 
red.)... Nakonec to dopadlo dobře, školní budova je 
opravena a i poměrně zdařile dostavena.

Naším cílem bylo nabídnout alternativu k celé
asanaci, chtěli jsme domy zachovat a postupně je 
zrekonstruovat tak, aby nedocházelo k masivnímu
stěhování obyvatelstva. Spojit třeba dva byty do-
hromady, aby vzniklo pohodlné bydlení hodné 
20. století.
Jak měla asanace pokračovat?

V podstatě zahrnovala celý dolní a část střední-
ho Žižkova, pruh zhruba od ulice Štítného po vrch 
Vítkov až k Bulharu (na přiložené mapce vidíme 
pouze druhou etapu). Plánoval se zde vznik vel-
kokapacitní komunikace. Vycházelo to z modelu, 
který se v 50. a 60. letech uplatňoval v mnoha ev-
ropských velkoměstech: doprava ve městě je hvěz-
dicově svedena do centra, kterým prochází hlav-
ní dopravní tepna. V 70. a 80. letech už začalo být 
zřejmé, že tento návrh není dobrý, ostatně potvr-
zovaly to i zkušenosti ze Západu, nicméně tzv. sbě-
rač dopravy, který měl přivádět dopravu z Jarova 
až na magistrálu u Václaváku, byl vyprojektován. 
Měl vést Koněvovou a Husitskou, rozšířenými prá-
vě o prostor domovních bloků přiléhajících k Vít-
kovu, a také Prokopovou. V projektu se počítalo 
s tím, že tato silnice bude zaklopena deskou, takže 
měl vlastně vzniknout tunel, který by sahal do výš-
ky druhého patra. Neřešily se však už takové detai-
ly, jako je jeho odvětrání či situace obyvatel, kte-
rým by zabránil vstupu do domu...
Jak se na celý plán díváte dnes?

Jsem rád, že se potvrdilo, že postupná obnova sta-
ré zástavby je záchranou lokality. Každý z majitelů 

investoval tak půl milionu na fasádu, milion až mi-
lion a půl na rekonstrukci, v centrální části je okolo 
osmi set domů, tak to máme téměř dvě miliardy ko-
run... Soukromé vlastnictví zachránilo Žižkov.

Stavební práce musí probíhat citlivě, za provozu, 
protože v domech bydlí nájemníci. Dnes už to ne-
jde jako za bolševiků, kdy se to vybílilo, lidi se pře-
stěhovali... Opravuje se dům po domu a není to 
centrálně řízeno. Úpravy a změny jsou až na pár 

excesů ku prospěchu, je tu samozřejmě snaha bu-
dovy zvyšovat, dostat z nich co nejvíce, někteří to 
dělají rozumně a někteří ne. Nechtějí si to dát vy-
světlit. Myslím si ale, že Žižkov je neuvěřitelný 
organismus, který je schopen vstřebat i občasné 
nepovedenosti. Jen nesmí převládnout nad struk-
turou. Podstata Žižkova je velice silná.
Kdyby však Paříž nezbourala celou vnitřní čtvrť, 
tak tam nyní nemůžeme obdivovat bulváry...

To bylo také politické rozhodnutí, v křivolakých 
uličkách se dobře stavěly barikády, na bulvárech 
nemohla vzniknout další komuna. Paříž je ale jižní 
město, tam se žije na ulici, to se v Praze dá tak čtyři 
měsíce v roce. U nás nemají podobné zásahy smy-
sl, podívejte se, jak to dopadlo v Berlíně. Asanace 
je překonaný postup.

Připravila Michaela Púčiková

Mimořádná příloha Radničních novin Prahy 3 k 125. výročí povýšení Žižkova na město

Asanace je překonaný postup

Za plánem 
stojíme!

Soudruzi M. Štěpán a Z. Horčík 
hosty třetího pražského obvodu 
* Program modernizace Žižkova 
bude naplněn
Praha (sch) Svou návštěvu třetího pražské-
ho obvodu zahájil člen sekretariátu ÚV KSČ 
a vedoucí tajemník městského výboru KSČ 
Miroslav Štěpán v k. p. Tesla Strašnice. Spolu 
s primátorem hl. města Prahy Zdeňkem Hor-
číkem si prohlédli pracoviště známého výrob-
ce spojové techniky.

V besedě se stranickým aktivem se seznámili 
se současnými úkoly a problémy podniku. Sou-
druh Štěpán dále navštívil nákladové nádraží 
Praha-Žižkov, kde bude třeba v blízké době ře-
šit řadu otázek spojených s prací organizací, kte-
ré odtud zásobují hlavní město.

Hlavní pozornost při návštěvě obvodu se však 
soustředila na modernizaci Žižkova. Hosté si 
prohlédli některé modernizované i nově posta-
vené bytové objekty a v besedě na ONV Pra-
ha 3 se potom otevřeně hovořilo o složitých pro-
blémech, které další rozvoj obvodu přinese.

K otázce modernizace při této příležitosti 
soudruh M. Štěpán jasně řekl: „Určitá individua 
nyní zpochybňují velkorysý program přestavby 
Žižkova i dalších starých částí Prahy. Tyto snahy 
je třeba v celé šíři odmítnout. Pozůstatky špat-
ného bydlení z buržoazní republiky musejí být 
urychleně zlikvidovány, což poctiví lidé chápou. 
A těší se z nových bytů. Proto stojíme za přijatý-
mi programy a budeme prosazovat jejich usku-
tečnění v co nejkratším čase.“ 

Večerní Praha 3. 8. 1989

Co se také psalo...

Na mapce přibližně z r. 1988 vidíme území, jehož se měla týkat II. etapa asanace Žižkova. Plánovalo se, 
že naprostá většina domů v ohraničené oblasti bude zbourána... Radikální proměna jedné pražské čtvrti by 
tím však ještě neskončila: další na řadu měly přijít budovy kolem Husitské směrem k Bulharu.

Klíčová událost
v dějinách Žižkova

Tak tu zas máme výročí. Pěkné, kulaté, stopětadva-
cáté. Právě před 125 lety byla obec Žižkov povýšena 
na město a tento akt si v novinách připomínáme zvlášt-
ní přílohou. (V současnosti se samozřejmě cítíme býti 
Svobodnou republikou Žižkov, k čemuž nám dávné 
císařské privilegium pouze drobně připravilo cestu, ale 
to jen na okraj pro žižkovské patrioty.)

Možná někoho z čtenářů překvapí, že se letos sa-
motnému vzniku města věnujeme poměrně málo. Za-
jímá nás více, jak se tehdy žilo, všímáme si pozdějších 
návštěv císaře u nás. Velký prostor dokonce dáváme 
událostem, ke kterým došlo mnoho desítek let poté, 
tedy dramatickým stavebním zásahům známým jako 

asanace Žižkova. Na první pohled bourání starých ba-
ráků spojené s výstavbou nových panelových domů, 
které se v rámci „modernizace“ naší čtvrti uskutečni-
lo v na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let mi-
nulého století, s povýšením Žižkova na město nijak ne-
souvisí.

Jedná se však o rozdílný přístup k pojetí toku dějin 
a smyslu výročí. Za minulého režimu šel čas, jak se teh-
dy říkalo, od výročí k výročí. Většina z nás si ještě pa-
matuje, jak se slavily například „májové dny“. Nástěn-
káři každoročně vytáhli ze zaprášených regálů staré 
a ohmatané materiály, stále tytéž obrázky rudoarměj-
ců v objetí žen a dětí, tytéž velké číslice 1 – 5 – 9, uděla-
li malou výstavku a jelo se dál. Osobně se domnívám, 
že tímto způsobem konkrétní události, které si připo-
mínáme, definitivně pohřbíme v minulosti a oddělíme 
od naší současnosti.

Konkrétně v našem případě znamenalo získání sta-
tutu města především zahájení nové éry, která vlastně 
trvá dodnes. Můžeme bilancovat. Ohlédnout se na ce-
lé jedno a čtvrt století života Žižkova a zhodnotit his-
torické mezníky, které změnily tvář tohoto území. 
Asanace nepochybně takovým předělem byla. Proto 
obracíme pozornost k tomuto megalomanskému pro-
jektu, který tnul do podoby naší čtvrti jako máloco ji-
ného. A to se naštěstí podařilo realizovat jen jeho první 
část: kdyby to zůstalo v rukou rudých ideologů, nená-
vratně by zmizela podstatná část starého, kdysi na měs-
to povýšeného Žižkova.

Martin Benda, předseda redakční rady

Foto: archiv I. Vavříka

Foto: D. Kyndrová

Foto: archiv I. Vavříka
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� ANGLIČTINA � FRANCOUZŠTINA, 
� ŠPANĚLŠTINA � NĚMČINA
� konverzace AJ, ŠJ, FJ s rodilým mluvčím
� přípravné kurzy na FCE
 NOVINKA – intenzivní Callan metoda 

LEXIS – jazyková škola
Sudoměřská 39
130 00  Praha 3
tel.: +420 222 721 363
tel./fax: +420 222 716 482
e-mail: lexis@lexis.cz
www.lexis.cz

Jazykové kurzy
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...NEJSME NEJVĚTŠÍ, JSME NEJLEPŠÍ!...NEJSME NEJVĚTŠÍ, JSME NEJLEPŠÍ!

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 PRO VÁS
• navrhneme • zaměříme • vyrobíme •

• namontujeme • plný servis •
• speciální ceny pro rekonstrukce panelových domů •

Krásova 701/3, Praha 3

Kupon na slevu

    30%�

MNOŽSTEVNÍ SMNOŽSTEVNÍ SLEVY AŽ 35 %LEVY AŽ 35 %

Slevy nelze sčítat.
Kupon platí při zakázce nad 50.000 Kč.

bezpeãnostní prvek, mikroventilace, kompletní dodávka na klíã, ‰irok˘ v˘bûr doplÀkÛ

PLASTOVÁ OKNA A DVE¤E

V˘roba a prodej: • 252 25 Zbuzany 222252 25 Zbuzany 222, tel./fax: 257 961 150 • e-mail: zbuzany@jis.cz
Obchodní kancelář: • 140 00 Praha 4140 00 Praha 4, Komor�anská 28, tel./fax: 244 401 194 • e-mail: modrany@jis.cz 
• 186 00 Praha 8-Karlín, ·aldova 406/28, tel.: 222 324 000, fax: 222 324 001 • e-mail: karlin@jis.cz

Nûmeck˘ profil REHAU • Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI

www.jis.cz

poradenství, zaměření rozměrů, zpracování cenové nabídkyZDARMA:

* maximální standardní výbava* jarní sleva až 27 % !!!
DrÏitel certifikátu âSN EN ISO 9001:2001

JIS_Inz_133x51_zimaPha2B.indd 1 19.4.2006 21:48:13

Předseda Občanské demokratické 
strany Mirek Topolánek navštívil v rám-
ci své předvolební kampaně i Prahu 3, 
kde na mítinku před Palácem Flóra 

představil společně s naším místostaros-
tou Danielem Reisiegelem, kandidátem 
ODS do červnových voleb, první tři ka-
pitoly volebního programu a poté dlou-

ze a s chutí diskutoval s desítkami zau-
jatých voličů.

Šéf ODS problémům našich obča-
nů rozumí (vždyť také nějaký čas v Pra-

ze 3 bydlel!), a tak se mu brzy podařilo 
navodit neformální atmosféru, ve které 
dotazy jen pršely. Ty nejčastější se týka-
ly nezaměstnanosti, důchodové politi-

ky, rovné daně a regulovaného nájem-
ného. Ukázalo se, že volební program 
ODS zajímá mladé i staré a myšlenka 
společné práce na společné cestě se líbí 
všem. I tradiční rýpalové, kterým se po-
dobná setkání nikdy nevyhnou, odchá-
zeli od Flóry zjevně spokojeni.

Předvolební shromáždění ukončila  
jízda historickou tramvají, v níž se pan 
Topolánek seznamoval s příjemně pře-
kvapenými Žižkováky, Jarováky a další-
mi obyvateli naší městské části.

PRAHA 3

PRAHA 10

KLADNO

Koněvova 73, tel.: 222 581 373

Vršovická 48, tel.: 271 726 677

O. Pe ka 343, tel.: 312 245 343š

Mají někde levnější kuchyně ve stejné
jakosti? Pokud přinesete kalkulaci,
dostanete u nás stejnou sestavu ještě
o levněji.
Grafické a cenové
na počkání a
Prodej na splátky i bez navýšení
Jakákoliv k dodání

vč. montáže

5 %
návrhy kalkulace

ZDARMA

sestava do
týdne

•

•

•
•

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ  A NÁBYTEK NA MÍRU

 skříně do výklenku, zkosené,
rohové, do prostoru
nástavce na zem i do výšek
předsíňové stěny a botníky
šatny
kancelářský nábytek
vlastní výroba

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

za bezkonkurenční ceny
MÓDNÍ TREND – DĚLENÉ DVEŘE

�

�

�

�

�

�

Z nabídky programů:
4., 11. a 18. 5. čt   9.00 –11.30 Tvorba www stránek (cena: 350 Kč)
15. 5. – 26. 6. po  16.30 –18.00 PC začátečníci – kurz pro účastníky předdůchodového věku 

(cca od 50 let; cena: 800 Kč)
15. 5. – 12. 6. po  14.00 –15.15 Labyrint – o historii symbolu a jeho používání v různých kulturních 

tradicích + návrh a malování (cena: 150 Kč)
  3. 5. – 21. 7. st 13.00 –14.00 Kruhové tance (cena: 210 Kč)

OZNÁMENÍ

Pražská část letos opět na Vítkově!

25. – 28. května
Motto: BÁJečNÝ DĚTSKÝ SVĚT

Oddíly, kroužky a kluby se představí i Tobě!
A jestli tě jejich činnost zaujme, 

můžeš se hned stát jejich členem...
Pořádá Česká rada dětí a mládeže.

www.bambiriada.cz

Baletní škola  Baletní škola  
BcA. Jána Nemce,BcA. Jána Nemce,

emeritního sólisty NDemeritního sólisty ND
Koněvova 19, Praha 3

uvádí za finanční podpory MČ Praha 3

koncert vítězů VII. ročníku amatérské soutěžeoncert vítězů VII. ročníku amatérské soutěže
 klasického baletu „Ašský střevíček“  klasického baletu „Ašský střevíček“ 
dne 3. června 2006 ve 14.00 hod. dne 3. června 2006 ve 14.00 hod. 
v Kongresovém centru hotelu Olšanka.

Zápis dpis dětí í od 5 do 14 let na školní rok 2006/07 se uskuteční 

ve středu 14. 14. června 2005 v 17.30 hod.ervna 2005 v 17.30 hod. na adrese školy.

Bližší informace na tel. č.: 603 326 720
e-mail: SBSNemec@quick.cz, www.baletniskola.cz

Mirek Topolánek v Praze 3

FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

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

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

RAD_inzerce.indd   1RAD_inzerce.indd   1 25.4.2006   18:10:1225.4.2006   18:10:12



8  INZERCE Radniční noviny Prahy 3 5  2005

V čem dalším podle vás omezuje součas-
ný daňový systém obyvatele?

Tak například v zákonu o dani z pří-
jmu je přes 100 osvobození, úlev a výji-
mek. Člověk se v takové daňové džungli 
nemůže vyznat a bez daňových poradců 
se neobejde. Jenom návod k výpočtu da-
ně má 200 stran.
Vládě ČSSD opakovaně vyčítáte, že ve vy-
bírání daní si počíná nespravedlivě...

Samozřejmě, a existuje na to mnoho
důkazů. Daňová progrese se zvyšuje. Li-
dé nejsou motivováni vydělávat více, za-
platili by totiž i více na daních. Vládou 
prosazené společné zdanění manželů je 
diskriminační. Určitým typům rodin se
daně zvýší. Vládní politika daňových 
prázdnin a úlev je nespravedlivá, proto-
že zvýhodňuje především velké zahra-
niční firmy. Nulové daně pro pár vyvole-
ných znamenají vyšší daně pro ostatní.
Vy jako léčbu špatného daňového sys-
tému navrhujete zavedení rovné daně. 
V čem spočívá?

Rovnou daň prosazujeme od polovi-
ny 90. let. Mezitím ji zavedlo již devět 
evropských zemí, další o ní uvažují. Její 
zavedení přispělo ke zvýšení hospodář-
ského růstu a konsolidaci veřejných fi-
nancí v těchto zemích a rozhýbalo da-
ňovou konkurenci.
Můžete být konkrétnější, co by to před-
stavovalo v českých podmínkách?

Fyzické a právnické osoby by pla-
tily jednotnou patnáctiprocentní daň 
a DPH. Zrušili bychom daň darovací, 
dědickou, z převodu nemovitosti a z ka-
pitálových výnosů. Náklady na výběr 
těchto daní nejsou efektivní. Zavede-
me odpočitatelnou položku na každého 
poplatníka i jím vyživovanou manželku 
(manžela) ve výši 6000 korun a na kaž-
dé dítě 2000 korun. Zrušíme osmipro-
centní odvod na sociální pojištění. Vy-
brané tituly (například důchodové při-
pojištění, hypotéky apod.) podpoříme 
přímými dotacemi.
Jaké bude mít zavedení rovné daně dů-
sledky na život každého z nás?

Lidé s nižšími příjmy nebudou pla-
tit žádné daně, všem ostatním stoupne 
čistá mzda. Zjednoduší se a zpřehlední 
daňový systém (daňové přiznání se ve-

jde na jednu stranu). O 2 až 3 procenta 
se zvýší hospodářský růst, sníží se neza-
městnanost, omezí se daňové úniky a še-
dá ekonomika, klesnou náklady na da-
ňovou správu, která patří k nejdražším 
na světě. Sjednocení DPH na 15 procent 
sníží téměř 80 procent cen (mj. energií), 
zvýší cca 20 procent cen. Důchodcům 
budou náklady (DPH) kompenzovány
mimořádnou valorizací penzí a nízko-
příjmovým skupinám obyvatel zavede-
ním univerzální sociální dávky.
Již několik let žijete v Praze, nyní zde do-
konce kandidujete jako superlídr do par-
lamentních voleb. Co považujete za hlav-
ní problém metropole?

Bezesporu je to tíživá dopravní si-
tuace, kterou prakticky celý den zažívá 
v ulicích Prahy většina z nás. Obdivuji 
vůli a entuziasmus, s jakým se snaží sou-
časné vedení města tento problém řešit. 
Na druhou stranu se podivuji nad nezáj-
mem, s jakým se k němu staví socialis-
tická vláda. 
Co tím máte na mysli?

Mnozí z nás si pamatují, jak v ro-
ce 2002 expremiér Miloš Zeman slíbil 
na předvolebním výjezdovém zasedání 
vlády na Žofíně, že Praha získá do roku 
2006 ze státního rozpočtu 5 miliard ko-
run na nezbytné dopravní stavby. Tento 
slib nedodržel ani částečně žádný ze so-
cialistických premiérů, kteří stáli od ro-
ku 2002 v čele vlády. Praha totiž na vý-
stavbu městského okruhu nezískala 
od státu ani korunu. Přitom stavba to-
hoto významu přesahuje region Prahy, 
je nesmírně důležitá a přínosná pro ce-
lou Českou republiku. Přes Prahu pro-
jíždí 30 procent veškeré dopravy v ČR. 
Příliš velký zájem neprojevovala až do-
sud vláda ČSSD ani o výstavbu velké-
ho pražského okruhu. Z plánovaných 
82,5 kilometru je tak hotových pouze 
17,5 kilometru. My se na takovéto stav-
by chceme zaměřit, protože po jejich 
dokončení by mělo z centra města zmi-
zet až 30 procent aut.
Nejen Pražany velmi trápí složitá do-
pravní situace v metropoli...

Praha je neúměrně zatížena tranzitní 
dopravou, která je ve všech evropských 
metropolích vedena mimo centrální čás-

ti města. To, že dosud nebyl vybudován 
obchvat města, proto považuji za zá-
sadní chybu. Vím, že občané v centrál-
ních obvodech Prahy nesou tuto zátěž 
každý den, pro mimopražské znamená 
průjezd městem neuvěřitelnou psychic-
kou újmu. Jsem přesvědčen, že se ten-
to trend musí zásadně změnit a zasadím 
se o to, aby se dobudování obchvatu ko-
lem Prahy stalo prioritou.
Jak je podle vás možné, že na letiště 
Ruzyně nevede normální spojení?

Bohužel je to tak a je to nevídaná si-
tuace. Mezinárodní letiště v Praze, kte-
ré odbavuje 11 milionů pasažérů ročně, 
s ambicemi až na 20 milionů pasažé-
rů, nemá vyřešené dopravní propoje-
ní s hlavním městem. Zatímco všude 
ve světě je běžné, že dopravní propoje-
ní svého mezinárodního letiště řeší stát 
(a je to logické, výstavbou dopravního
spojení, nejlépe tras metra jako nejvhod-
nějšího dopravního prostředku, podpo-
ruje i významně přínos do státní poklad-
ny prostřednictvím turistů). V České re-
publice se stát pouze dívá, jak tuto situ-
aci vyřeší Praha (přitom jedna stanice 
metra stojí řádově jednu miliardu ko-
run). Z městského rozpočtu zaplatit ta-
kovou částku je naprosto nemožné!
Podle prakticky všech výzkumů veřej-
ného mínění trápí obyvatele problém 
korupce...

A divíte se tomu? Já tedy ne. Podle 
Transparency International je Česká re-
publika třetí nejzkorumpovanější zemí 
Evropské unie a drží se na ostudném 
50. místě na světě (s Namibií), zatímco 
v roce 1996 byla na 25. místě. ČSSD po-
výšila korupci na běžnou společenskou 
normu. Proti korupci bojuje slovy, za-
tímco činy ji podporuje. Rozšiřuje ko-
rupční prostor růstem regulací, posilo-
váním moci byrokracie, klientelismem 
a neprůhledností rozhodování o stát-
ních zakázkách.
A co by s tím chtěla ODS dělat?

Boj proti korupci spočívá v promyš-
lené prevenci, skutečné průhlednosti 
a důsledné represi. Uvedu jen některá 
opatření, která chceme zavést. Zásadně 
zjednodušíme zákony a zrušíme ty regu-
lace a omezení v právních předpisech, 
které vedou k protekcionismu a korupč-
nímu jednání. Snížíme množství peněz 
přerozdělovaných státem, čímž omezí-
me prostor pro korupční jednání. Na-
vrhneme důsledné zákony o střetu zá-
jmů veřejných funkcionářů a umožníme 
občanům kontrolu nad jejich činností 
a majetkovými poměry po dobu výkonu 
funkce. Zprůhledníme zákon o zadává-
ní veřejných zakázek tak, aby veškeré 
informace o zadání a výběru zakázky 
byly veřejně dostupné. Přitvrdíme tresty 
za prokázanou korupci změnou trestní-
ho zákona a sankcemi v zákonu o stře-
tu zájmů. Zavedeme princip, že právní 
úkony učiněné v rozporu s transparent-
ními a platnými pravidly budou od sa-
mého počátku neplatné.
Proč musíme živit ze svých daní tolik 
úředníků? Vždyť je to tu samá radnice, 
magistrát, ale když něco potřebujeme, 
všichni nás posílají k tomu druhému.

To je přesně ta přebujelá byrokracie, 
která v současnosti dosáhla skutečně 
obludných rozměrů. Zmínil jste radni-
ci a magistrát. Víte kolik právních re-
gulí a zákonů se týká jednoho úředníka 
už ve chvíli, kdy se ho na chodbě radni-
ce například zeptáte, kam máte dát svůj 
podnět nebo stížnost? Více než 3600!!! 
To je naprostá legislativní džungle, kte-
rá za vlád ČSSD dosáhla skutečně vr-
cholu. A má to i další stinné stránky. Li-
dé nejsou hloupí a nevšímaví, nemusíte 
vždycky někoho chytit přímo za ruku, 
když bere úplatek (od toho je tu poli-
cie), někdy stačí pochybnost nad úřed-
ním postupem, podezření... A tyto emo-
ce okamžitě vytváří v lidech pocit, že 
všechno je složité schválně, aby to neby-
lo průhledné a tím byla i hůře postižitel-
ná případná korupce. I to je důvod, proč 
téma korupce je nejčastěji skloňované 
téma mezi lidmi na otázku, co je dnes 
nejvíce trápí. Navíc stát více než přesmí-
ru zasahuje do ryze komunálního světa, 
který tak bohužel v Praze právě státní 
agendu (stavební úřady, živnostenské, 
sociální aj.) dotuje právě z daní míst-
ních obyvatel. A přitom ti za své daně 
nechtějí, aby obecní rozpočet financo-
val mzdy státních úředníků umístěných 
na radnicích, ale chtějí více městských 
policistů na ulicích, chodníky bez psích 
exkrementů, posekanou trávu, přecho-
dy pro chodce, dětská hřiště, čistou fa-

sádu obecních domů apod. Bohužel na-
příklad v Praze 8 tvoří peníze od státu 
na právě státní agendu necelých 60 pro-
cent celkových výdajů z obecního roz-
počtu. A tím vlastně radnice za naše pe-
níze dotuje stát.
Poslanci nedávno schválili zákon o de-
regulaci nájemného. Od 1. ledna 2007 
do roku 2010 by nájemné rostlo vždy 
k začátku roku a nakonec by mělo do-
sáhnout pěti procent tržní ceny bytu. 
Výjimku mají tvořit oblasti, kde jsou 
tyto ceny vyšší, než je celorepubliko-
vým standardem. Zákon jste označil 
za nepovedený. Proč?

Předně proto, že socialisté a komu-
nisté shodili ze stolu pozměňovací návrh
ODS. Ten jasně definoval, že jednotlivé 
kroky deregulace jsou přechodným ob-
dobím. Cílem měl být nový občanský zá-
koník, který chrání zájmy jak nájemní-
ků, tak majitelů domů. Další výhradou 
je, že administrativní plošné zvedání cen 
vede ke katastrofě ve staré zástavbě vel-
kých a středních měst. Řeknu příklad: 
byt v přízemí s okny do dvora nad ruš-
nou hospodou bude mít stejnou cenu 
jako byt v sedmém patře s terasou a vý-
hledem na Hradčany. Důsledek je jas-
ný: lidé v nejhorších bytech budou pla-
tit víc, než kolik by zaplatili na volném 
trhu, a nejlepší byty zůstanou hluboko 
pod cenou. Starým lidem, kteří by na to 
měli chuť a energii, současný regulač-
ní zákon znemožňuje stěhování, volbu 
menšího bytu. My ale v žádném případě 
nechceme vzít jistoty starým lidem. Jed-
noznačně musí mít možnost dožít tam, 
kde bydlí, pokud se nechtějí stěhovat. 
Na druhou stranu nechceme, aby babič-
ka měla možnost přenechat byt i s lev-
ným nájmem vnukovi. To by bylo ne-
spravedlivé zase vůči majitelům. 
Velkou investicí, kterou bude muset 
hlavní město v příštím volebním obdo-
bí zrealizovat, je rekonstrukce čistírny 
odpadních vod. Předpokládané nákla-
dy dosáhnou několika miliard korun. 
Co tomu říkáte?

Myslím, že Praha potřebuje inves-
tovat do mnoha jiných věcí. Investice 
do čistírny v tak krátkém čase vyply-
nula z uzavřených přístupových dohod 
s Evropskou unií. Vyjednavači Zema-
novy a poté Špidlovy vlády totiž kýv-
li na vyhlášení celého území naší re-
publiky za citlivé z hlediska ochrany 
kvality vod. Nyní má Praha nad sebou 
Damoklův meč. Když do roku 2010 ne-
postaví novou čistírnu, bude platit EU 
mnohamilionové penále. Obávám se, 
že na platbách za vodné a stočné toto 
špatné rozhodnutí socialistické vlády 
všichni brzy pocítíme.
Vládě ČSSD se nepodařilo splnit slib, 
který dala středním a drobným podni-
katelům. Chtěla prosazovat programy 
na jejich podporu, činila však opak.

Máte zcela pravdu a fakta to doka-
zují. Drobný střední stav, který zaměst-
nává 60 procent lidí a podílí se 52 pro-
centy na výkonech ekonomiky, se stal 
za vlády ČSSD nejohroženější sociál-
ní skupinou. Je likvidován opatření-
mi, jako je minimální daň, registrační 
pokladny, zvyšování vyměřovacího zá-
kladu pro výpočet pojistného, celkové 
zvyšování daňové zátěže apod. Jenom 
v roce 2005 poklesl počet podnikatelů 
o 24 tisíc, a to je alarmující.
Jakým způsobem chcete tento negativ-
ní trend zastavit?

Mezi opatření, která přijmeme ne-
prodleně, patří například zrušení povin-
nosti mít registrační pokladnu, posílení 

policie v boji s hospodářskou kriminali-
tou a korupcí, zrušení minimální daně, 
zrušení zákazu práce na dohodu (tzv. 
švarcsystému) a snížení sazby sociální-
ho a zdravotního pojištění.
Jak byste řešil problém bezdomovců 
v Praze, kteří jsou vidět téměř všude?

Řešení musí být založeno na princi-
pu něco za něco. Ano, je třeba pomoci 
v nemoci, s ubytováním a podobně. Da-
ňoví poplatníci však mají právo za to 
něco chtít. Vůbec by nebylo špatné, kdy-
by součástí této pomoci byla například 
povinnost zapojit bezdomovce do úkli-
du města. Vím, že to již některé měst-
ské části, Praha 6 nebo Praha 7, aplikují, 
a to s velmi dobrými výsledky. Podporu 
v legislativě však žádnou nemají, a po-
kud tito lidé odmítnou pracovat, nijak 
se to neprojeví na výplatě sociálních dá-
vek. To je špatné a to se musí změnit.
Sledujete dění v jednotlivých měst-
ských částech? Jak vnímáte třetí praž-
ský obvod?

Prahu 3 vnímám jako nedílnou sou-
část centra Prahy, která ale má svou ve-
lice osobitou tvář, svého ducha. Líbí se
mi krásné a elegantní domy a velká 
náměstí Vinohrad i tradiční příjemné 
žižkovské uličky, ve kterých je všude 
mnoho zeleně. Celkově na mě působí 
Praha 3 jako velice vlídná a přátelská 
městská část.

Rád například chodím s rodinou 
na vycházky na Parukářku. Rád si za-
jdu i na Vítkov, který považuji za celo-
pražskou dominantu a neodmyslitelnou 
součást pražského panoramatu. Veli-
ce se těším, až bude dokončena rekon-
strukce Vítkova. Praha 3 pro mě prostě 
je městskou částí, kterou nelze přehléd-
nout ani zapomenout a ve které je velké 
množství krásných míst, na která se stá-
le rád vracím.
Jak vnímáte práci radnice Prahy 3?

Líbí se mi především, jak představi-
telé městské části soustavně a systema-
ticky usilují o rekonstrukci nejen sta-
rých historických domů, které tvoří vět-

šinu zástavby, ale že se odvážně pouští 
i do oprav novějších a mnohdy proble-
matičtějších panelových domů. Napří-
klad rekonstrukci paneláků spojenou 
s budováním bytových nástaveb pova-
žuji za velice úspěšný projekt. Je pří-
jemné vidět, že tyto rekonstrukce na-
dále probíhají a že jsou citlivé k rázu 
a tváři Prahy 3. 

Je také sympatické, že radnice vý-
znamně podporuje kulturní život a in-
vestuje i nemalé prostředky do sociál-
ní sféry. Kulturní život k Vinohradům 
a Žižkovu neodmyslitelně patří, proto 
je dobře, že představitelé městské čás-
ti navazují na tradice a dále je rozvíjejí. 
Myslím si, že zdejší radní mají velký cit 
pro potřeby svých občanů. O dobré prá-
ci radnice svědčí i značný příliv inves-
tic a velký počet realizovaných projek-
tů. Praha 3 je podle mého názoru dobře 
spravována.
Váže vás k našemu obvodu i nějaká 
osobní zkušenost?

K Praze 3 jsem si vytvořil osobní
vztah, protože jsem tady několik let by-
dlel a můj syn stále ještě chodí do Zá-
kladní školy Jeseniova. Velice rád vzpo-
mínám na žižkovskou, někde rušnou 
a jinde klidnou atmosféru. Opravdu mi 
přirostla k srdci.

Prahu 3 vnímám také jako velice dy-
namicky se vyvíjející městskou část. 
Přestože si stále zachovává svou tvář, 
je zde vidět i velké množství odvedené 
práce.

Zásadně zjednodušíme daňový systém 
a snížíme daně bez rozdílu

Daňový systém České republiky, který se do-
týká každého z nás, je složitý a nepřehledný. 
Daňové předpisy jen za posledních deset let 
nabobtnaly z 10 tisíc na 44 tisíc. Přitom ČSSD 
ve volbách před čtyřmi lety slibovala: „Chce-
me více zpřehlednit daňový systém.“ Opak 
je pravdou. Celkové daňové zatížení za vlády 
ČSSD dosud nepřetržitě stoupalo, až dnes, 
těsně před volbami, se ČSSD snaží daně čás-
tečně snižovat. „Přesto je daňové zatížení 
obyvatel jedno z nejvyšších na světě. Jsme 
čtvrtí nejhorší v EU, přičemž firma a zaměst-
nanec odvedou státu téměř polovinu hrubé 
mzdy,“ říká Mirek Topolánek, předseda ODS. 
„České firmy platí druhé nejvyšší daně mezi 
novými státy Evropské unie,“ dodal.
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Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 82 je volební 
místnost v ZUŠ Štítného 520/ 5 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Přiběnická: 1/ 942, 10/ 978, 12/ 979, 
14/ 1033, 16/ 972, 18/ 971, 20/ 939, 4/ 981, 
6/ 991, 8/ 977
Řehořova:10/ 992, 11/ 959, 12/ 997, 
13/ 960, 14/ 987, 15/ 938, 16/ 986, 18/ 1025, 
19/ 943, 3/ 887, 4/ 908, 5/ 974, 6/ 961, 7/ 973, 
8/ 919, 9/ 967
Seifertova: 11/ 573, 13/ 574, 15/ 465, 
17/ 455, 19/ 1021, 3/ 32, 5/ 571, 7/ 876

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

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 84 je volební 
místnost na Úřadě městské části Praha 3, 
Seifertova 51 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Orebitská: 1/ 775, 10/ 636, 11/ 676, 
12/ 483, 13/ 633, 14/ 194, 15/ 102, 16/ 101, 
18/ 477, 3/ 727, 5/ 726, 6/ 66, 7/ 647, 8/ 601, 
9/ 616
Řehořova: 20/ 1002, 21/ 969, 22/ 1001, 
23/ 930, 24/ 1008, 25/ 931, 26/ 962, 27/ 932, 
28/ 964, 29/ 933, 31/ 934, 32/ 1004, 33/ 935, 
34/ 1003, 35/ 936, 36/ 1018, 37/ 937, 
38/ 1023, 40/ 1022, 42/ 968, 43/ 927, 44/ 27, 
45/ 926, 46/ 1035, 48/ 1070, 50/ 1041, 
52/ 1040, 54/ 1039
Řehořova: 30/ 985

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 85 je volební 
místnost na Úřadě městské části Praha 3, 
Seifertova 51 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Havelkova: 1/ 1839

Husinecká: 1/ 566, 10/ 903, 11/ 950, 
11A/ 1024, 12/ 905, 13/ 541, 14/ 948, 
15/ 1849, 16/ 789, 17/ 546, 19/ 1020, 2/ 557, 
21/ 852, 23/ 793, 25/ 792, 27/ 721, 29/ 661, 
3/ 567, 4/ 557, 5/ 808, 6/ 829, 7/ 548, 8/ 830, 
9/ 569
Italská: 36/ 438, 38/ 1938
Krásova: 35/ 542, 37/ 552, 39/ 547
nám. Winstona Churchilla: 2/ 1800, 
4/ 1938
Seifertova: 2/ 1840, 21/ 988, 23/ 989, 
25/ 982, 27/ 994, 29/ 995, 31/ 996, 33/ 564, 
35/ 563, 37/ 565, 39/ 566, 4/ 1840, 43/ 562, 
45/ 561, 47/ 555, 49/ 560, 51/ 559, 53/ 447, 
55/ 570, 6/ 1840, 8/ 1840
U Rajské zahrady: 1A/ 1839, 1B/ 1839, 
24/ 1839, 26/ 1839, 3/ 1912

Místem konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České repub liky
ve volebním okrsku č. 86 je volební
místnost v ZŠ Havlíčkovo nám. 10/ 300 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Blahníkova: 1/ 575, 10/ 659, 11/ 594, 
12/ 735, 14/ 736, 16/ 646, 3/ 610, 4/ 550, 
5/ 638, 6/ 657, 7/ 637, 8/ 658, 9/ 632
Cimburkova: 11/ 588, 3/ 6, 5/ 376, 7/ 381, 
9/ 380
Husinecká: 22/ 715, 31/ 664, 33/ 663, 
35/ 478
Jeronýmova: 3/ 750, 5/ 326
Kostnické nám.: 1/ 108, 10/ 478, 11/ 477, 
2/ 719, 3/ 635, 4/ 760, 6/ 593, 7/ 592, 8/ 498, 
9/ 634
Krásova: 30/ 570, 32/ 680, 34/ 568, 36/ 624
Seifertova: 59/ 499, 61/ 589, 63/ 495, 
65/ 615, 67/ 595
Štítného: 10/ 140, 4/ 655, 6/ 105, 8/ 139

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 87 je volební
místnost v ZŠ Havlíčkovo nám. 10/ 300 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Cimburkova: 10/ 402, 4/ 284, 6/ 583, 8/ 916
Milíčova: 1/ 413, 10/ 516, 13/ 67, 14/ 533, 
15/ 488, 16/ 752, 17/ 386, 18/ 648, 19/ 374, 
20/ 406, 21/ 462, 22/ 453, 23/ 377, 24/ 173, 
25/ 471, 27/ 440, 29/ 472, 3/ 412, 4/ 425, 
6/ 470, 7/ 433, 8/ 434, 9/ 435
Prokopovo nám.: 9/ 175
Seifertova: 69/ 353, 71/ 352, 73/ 351, 
75/ 720
Sladkovského nám.: 0/ 754, 2/ 312, 3/ 323, 
5/ 302, 6/ 309
Štítného: 13/ 363, 14/ 402, 15/ 581, 16/ 408, 
17/ 361, 18/ 388, 19/ 778, 20/ 556, 22/ 558, 
23/ 629

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 88 je volební 
místnost v ZŠ Havlíčkovo nám. 10/ 300 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Cimburkova: 13/ 251, 14/ 234, 15/ 283, 
16/ 369, 17/ 282, 18/ 600, 19/ 252, 
20/ 275, 21/ 258, 22/ 231, 23/ 280, 
24/ 270, 25/ 321, 26/ 403, 27/ 730, 
28/ 414, 29/ 850, 31/ 407, 31A/2843, 
33/ 332, 35/ 387, 37/ 474
Dalimilova: 10/ 359, 11/ 925, 12/ 2750, 
14/ 261, 15/ 481, 17/ 482, 19/ 728, 2/ 760, 
3/ 578, 4/ 254, 5/ 579, 6/ 457, 7/ 486, 
8/ 338
Jeronýmova: 2/ 577, 4/ 576, 6/ 94, 8/ 324
Kostnické nám.: 5/ 776
Prokopova: 16/ 100, 18/ 147
Štítného: 1/ 776, 11/ 625, 3/ 819, 5/ 520, 
7/ 591

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

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 90 je volební 
místnost v ZŠ Jaroslava Sei ferta, 
Vlkova 31/ 800 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 100/ 623, 102/ 758, 104/ 816, 
106/ 536, 108/ 694, 110/ 693, 112/ 771, 
114/ 729, 116/ 883, 118/ 806, 120/ 795, 
122/ 692, 98/ 754
Havelkova: 2/ 2428
Krásova: 11/ 754, 13/ 747, 15/ 737, 
17/ 749, 19/ 732, 25/ 802, 27/ 803, 29/ 804
U Rajské zahrady: 0/ 28, 12/ 779, 
14/ 809, 16/ 639, 18/ 1019, 20/ 1055

Vlkova: 10/ 456, 11/ 409, 12/ 458, 13/ 444, 
14/ 454, 15/ 452, 16/ 507, 17/ 468, 18/ 442, 
19/ 365, 20/ 441, 21/ 366, 22/ 587, 23/ 821, 
24/ 631, 25/ 602, 26/ 699, 27/ 799, 29/ 801, 
3/ 368, 4/ 614, 5/ 526, 6/ 439, 7/ 539, 8/ 532, 
9/ 479

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

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 92 je volební 
místnost v ZŠ Jaroslava Seiferta, 
Vlkova 31/ 800 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Fibichova: 0/ 750, 19/ 1500, 2/ 13, 4/ 1526
Křížkovského: 1/ 2732, 13/ 1292, 15/ 1422, 
17/ 1500, 3/ 1582, 5/ 1491, 7/ 1492, 9/ 2727
Kubelíkova: 10/ 1598, 12/ 1606, 16/ 1250, 
18/ 1494, 2/ 1583, 22/ 1089, 4/ 2730, 
6/ 1656, 8/ 1655
Pod Krejcárkem: 0/ 975, 0/ 1496
Slavíkova: 24/ 1581, 26/ 2731, 28/ 2729, 
30/ 1583
Ševčíkova: 4/ 1288, 5/ 1493, 6/ 1421, 
7/ 2728, 8/ 1478, 9/ 1490

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 93 je volební
místnost v OA Kubelíkova 37/ 1221 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Blodkova: 8/ 1280
Fibichova: 11/ 1586, 15/ 1427
Křížkovského: 10/ 1288, 12/ 1429, 14/ 1430, 
16/ 1585, 18/ 1584, 4/ 2420, 6/ 2420
Pospíšilova: 1/ 1282, 2/ 1528, 3/ 1281, 
4/ 1524, 5/ 1426
Slavíkova: 18/ 1190, 20/ 1379, 22/ 1499
Ševčíkova: 1/ 1294, 3/ 2420
Škroupovo nám.: 1/ 2710, 10/ 1276, 
2/ 2709, 3/ 1286, 4/ 1283, 7/ 1475, 9/ 1255
Zvonařova: 3/ 1296, 4/ 1199, 5/ 1295, 6/ 1580

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 94 je volební
místnost v OA Kubelíkova 37/ 1221 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Blodkova: 2/ 1254, 3/ 1266, 4/ 1476, 
5/ 1264, 6/ 1372, 7/ 1263
Fibichova: 1/ 1234, 3/ 1307, 5/ 1425, 
7/ 1530, 9/ 1695
Ondříčkova: 1/ 1029, 13/ 1246, 15/ 1244, 
17/ 1234, 3/ 1177, 5/ 1203, 7/ 1213, 9/ 1304
Slavíkova: 10/ 1047, 12/ 47, 14/ 1198, 16/ 1204

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 95 je volební 
místnost v OA Kubelíkova 37/ 1221 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Bořivojova: 27/ 918, 29/ 824, 31/ 825, 
33/ 828, 35/ 878, 37/ 1112
Čajkovského: 0/ 753, 1/ 1289, 10/ 1639, 
11/ 1904, 12A/ 2422, 13/ 1423, 14/ 2423, 
15/ 2421, 16/ 1005, 17/ 1474, 2/ 1287, 
3/ 1415, 4/ 1697, 5/ 1416, 6/ 1697, 7/ 1306, 
8/ 1640, 9/ 1424
Kubelíkova: 24/ 1125, 26/ 1111, 28/ 1093, 
30/ 1108, 32/ 1209, 34/ 1219, 36/ 1215, 
38/ 1248, 40/ 1247, 42/ 1224, 44/ 1155, 
46/ 1168, 48/ 1150, 50/ 1094
Mahlerovy sady: 1/ 2699
Ondříčkova: 19/ 1277, 25/ 1270, 27/ 609, 
29/ 503

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 96 je volební 
místnost v OA Kubelíkova 37/ 1221 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Bořivojova: 67/ 1577, 69/ 1068, 71/ 834, 
73/ 748, 75/ 831, 77/ 832, 79/ 785, 81/ 685, 
83/ 783, 85/ 745
Chvalova: 1/ 1119, 11/ 1097, 3/ 1105, 
5/ 1158, 7/ 1091, 9/ 1121
Krásova: 2/ 1834, 4/ 1841, 6/ 1013, 8/ 695
Kubelíkova: 21/ 1780, 23/ 1779, 25/ 1778, 
27/ 1548, 29/ 1189
Víta Nejedlého: 10/ 859, 3/ 1547, 4/ 1028, 
5/ 868, 6/ 1006, 7/ 869, 8/ 860

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 97 je volební 
místnost v ZŠ Jaroslava Seiferta, 
Vlkova 31/ 800 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 84/ 718, 86/ 689, 88/ 688, 
90/ 687, 92/ 765, 94/ 755

M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  3

O Z N Á M E N Í 

o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky
Starosta městské části Praha 3 podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., 

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

dne 2. června 2006 od 14.00 do 22.00 hodin  a  dne 3. června 2006 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

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

Milan Český,
V Praze dne 14. dubna 2006 starosta městské části Praha 3
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Krásova: 10/ 704, 12/ 798, 14/ 764, 18/ 800, 
20/ 1011, 22/ 1010, 24/ 957, 26/ 914
Přibyslavská: 1/ 800, 10/ 788, 3/ 1223, 
4/ 813, 5/ 1012, 6/ 922, 7/ 1080, 8/ 907
Seifertova: 14/ 1042, 16/ 1527, 18/ 22, 
20/ 787, 22/ 494, 24/ 513
Víta Nejedlého: 11/ 506, 13/ 510, 15/ 509, 
17/ 445, 23/ 487, 25/ 690
Vlkova: 28/ 443, 30/ 763, 31/ 800, 32/ 1017, 
33/ 811, 34/ 627, 35/ 430, 36/ 628, 37/ 822, 
38/ 894, 39/ 679, 40/ 807, 40/ 2717, 42/ 538

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 98 je volební 
místnost v ZŠ Jaroslava Seiferta, 
Vlkova 31/ 800 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 61/ 491, 62/ 489, 63/ 947, 
64/ 521, 65/ 774, 66/ 770, 68/ 769, 70/ 768, 
72/ 767, 74/ 744, 76/ 743, 78/ 742
Čajkovského: 23/ 1689, 25/ 1671, 
27/ 1688, 29/ 1684, 31/ 1753, 33/ 390, 
35/ 492, 37/ 900
Chvalova: 10/ 1696, 12/ 1577, 4/ 1222, 
6/ 1180, 8/ 1202
Kubelíkova: 33/ 1123, 35/ 1181, 37/ 1221, 
39/ 1208, 41/ 1265
Seifertova: 26/ 617, 28/ 522, 30/ 523
Sladkovského nám.: 1/ 525, 8/ 900
Víta Nejedlého: 14/ 928, 16/ 731, 18/ 666, 
20/ 665, 22/ 691, 26/ 618
Vlkova: 41/ 619, 43/ 810, 45/ 524, 46/ 841, 
48/ 900

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 99 je volební 
místnost v ZŠ Havlíčkovo nám. 10/ 300 
pro voliče s adresou místa trvalého 
poby tu v:
Havlíčkovo nám.: 5/ 245, 6/ 328, 7/ 670, 
9/ 700
Chelčického: 1/ 782, 3/ 295, 4/ 912, 5/ 360, 
7/ 984
Chlumova: 10/ 256, 12/ 451, 14/ 243, 16/ 201, 
3/ 307, 4/ 195, 5/ 236, 6/ 313, 7/ 334, 9/ 204
Lipanská: 10/ 781, 11/ 389, 12/ 310, 
14/ 308, 16/ 190, 7/ 429, 9/ 405
Lupáčova: 17/ 224, 19/ 341, 21/ 190, 22/ 314, 
24/ 375
Prokopova: 3/ 702, 5/ 328
Rokycanova: 15/ 318, 17/ 225, 19/ 218, 
7/ 459, 9/ 169
Seifertova: 32/ 525, 34/ 490, 36/ 496, 
38/ 497, 40/ 596, 42/ 549, 44/ 545, 46/ 836, 
48/ 840, 50/ 826, 77/ 303, 79/ 681, 81/ 682, 
83/ 683, 85/ 327, 87/ 350, 89/ 612, 91/ 598, 
93/ 599, 95/ 264
Štítného: 28/ 585, 30/ 710, 32/ 711, 34/ 1233, 
40/ 207
Táboritská: 1/ 911, 3/ 913

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 100 je volební míst-
nost v ZŠ Havlíčkovo nám. 10/ 300 pro vo-
liče s adresou místa trvalého pobytu v:
Havlíčkovo nám.: 0/ 748, 1/ 182, 10/ 300, 
11/ 746, 2/ 189, 4/ 112, 9/ 700
Chlumova: 11/ 515, 13/ 329, 15/ 196, 
17/ 221, 18/202, 19/ 183, 20/ 713, 21/ 206, 
22/ 199, 24/ 148
Jeseniova: 1/ 245, 10/ 837, 3/ 246, 6/ 1680, 
8/ 500
Prokopova: 11/ 156, 12/ 164, 13/ 149, 
15/ 148, 2/ 198, 4/ 216, 9/ 197
Prokopovo nám.: 10/ 472, 6/ 572, 8/ 220
Roháčova: 10/ 162, 12/ 176, 14/ 145, 
16/ 144, 18/ 141, 2/ 315, 20/ 135, 4/ 255, 
6/ 154, 8/ 170
Rokycanova: 23/ 242, 25/ 241, 27/ 240, 
31/ 794, 33/ 136, 35/ 740, 37/ 333
Sabinova: 1/ 189, 10/ 277, 2/ 111, 3/ 287, 
4/ 239, 5/ 373, 7/ 707, 8/ 278
Štítného: 25/ 723, 27/ 281, 29/ 285, 35/202, 
37/ 463

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 101 je volební 
místnost v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 34/ 622, 36/ 1058, 38/ 1075, 
40/ 1081, 41/ 1104, 42/ 1073, 43/ 1102, 
44/ 1238, 45/ 1136, 46/ 1059, 47/ 1178, 48/ 866, 
49/ 1186, 50/ 885, 51/ 1187, 52/ 886, 53/ 1216, 
54/ 871, 55/ 1048, 56/ 551, 57/ 1049, 58/ 773
Čajkovského: 22/ 1716, 24/ 1672, 26/ 1710, 
28/ 1709, 30/ 1708, 36/ 669, 38/ 490
Kubelíkova: 43/ 1258, 45/ 1183, 47/ 1051, 
53/ 1031, 55/ 827, 57/ 604, 59/ 603, 61/ 696
Lipanská: 3/ 835, 4/ 873
Táboritská: 10/ 464, 12/ 722, 14/ 880, 
16/ 476, 2/ 461, 4/ 469, 6/ 475, 8/ 611

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 102 je volební
místnost v ZŠ V Zahrádkách 48/ 1966 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Květinková: 1/ 2016, 13/ 2574, 15/ 2575, 
17/ 2576, 19/ 2577, 21/ 2578, 23/ 2579
Malešická: 57/ 2668, 59/ 2669
Na Jarově: 1/ 2670, 11/ 1959, 13/ 1960, 
15/ 1961, 2/ 2424, 22/ 2037, 3/ 2671, 
4/ 2425, 5/ 2672, 7/ 2673, 9/ 2674
Pod Lipami: 38/ 2567, 40/ 2568, 42/ 2569, 
44/ 2570, 46/ 2571, 48/ 2572, 50/ 2573

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 103 je volební 
místnost v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro voliče
s adresou místa trvalého pobytu v:
Baranova: 27/ 674, 29/ 673, 30/ 642, 
31/ 672, 32/ 641, 33/ 1026, 34/ 640, 36/ 626, 
38/ 113, 40/ 678
Křišťanova: 11/ 644, 13/ 889, 3/ 675, 
8/ 1804, 9/ 643

Křížkovského: 8/ 2420
Kubelíkova: 52/ 766, 54/ 772, 56/ 777, 
58/ 796, 60/ 733, 62/ 725, 64/ 717, 66/ 703
Ondříčkova: 31/ 383, 33/ 384, 35/ 385, 
37/ 391, 39/ 580, 48/ 1300
Sudoměřská: 39/ 1038, 41/ 844, 43/ 739, 
45/ 862, 47/ 1793
Žižkovo nám.: 1/ 1300

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 104 je volební 
místnost v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Jičínská: 47/ 1787, 49/ 1786
Křišťanova: 15/ 1698, 17/ 1789, 19/ 1788
Olšanské nám.: 5/ 1785, 6/ 1784, 7/ 1783
Sudoměřská: 44/ 906, 46/ 814, 48/ 650, 
50/ 1135, 52/ 893, 54/ 1137
Táboritská: 20/ 580, 22/ 15, 24/ 16, 26/ 17, 
38/ 1781, 40/ 1782

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 105 je volební 
místnost v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Chelčického: 10/ 1129, 11/ 1241, 12/ 1130, 
13/ 584, 14/ 1153, 15/ 684, 16/ 1085, 17/ 890, 
39/ 842, 41/ 45, 43/ 2614, 6/ 1071, 8/ 1106, 
9/ 1566
Lupáčova: 1/ 1200, 10/ 805, 11/ 1065, 
12/ 812, 13/ 1064, 14/ 815, 16/ 849, 18/ 864, 
20/ 865, 3/ 1200, 7/ 891, 9/ 1037
Olšanská: 0/ 776, 1A/ 2643, 2/ 2176, 3/ 54, 
4/ 1951, 5/ 55, 6/ 2681, 7/ 2666, 9/ 38
Pitterova: 9/ 1290
Rokycanova: 10/ 923, 18/ 279, 6/ 984, 8/ 983
Sauerova: 2/ 1836
Táboritská: 11/ 1078, 13/ 1083, 15/ 1084, 
17/ 1128, 19/ 990, 5/ 1072, 7/ 1077, 9/ 1076

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 106 je volební 
místnost v ZŠ Havlíčkovo nám. 10/ 300 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Chlumova: 26/ 222, 28/ 839, 30/ 1207, 
32/ 605
Koněvova: 0/ 73, 10/ 129, 11/ 621, 12/ 159, 
13/ 1730, 15/ 1730, 16/ 130, 17/ 929, 
19/ 929, 2/ 605, 2A/ 128, 2B/ 126, 21/ 29, 
22/ 651, 221/ 2495, 223/ 2496, 24/ 151, 
25/ 52, 26/ 316, 27/ 31, 29/ 28, 3/ 289, 30/
188, 31/ 235, 32/188, 33/ 212, 39/ 335, 
4/ 155, 5/ 607, 6/ 165, 7/ 608, 8/ 152, 9/ 620
Lukášova: 1/ 184, 2/188, 3/ 1624, 4/188, 
5/ 311, 6/188, 7/ 514
Roháčova: 1/ 222, 11/ 146, 13/ 133, 17/ 131, 
19/ 333, 23/ 263, 25/ 166, 27/ 167, 3/ 172, 
5/ 980, 7/ 177, 9/ 134
Rokycanova: 30/ 652, 39/ 485, 41/ 153
Tachovské nám.: 3/ 649, 5/ 290, 6/ 288

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 107 je volební
místnost v ZŠ Žerotínova 36/ 1100 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Blahoslavova: 10/ 293, 2/ 227, 4/ 230, 
6/ 233, 8/ 292
Českobratrská: 11/ 276, 5/838, 7/ 272, 
8/ 400, 9/ 274
Jeseniova: 15/ 511, 17/ 431, 19/ 519, 
23/ 518, 25/ 508, 27/ 846, 29/ 909, 31/ 1063, 
33/ 1045, 35/ 1046, 36/ 1667, 4/ 1680, 
40/ 2628, 45/ 92, 47/ 1164, 49/ 1184, 
51/ 1169, 52/ 1196, 55/ 1151
Komenského nám.: 9/ 400
Roháčova: 24/ 268, 26/ 268, 30/ 294, 
34/ 297, 36/ 265, 38/ 266, 40/ 273, 42/ 301, 
50/ 437

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 108 je volební
místnost v ZŠ Žerotínova 36/ 1100 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Jeseniova: 30/ 2797, 37/ 446, 39/ 450, 
41/ 449
Koldínova: 1/ 1522, 2/ 1151, 4/ 1145, 
6/ 1143
nám. Barikád: 2/ 1122, 4/ 1124
Ostromečská: 12/ 1057, 14/ 1383, 
18/ 1107, 3/ 448, 5/ 395, 6/ 1268, 7/ 436, 
8/ 1227, 9/ 437
Pod Parukářkou: 10/ 2760, 12/ 2760, 
14/ 2760, 16/ 2760, 2/ 2762, 4/ 39, 6/ 2763, 
8/ 2760
Roháčova: 44/ 299, 46/ 410, 48/ 244, 
64/ 1056, 66/ 1305, 68/ 1122, 70/ 1126, 
72/ 1139
Tovačovského: 2/ 92, 4/ 1166, 6/ 1133
V Kapslovně: 1/ 2770, 10/ 2761, 11/ 2770, 
2/ 2761, 3/ 2770, 4/ 2761, 5/ 2770, 6/ 2761, 
7/ 2770, 8/ 2761, 9/ 2770
Žerotínova: 23/ 877, 30A/ 2419, 31/ 1220, 
32/ 1133, 34/ 1132, 35/ 1124, 36/ 1100, 
37/ 1141, 38/ 1143, 39/ 1147, 40/ 1144, 
42/ 1182, 44/ 1161

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 109 je volební
místnost v ZŠ Žerotínova 36/ 1100 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Černínova: 3/ 116, 4/ 1118
Kališnická: 2/ 304, 4/ 970, 6/ 970
Koněvova: 35/ 426, 41/ 1016, 43/ 158, 
45/  104, 47/ 857, 51/ 53, 53/ 856, 54/ 1107, 
55/ 738, 56/ 1127, 57/ 863, 58/ 1109, 59/ 895, 
60/ 1764, 61/ 910, 62/ 1883, 63/ 879, 64/ 9, 
65/ 1140, 67/ 8, 69/ 958, 70/ 1113, 71/ 902, 
72/ 1074, 73/ 892, 74/ 1069
Roháčova: 63/ 1148, 65/ 1171, 67/ 1210, 
69/ 1205, 71/ 1117, 73/ 1067, 75/ 1030, 
77/ 1095, 79/ 1090, 81/ 1098, 83/ 1099

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 110 je volební
místnost v ZŠ Žerotínova 36/ 1100 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Domažlická: 11/ 1139, 13/ 1052, 15/ 1053, 
18/ 1195, 20/ 784
Hájkova: 13/ 1677, 15/ 1165, 17/ 1377, 
19/ 1284
Kališnická: 10/ 379, 8/ 379
Koněvova: 75/ 945, 76/ 1060, 77/ 946, 
78/ 1066, 80/ 1062, 81/ 1245, 83/ 1116, 
84/ 1484, 85/ 1194, 86/ 1162, 87/ 1206, 
88/ 1131, 89/ 1214, 90/ 1149, 92/ 1160
Roháčova: 101/ 1694, 85/ 1114, 87/ 1115, 
89/ 1101, 93/ 1419, 95/ 1501, 97/ 1502, 
99/ 1610

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

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 112 je volební
místnost v ZŠ Žerotínova 36/ 1100 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Domažlická: 1/ 1256, 10/ 1479, 2/ 1506, 
3/ 1232, 4/ 1505, 5/ 1161, 7/ 1147, 8/ 1488, 
9/ 1159
Hájkova: 1/ 1682, 11/ 1635, 3/ 1632, 9/ 1633
Jeseniova: 57/ 1167, 59/ 1157, 61/ 1256, 
65/ 1805, 67/ 1564, 69/ 1575, 71/ 1683
Roháčova: 76/ 1480, 78/ 1193, 80/ 1525, 
82/ 1567
Žerotínova: 41/ 1489, 43/ 1273, 45/ 1272, 
47/ 1641, 48/ 1902, 49/ 1642, 50/ 1529, 
52/ 1291, 54/ 1742

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 113 je volební
místnost v ZŠ Žerotínova 36/ 1100 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Hájkova: 10/ 1521, 12/ 1622, 4/ 1808, 
6/ 1676
Jeseniova: 75/ 2446, 77/ 1373, 79/ 1375, 
81/ 1817
Roháčova: 88/ 1637, 90/ 1628, 92/ 1629, 
94/ 1666
Zelenky-Hajského: 1/ 1826, 11/ 1665, 
3/ 1727, 9/ 1799
Žerotínova: 51/ 1509, 53/ 1571, 55/ 1674, 
56/ 1676, 57/ 1664, 58/ 1174, 59/ 1663, 
60/ 1850, 61/ 1662, 62/ 1851, 64/ 1376, 
66/ 1739

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 114 je volební
místnost v ZŠ Jeseniova 96/ 2400 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Basilejské nám.: 10/ 99, 2/ 1823, 3/ 1807, 
6/ 2401, 8/ 97, 9/ 98
Jana Želivského: 1/ 1918, 11/ 2385, 
13/ 2386, 15/ 2387, 17/ 2388, 19/ 2389, 
23/ 1806, 25/ 1816, 27/ 1860, 3/ 1922, 
5/ 1923, 7/ 1926, 9/ 2384
Malešická: 10/ 2450, 11/ 1871, 12/ 2706, 
12A/ 2707, 13/ 1861, 14/ 2177, 15/ 95, 
16A/2842, 17/ 1821, 18/ 2749, 19/ 1822, 
20/ 2178, 4/ 2447, 6/ 2448, 8/ 2449, 9/ 2445
U Zásobní zahrady: 6/ 2697, 8/ 2445

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 115 je volební
místnost v ZŠ Jeseniova 96/ 2400 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Biskupcova: 1/ 1631, 3/ 1843, 4/ 1837, 
5/ 1796, 6/ 1838, 7/ 1745, 9/ 1801
Jana Želivského: 29/ 1859, 31/ 1847, 
33/ 1846, 35/ 1790
Jeseniova: 58/ 2713, 60/ 786, 85/ 1935, 
87/ 1924, 89/ 1916
Na Parukářce: 1/ 2771, 10/ 1933, 12/ 1934, 
4/ 1079, 6/ 1931, 8/ 1932
U Zásobní zahrady: 1/ 1881, 1A/ 2552, 
10/ 1871, 13/ 1920, 15/ 1774
Zelenky-Hajského: 10/ 1572, 12/ 1631, 
2/ 1935, 4/ 1937, 6/ 1848, 8/ 1854

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

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 117 je volební
místnost v ZŠ Jeseniova 96/ 2400 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Biskupcova: 12/ 347, 14/ 382, 16/ 501, 
20/ 512, 22/ 537, 24/ 1917, 26/ 1910, 28/ 1891

Jana Želivského: 16/ 1738, 18/ 1768, 20/ 1729
Jeseniova: 101/ 780, 103/ 671, 105/ 734, 
107/ 1893, 109/ 1892, 111/ 1872, 91/ 1859,  
93/ 1692, 95/ 553, 97/ 582, 99/ 586

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 118 je volební
místnost v ZŠ Pražačka, Nad Ohradou
25/ 1700 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Biskupcova: 25/ 1713, 27/ 1653, 29/ 1654, 
31/ 1733, 31A/ 87
Koněvova: 105/ 1142, 105/ 1228, 
107/ 1146, 109/ 1191, 113/ 1235, 115/ 1237, 
117/ 1279, 128/ 1715, 130/ 1702, 132/ 1703, 
134/ 1701
Rečkova: 3/ 1712, 4/ 1652, 5/ 1717, 6/ 1597, 
7/ 1711

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

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 120 je volební 
místnost v ZŠ Jeseniova 96/ 2400 pro vo-
liče s adresou místa trvalého pobytu v:
Ambrožova: 11/ 1824, 12/ 1589, 13/ 1862, 
14/ 1590, 7/ 1852, 9/ 1746
Biskupcova: 30/ 1870, 34/ 1591, 36/ 1592, 
38/ 1593, 40/ 1718, 42/ 1719
Jeseniova: 113/ 1855, 117/ 1594, 119/ 1595, 
121/ 1596, 123/ 1726, 125/ 1725

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 121 je volební 
místnost v ZŠ Jeseniova 96/ 2400 pro vo-
liče s adresou místa trvalého pobytu v:
Ambrožova: 1/ 2408, 2/ 1433, 2A/ 1936, 
3/ 2409, 4/ 1432, 6/ 1431, 8/ 1565
Basilejské nám.: 5/ 1776
Jana Želivského: 10/ 1772, 2/ 2200, 
4/ 1777, 6/ 1882, 8/ 1857
Jeseniova: 102/ 1608, 104/ 1269, 
106/ 2629, 110/ 1438, 112/ 1439, 114/ 2617, 
116/ 2618, 118/ 1275, 120/ 1576, 122/ 1647, 
124/ 1549, 128/ 1532, 130/ 1533, 132/ 1534, 
134/ 1535, 136/ 1536, 138/ 1537, 140/ 1538, 
142/ 1539, 144/ 1540, 146/ 1541, 148/ 1542, 
150/ 1556, 152/ 1557, 156/ 1559, 158/ 1560, 
160/ 1561, 162/ 1562, 164/ 1563, 166/ 1551, 
168/ 1552, 170/ 1553, 172/ 1554, 174/ 1555, 
96/ 2400, 98/ 2593
Jilmová: 10/ 2685, 11/ 1385, 13/ 1437, 
15/ 1440, 17/ 1386, 19/ 1387, 2/ 1936, 
23/ 1445, 25/ 1446, 27/ 1447, 29/ 1448, 
3/ 1434, 31/ 1449, 33/ 1392, 35/ 1393, 
37/ 1394, 39/ 1395, 4/ 2682, 41/ 1396, 
43/ 1397, 45/ 1398, 47/ 1399, 49/ 1400, 
5/ 1435, 51/ 1401, 6/ 2683, 7/ 1436, 8/ 2684, 
9/ 1384 
Malešická: 0/ 67, 0/ 68, 21/ 2401, 23/ 2402, 
25/ 2403, 27/ 2404, 29/ 2405, 31/ 2406, 
33/ 2407, 39/ 1936, 41/ 881
Na Vápence: 10/ 1531, 13/ 529, 2/ 1444, 
3/ 1389, 4/ 1443, 5/ 1390, 6/ 1442, 7/ 1391, 
8/ 1441
Za Žižkovskou vozovnou: 1/ 1402, 
12/ 1512, 3/ 1403, 9/ 2437

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 122 je volební
místnost v ZŠ Pražačka, Nad Ohradou
25/ 1700 pro voliče s adresou místa 
trva lého pobytu v:
Biskupcova: 44/ 1720, 46/ 1630, 48/ 1889, 
56/ 1226, 58/ 1510
Hořanská: 1/ 1510, 3/ 1512, 5/ 1511
Jeseniova: 127/ 2738, 131/ 1930
Na Vápence: 1/ 1388, 11/ 528, 15/ 530, 
17/ 531, 19/ 1915, 21/ 1914
Viklefova: 1/ 1724, 10/ 1795, 2/ 1928, 
3/ 1723, 4/ 1898, 5/ 1722, 7/ 1721, 8/ 1825, 
9/ 1720

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 123 je volební
místnost v ZŠ Pražačka, Nad Ohradou
25/ 1700 pro voliče s adresou místa 
trva lého pobytu v:
Biskupcova: 43/ 1810, 45/ 1809, 47/ 1890, 
49/ 2444
Koněvova: 127/ 2441, 129/ 1853, 
131/ 1842, 133/ 1819, 135/ 1827, 137/ 1818, 
139/ 2660, 141/ 660, 144/ 1604, 146/ 1814, 
148/ 1815, 150/ 2442
Na Vápence: 25/ 2443
Viklefova: 11/ 1693, 13/ 1673, 14/ 1810, 
15/ 1646, 16/ 1811, 17/ 1605, 18/ 1812, 
20/ 1813, 22/ 1814

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 124 je volební 
místnost v ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 
25/ 1700 pro voliče s adresou místa 
trva lého pobytu v:
Koněvova: 143/ 411, 153/ 2414, 155/ 2415, 
157/ 2416, 159/ 2417, 161/ 2411, 165/ 1519, 
167/ 1905, 169/ 1884, 171/ 1885, 173/ 1886
Kunešova: 10/ 2649, 12/ 2650, 14/ 2651, 
16/ 2652, 18/ 2653, 2/ 2645, 4/ 2646, 
6/ 2647, 8/ 2648

Na Balkáně: 10/ 1315, 12/ 1316, 16/ 1330, 
18/ 1331, 19/ 811, 20/ 1332, 4/ 1312, 6/ 1313, 
8/ 1314
Na Hlídce: 1/ 1515, 10/ 2412, 12/ 2413, 
13/ 2410, 14/ 1325, 16/ 1326, 17/ 1319, 
18/ 1327, 19/ 1318, 2/ 1906, 20/ 1328, 
21/ 1317, 22/ 1329, 3/ 1513, 4/ 1754, 
5/ 1514, 8/ 2396, 9/ 1737
Nad Ohradou: 23/ 2825, 25/ 1700
Strážní: 1/ 1909, 11/ 1887, 13/ 1420, 
17/ 1338, 19/ 1337, 21/ 1336, 23/ 1335, 
25/ 1334, 27/ 1333, 3/ 1759, 5/ 1866, 7/ 2399
V Domově: 10/ 1274, 11/ 1320, 12/ 1903, 
15/ 1342, 16/ 41, 17/ 1341, 19/ 1340, 
3/ 1324, 4/ 1773, 5/ 1323, 7/ 1322, 9/ 1321
Za Žižkovskou vozovnou: 17/ 1700, 
26/ 1308, 28/ 1309, 30/ 1310, 32/ 1311

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 125 je volební
místnost v ZŠ Pražačka, Nad Ohradou
25/ 1700 pro voliče s adresou místa 
trva lého pobytu v:
Biskupcova: 53/ 2433, 55/ 2434, 57/ 2435, 
59/ 2436, 61/ 2437, 63/ 1752, 65/ 1751, 
67/ 1750, 69/ 1749, 71/ 1748, 73A/ 2734, 
73B/ 1747, 
Koněvova: 158/ 1086, 160/ 2429, 
162/ 2430, 168/ 1734, 170/ 1735, 172/ 1736, 
174/ 1737
Loudova: 4/ 2432, 6/ 2431, 8/ 1880
Na Vápence: 12/ 1226, 14/ 915
Za Žižkovskou vozovnou: 14/ 1510, 
16/ 1752, 18/ 2687

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 126 je volební
místnost v ZŠ Pražačka, Nad Ohradou
25/ 1700 pro voliče s adresou místa 
trva lého pobytu v:
Biskupcova: 75/ 1863, 77/ 1844, 79/ 1845, 
81/ 1864, 83/ 1865, 85/ 1866, 89/ 2391, 
91/ 1867, 93/ 1868, 95/ 2392
Koněvova: 176/ 2396, 178/ 2397, 
180/ 2398, 182/ 1945, 184/ 2399, 188/ 1947, 
190/ 2393, 192/ 2394, 194/ 2395, 196/ 355
Strážní: 10/ 1946, 4/ 1760, 6/ 2390

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 127 je volební
místnost v ZŠ Pražačka, Nad Ohradou
25/ 1700 pro voliče s adresou místa 
trva lého pobytu v:
Hraniční: 10/ 2301, 12/ 2302, 13/ 1367, 
14/ 2303, 15/ 1366, 16/ 2304, 17/ 1365, 
19/ 1364, 3/ 26, 7/ 1352, 8/ 2300, 9/ 1351
K Vrcholu: 10/ 2080, 12/ 2081, 4/ 2348, 
5/ 2078, 6/ 2347, 7/ 2077, 8/ 2079, 9/ 2196
Koněvova: 175/ 1625, 177/ 1626, 
179/ 1627, 181/ 1740, 183/ 1741, 185/ 2369, 
187/ 2368, 189/ 2367, 191/ 2366, 193/ 2365, 
195/ 2364, 197/ 2363, 199/ 2362, 201/ 2361, 
203/ 2360, 205/ 2427, 207/ 2427, 209/ 2596, 
211/ 2596, 213/ 2596, 215/ 2597, 217/ 2597, 
219/ 2597
Na Balkáně: 26/ 1360, 28/ 1361, 30/ 1362, 
32/ 1363, 34/ 1364, 36/ 2286, 38/ 2287, 
40/ 2288, 42/ 2305, 44/ 2306, 46/ 2307, 
48/ 2308, 50/ 2309, 52/ 2310, 54/ 2311, 
56/ 2312, 58/ 2313, 60/ 2314, 66/ 2383, 
68/ 2074, 70/ 2075, 72/ 2076
Na Vlastním: 10/ 2327, 12/ 2328, 14/ 2329, 
16/ 2330, 18/ 2331, 2/ 2323, 3/ 2318, 
4/ 2324, 5/ 2317, 6/ 2325, 7/ 2316, 8/ 2326, 
9/ 2315
Pod Vrcholem: 1/ 2335, 10/ 2342, 2/ 2346, 
3/ 2334, 4/ 2345, 5/ 2333, 6/ 2344, 7/ 2332, 
8/ 2343
Strážní: 14/ 1648, 16/ 41, 18/ 1343, 
20/ 1344, 22/ 1345, 24/ 1357, 26/ 1358, 
28/ 1359
Šikmá: 10/ 2373, 12/ 2374, 13/ 2293, 
14/ 2341, 15/ 2292, 17/ 2291, 18/ 2319, 
19/ 2290, 20/ 2320, 21/ 2289, 22/ 2321, 
24/ 2322, 3/ 2359, 4/ 2370, 5/ 2358, 6/ 2371, 
7/ 2357, 8/ 2372
V Bezpečí: 1/ 1357, 10/ 1349, 11/ 1367, 
12/ 1350, 3/ 1371, 4/ 1346, 5/ 1370, 6/ 1347, 
7/ 1369, 8/ 1348, 9/ 1368
V Domově: 18/ 1699, 20/ 1675, 22/ 1875, 
23/ 1343, 24/ 2349, 25/ 1356, 26/ 2350, 
27/ 1355, 28/ 2351, 29/ 1354, 30/ 2352, 
31/ 1353, 32/ 2353, 34/ 2354, 35/ 2299, 
36/ 2355, 37/ 2298, 38/ 2356, 39/ 2297, 
41/ 2296, 42/ 2375, 43/ 2295, 44/ 2376, 
45/ 2294, 46/ 2377, 48/ 2378, 49/ 2340, 
50/ 2379, 51/ 2339, 52/ 2380, 53/ 2338, 
54/ 2381, 55/ 2337, 56/ 2382, 57/ 2336, 
58/ 2426, 60/ 2680, 63/ 2086, 65/ 2085, 
67/ 2084, 69/ 2083, 71/ 2082

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 128 je volební
místnost v ZŠ V Zahrádkách 48/ 1966 
pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Koněvova: 198/ 93, 200/ 44, 202/ 14, 
208/ 1965, 210/ 1964, 212/ 1958, 214/ 1956, 
230/ 1976, 232/ 1977, 234/ 1978, 236/ 1979
Na Chmelnici: 10/ 1967, 12/ 1968, 
14/ 1969, 3/ 1965, 5/ 1964, 9/ 1957
Na Jarově: 28/ 2066, 29/ 2049, 30/ 2067, 
31/ 2048, 32/ 2068, 33/ 2047, 34/ 2069, 
35/ 2046, 36/ 2070, 37/ 2045, 38/ 2071, 
39/ 2044, 40/ 2072, 41/ 2043, 42/ 2073, 
43/ 2042, 46/ 1987, 48/ 1988, 49/ 1972, 
50/ 1989, 51/ 1971, 52/ 1990, 53/ 1970, 
54/ 1991, 56/ 1992
Na Mokřině: 0/ 51, 0/ 52, 0/ 64, 33/ 2202, 
37/ 2798, 39/ 2201, 41/ 2199, 43/ 2198, 
44/ 2212, 45/ 2197, 48/ 2213, 50/ 2214, 
7/ 2250
Pod Lipami: 1/ 2662, 11/ 1975, 13/ 1974, 
14/ 2005, 15/ 1973, 16/ 2006, 17/ 2565, 
18/ 2007, 19/ 1986, 2/ 2745, 22/ 2039, 
24/ 2040, 26/ 2041, 3/ 2663, 32/ 2058, 
34/ 2059, 5/ 2664, 6/ 2206, 7/ 2665, 8/ 2207
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Schöfflerova: 31/ 2014, 32/ 2050, 33/ 2013,
34/ 2051, 35/ 2012, 36/ 2052, 37/ 2011, 
38/ 2053, 39/ 2010, 40/ 2054, 41/ 2009, 
42/ 2055, 43/ 2008, 44/ 2056, 46/ 2057, 
48/ 2038
V Jezerách: 15/ 2065, 17/ 2064, 19/ 2063, 
21/ 2062, 23/ 2061, 25/ 2060, 31/ 1984, 
33/ 1983, 35/ 1982, 37/ 1981, 39/ 1980
V Zahrádkách: 26/ 2016, 25/ 993, 
28/ 2017, 30/ 2018, 32/ 2019, 34/ 2020, 
36/ 2021, 37/ 2002, 38/ 2022, 40/ 2023, 
42/ 2024, 44/ 2025, 48/ 1966, 49/ 2001, 
50/ 1952, 51/ 2000, 52/ 1953, 53/ 1999, 
55/ 1998, 57/ 1997, 59/ 1996, 61/ 1995, 
63/ 1994, 65/ 1993
V Zeleni: 10/ 2230, 12/ 2000, 6/ 2221, 
8/ 2222, 9/ 2220
Za Vackovem: 41/ 2223, 45/ 2211, 
46/ 2231, 47/ 2210, 48/ 2230, 49/ 2209, 
51/ 2208, 52/ 2219, 54/ 2218, 56/ 2217, 
58/ 2216, 60/ 2215

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 129 je volební 
místnost v ZŠ Jeseniova 96/ 2400 pro 

j
vo-

liče s adresou místa trvalého pobytu v:
Biskupcova: 60/ 1514, 62/ 1754, 64/ 1755, 
66/ 1756, 68/ 1757, 70/ 1758, 72/ 1759, 
74/ 1760, 76/ 1761, 78/ 1762, 80/ 1763
Hořanská: 2/ 1514, 4/ 1513, 6/ 1515
Jeseniova: 141/ 1511, 143/ 1515,
145/ 1906, 147/ 1907, 149/ 1908, 151/ 1909, 
153/ 833, 155/ 858, 157/ 867, 159/ 870, 
176/ 1404, 178/ 1405, 180/ 1471, 182/ 1470, 
184/ 1469, 186/ 1468, 188/ 1467, 190/ 1466, 
192/ 1465, 194/ 1464, 196/ 1463, 198/ 1462, 
200/ 1461, 202/ 1460, 204/ 2686, 210/ 1954
Jilmová: 55/ 1408, 57/ 1409, 59/ 1410, 
61/ 1411, 63/ 1450, 65/ 1451, 67/ 1452, 
69/ 1453, 71/ 1454, 73/ 1455, 75/ 1456, 
77/ 1457, 79/ 1458, 81/ 1459
Za Žižkovskou vozovnou: 10/ 1511, 
4/ 1 407, 6/ 1406

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 130 je volební
místnost v ZŠ V Zahrádkách 48/ 1966 

j

pro voliče s adresou místa trvalého
pobytu v:
K Červenému dvoru: 
p y

24/ 2132, 25A/3269
Květinková: 10/ 417, 12/ 418, 12A/ 2592, 
2/ 345, 4/ 346, 6/ 348, 8/ 349
Malešická: 0/ 74, 0/ 83, 0/ 87, 24/2844, 
45/ 2418, 45B/ 2816, 47/ 2698, 51/ 2251
Mezi Domky: 10/ 2261, 11/ 2258, 12/ 2262, 
2/ 2806, 3/ 2826, 4/ 2243, 5/ 2239, 6/ 2813, 
9/ 2259
Na Mokřině: 12/ 2268, 14/ 2269, 16/ 2270, 
17/ 2238, 18/ 2271, 19/ 2237, 22/ 2259, 
24/ 2260, 26/ 2757, 27/ 2205, 31/ 2203, 
32/ 2227, 34/ 2228, 36/ 2229, 38/2841, 
6/ 2279, 8/ 2280
Na Rovnosti: 0/ 22, 0/ 58, 0/ 63, 1/ 2246, 
10/ 2273, 11/ 2267, 12/ 2274, 14/ 2281, 
14A/ 2742, 15/ 2689, 16/ 2693, 17/ 2690, 
18/ 2694, 19/ 2691, 20/ 2695, 21/ 2692, 
22/ 2696, 3/ 2245, 5/ 2244, 6/ 2249, 8/ 2250
Na Třebešíně: 7/ 386
Na Vackově: 1/ 2679, 10/ 2246, 14/ 2754, 
18/ 2240, 2/ 2251, 20/ 2241, 22/ 2242
Na Viktorce: 20/ 2179
Pitterova: 9/ 1290
Plavínová: 1/ 2814, 1A/ 2815, 10/ 2795, 
11/ 2802, 13/ 2810, 14/ 2788, 15/ 2786, 
16/ 2782, 17/ 2785, 18/ 2781, 19/ 2791, 
2/ 2804, 20/ 2783, 21/ 2787, 23/ 2790, 
25/ 2784, 27/ 2779, 29/ 2780, 3/ 2800, 
4/ 2803, 5/ 2801, 6/ 2793, 7/ 2792, 8/ 2794, 
9/ 2805
Pod Jarovem: 10/ 2254, 11/ 2225, 
13/ 2233, 15/ 2002, 16/ 2029, 18/ 2030, 
20/ 2031, 22/ 2032, 24/ 2034, 26/ 2035, 
28/ 2036, 4/ 2235, 6/ 2236, 9/ 2226
Pod Kapličkou: 9/2846, 11/2846
U Nákladového nádraží: 2/ 1949
U Staré cihelny: 15/ 2180, 5/ 2185
V Zahrádkách: 0/ 49, 0/ 85, 15/ 2004, 
2/ 2026, 4/ 2027, 6/ 2028
Za Vackovem: 0/ 38, 10/ 2282, 14/ 2272, 
15/ 2266, 17/ 2265, 19/ 2264, 21/ 2263, 
27/ 2257, 29/ 2256, 3/ 2278, 31/ 2255, 
35/ 2224, 4/ 2285, 40/ 2232, 43/ 2222, 
5/ 2277, 50/ 2220, 53/ 2207, 6/ 2284, 
7/ 2276, 8/ 2283, 9/ 2275

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 131 je volební
místnost v ZŠ V Zahrádkách 48/ 1966 

j

pro voliče s adresou místa trvalého
pobytu v:
Buková: 2/ 396, 2A/ 397
Koněvova: 238/ 1944
Květinková: 14/ 371, 16/ 370
Pod Lipami: 23/ 2566, 25/ 2565, 27/ 2564, 
29/ 2563, 31/ 2562, 33/ 2561, 35/ 2560, 
36/ 2060, 37/ 2559, 39/ 2558, 52/ 339, 52A/ 340

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 132 je volební 
místnost v ZŠ K Lučinám 18/ 2500 pro 

j
vo-

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

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 133 je volební 
místnost v ZŠ K Lučinám 18/ 2500 pro vo-

j
t

liče s adresou místa trvalého pobytu v:
K Lučinám: 20/ 2533, 22/ 2534
Koněvova: 227/ 2153, 229/ 2154, 
231/ 2451, 233/ 2452
Křivá I: 1/ 2612, 11/ 2626, 13/ 2160, 
15/ 2627, 3/ 2155, 5/ 2623, 7/ 2157, 9/ 2625
Na Balkáně: 102/ 2104, 104/ 2105, 
106/ 2106, 108/ 2107, 110/ 2108, 112/ 2109, 
114/ 2110, 116/ 2111, 118/ 2112, 120/ 2113, 
122/ 2114, 124/ 2115, 126/ 2116, 128/ 2117, 
130/ 2118, 132/ 2119, 134/ 2120, 136/ 2121, 
138/ 2122, 94/ 2103, 96/ 2102, 98/ 2101
Na Lučinách: 1/ 2535, 2/ 2820, 3/ 2536, 
5/ 2087, 7/ 2088, 9/ 2089
Nad Lukami: 1/ 2099, 11/ 2601, 13/ 2600, 
3/ 2100, 4/ 2136, 5/ 2098, 6/ 2137, 7/ 2599, 
8/ 2138, 9/ 2598
Spojovací: 34/ 2148, 36/ 2613
U Kněžské louky: 0/ 106, 1/ 2622, 
10/ 2675, 12/ 2140, 13/ 2090, 14/ 2149, 
15/ 2091, 16/ 2150, 17/ 2092, 18/ 2151, 
19/ 2093, 20/ 2152, 21/ 2094, 22/ 2142, 
23/ 2095, 24/ 2143, 25/ 2096, 26/ 2144, 
27/ 2097, 28/ 2145, 29/ 2099, 30/ 2146, 
31/ 2135, 32/ 2147, 33/ 2134, 35/ 2133, 
37/ 2132, 39/ 2131, 4/ 2678, 41/ 2130, 
43/ 2129, 45/ 2128, 47/ 2127, 49/ 2126, 
51/ 2125, 53/ 2124, 55/ 2123, 6/ 2677, 
8/ 2676, 9/ 2139

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 134 je volební 
místnost v ZŠ K Lučinám 18/ 2500 pro vo-

j
t

liče s adresou místa trvalého pobytu v:
Koněvova: 235/ 2453, 237/ 2454, 
239/ 2455, 241/ 2456, 243/ 2457, 245/ 2458, 
247/ 2459, 249/ 2460, 251/ 2175, 253/ 2537, 
255/ 2538
Křivá I: 2/ 2168, 4/ 2621, 8/ 2620
Luční: 11/ 2171, 13/ 2610, 17/ 2619, 
2/ 2153, 22/ 2606, 4/ 2154, 7/ 2169, 9/ 2611
Spojovací: 38/ 2608, 40/ 2609, 42/ 2607, 
44/ 2606, 46/ 2605, 48/ 2604

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 135 je volební 
místnost v ZŠ K Lučinám 18/ 2500 pro vo-

j
t

liče s adresou místa trvalého pobytu v:
Koněvova: 240/ 2616, 240A/ 2497, 
242/ 2615, 244/ 2498, 246/ 2499, 248/ 2501, 
250/ 2502
Pod Lipami: 41/ 2602, 43/ 2603, 45/ 2557, 
47/ 2556, 49/ 2555, 51/ 2508, 53/ 2507, 
54/ 2551, 55/ 2506, 56/ 2550, 57/ 2505, 
58/ 2549, 59/ 2504, 60/ 2509, 61/ 2503, 
62/ 2510, 63/ 2503, 64/ 2511, 66/ 2512, 
68/ 2513, 70/ 2514

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve volebním okrsku č. 136 je volební 
místnost v ZŠ K Lučinám 18/ 2500 pro vo-

j
t

liče s adresou místa trvalého pobytu v:
Buková: 10/ 2543, 11/ 2522, 12/ 2542, 
13/ 2521, 14/ 2541, 15/ 2520, 16/ 2523, 
17/ 2519, 18/ 2524, 20/ 2525, 22/ 2526, 
24/ 2540, 26/ 2518, 3/ 2545, 4/ 2553, 
5/ 2546, 6/ 2554, 7/ 2547, 8/ 2544, 9/ 2548
Osiková: 2/ 2688, 5/ 2539
Pod Lipami: 72/ 2515, 74/ 2516, 76/ 2517

Místem konání voleb ddo Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 137 je volební
místnost v ZŠ V Zahrádkách 48/ 1966 

j

pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Habrová: 0/ 259, 1/ 2638, 10/ 2658, 
11/ 2644, 12/ 2659, 2/ 2654, 2A/ 2705, 
3/ 2639, 4/ 2655, 5/ 2640, 6/ 2656, 7/ 2641, 
8/ 2657, 9/ 2642

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 138 je volební 
místnost v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro voliče 

j
t

s adresou místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 12/ 875, 14/ 875, 4/ 1252, 
6/ 714
Jagellonská: 22/ 2431, 23/ 1154, 24/ 1239, 
25/ 1495, 26/ 1240, 27/ 1473, 28/ 1645, 
29/ 1498, 30/ 1645
Lucemburská: 21/ 1242, 23/ 1261, 
25/ 1578
Radhošťská: 15/ 1645, 19/ 1771, 21/ 1770
Žižkovo nám.: 2/ 1300, 4/ 1769, 5/ 1197, 
6/ 1152

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 139 je volební 
místnost v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro voliče 

j
t

s adresou místa trvalého pobytu v:
Baranova: 16/ 1487, 17/ 1374, 18/ 1486, 
19/ 897, 20/ 1485, 21/ 1802, 22/ 1588, 
23/ 1803, 24/ 1587, 25/ 1804, 26/ 1518, 
28/ 1517
Křišťanova: 12/ 1638, 2/ 1545, 4/ 1544, 
6/ 1543
Lucemburská: 27/ 1599, 29/ 1599, 31/ 1599, 
33/ 1579, 35/ 1302, 37/ 1301, 39/ 1299
Radhošťská: 16/ 1599, 18/ 1623, 20/ 1623, 
22/ 1623, 24/ 1546

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 140 je volební 
místnost v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro voliče 

j
t

s adresou místa trvalého pobytu v:
Jičínská: 29/ 1616, 31/ 1617, 33/ 613, 
35/ 1798, 37/ 2735, 39/ 1797, 41/ 2736, 
43/ 1775, 45/ 1788
Křišťanova: 18/ 817, 20/ 1678
Lucemburská: 41/ 1303, 43/ 1670, 
45/ 1568, 47/ 1569, 49/ 1570

Sudoměřská: 19/ 1707, 21/ 1690, 23/ 1894, 
24/ 901, 25/ 1243, 26/ 1087, 27/ 1574, 
28/ 1096, 29/ 1649, 30/ 1092, 31/ 1650, 
32/ 1293, 33/ 1651, 35/ 1636, 36/ 1620, 
38/ 1619, 40/ 1618, 42/ 1698

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 141 je volební 
místnost v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro voliče

j
t

s adresou místa trvalého pobytu v:
Baranova: 10/ 1878, 11/ 1833, 13/ 1832, 
3/ 1381, 5/ 1382
Lucemburská: 34/ 1830, 36/ 1831, 40/ 1856
Přemyslovská: 26/ 2004, 28/ 1939, 
29/ 1657, 30/ 1483, 31/ 1658, 32/ 1482, 
33/ 1659, 34/ 1481, 35/ 1660, 37/ 1858
Radhošťská: 12/ 1828, 14/ 1829, 2/ 1942, 
4/ 1941, 6/ 1940
Vinohradská: 131/ 1943, 133/ 1417, 135/ 1418

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 142 je volební 
místnost v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro voliče

j
t

s adresou místa trvalého pobytu v:
Baranova: 2/ 1874, 4/ 1901, 6/ 1899
Jičínská: 11/ 1613, 13/ 1614, 15/ 1615, 
17/ 226, 19/ 1644, 9/ 1612
Lucemburská: 42/ 1869, 44/ 1876, 46/ 1644
Přemyslovská: 38/ 1911, 39/ 1873, 
40/ 1925, 41/ 1919, 44/ 186, 46/ 211
Sudoměřská: 0/ 1644, 1/ 1897, 10/ 185, 
11/ 1896, 13/ 1895, 2/ 1413, 3/ 884, 4/ 1412, 
5/ 1921, 6/ 1550, 8/ 1621
Vinohradská: 139/ 1888, 145/ 1414, 147/ 1611

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 143 je volební
místnost v ZŠ nám. Jiřího z Podě brad

j

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

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 144 je volební
místnost v ZŠ nám. Jiřího z Podě brad

j

8/ 1685 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Bořivojova: 1/ 2433, 3/ 2432, 5/ 2431
Jagellonská: 12/ 1692, 14/ 1305, 16/ 1634, 
18/ 2429, 20/ 2430, 4/ 1328, 6/ 1329, 8/ 2149
Lucemburská: 1/ 1024, 11/ 1492, 13/ 1593, 
13/ 1599, 15/ 2435, 17/ 2434, 3/ 1578, 
5/ 1591, 7/ 1170, 9/ 1610
Milešovská: 4/ 1326, 6/ 1312, 8/ 1609
Velehradská: 12/ 1702, 13/ 1619

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 145 je volební
místnost v ZŠ nám. Jiřího z Podě brad

j

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

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 146 je volební
místnost v ZŠ nám. Jiřího z Podě brad

j

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

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 147 je volební
místnost v ZŠ nám. Jiřího z Podě brad
8/ 1685 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Korunní: 67/ 1151, 69/ 1369, 71/ 1370, 
73/ 1257, 75/ 972, 77/ 954, 79/ 1171, 
81/ 1172, 83/ 1173, 85/ 962, 87/ 774, 89/ 483
Nitranská: 11/ 1459, 14/ 918, 16/ 1043, 
7/ 1355, 9/ 1339
Řipská: 11/ 2386, 13/ 1322, 15/ 767, 17/ 428
Slezská: 66/ 1313, 68/ 1486, 70/ 1487, 
74/ 856, 76/ 952, 78/ 1286, 80/ 1306, 
82/ 1307, 84/ 1323, 86/ 909, 88/ 910
U Vodárny: 4/ 1225, 6/ 1226

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 148 je volební
místnost v ZŠ nám. Jiřího z Podě brad

j

8/ 1685 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Lucemburská: 10/ 1732, 12/ 1732,
14/ 1733, 2/ 1023, 4/ 1064, 6/ 1497, 8/ 1496

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

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 149 je volební
místnost v ZŠ nám. Jiřího z Podě brad

j

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

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 150 je volební
místnost v ZŠ nám. Jiřího z Podě brad
8/ 1685 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Kolínská: 10/ 2138, 3/ 1962, 4/ 1741, 
5/ 1780, 6/ 1742, 7/ 2276, 8/ 1743, 9/ 1754
Korunní: 101/ 880, 103/ 1011, 105/ 1075, 
107/ 1065, 109/ 1961, 111/ 1901, 113/ 1902, 
115/ 1779, 117/ 1773, 91/ 806, 93/ 819, 
95/ 886, 97/979, 99/ 1038
Perunova: 3/ 961, 4/ 1110, 5/ 919, 6/ 975, 
7/ 889, 9/ 787
Řipská: 12/ 1054, 14/ 1055, 16/ 745, 18/ 828
Slezská: 100/ 787, 104/ 1340, 106/ 1337, 
108/ 2199, 110/ 1753, 114/ 2138, 94/ 805, 
96/ 844, 98/ 611

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 151 je volební
místnost v ZŠ nám. Jiřího z Podě brad

j

8/ 1685 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Lucemburská: 16/ 2136, 18/ 2126, 
20/ 2174, 22/ 2175, 24/ 2013, 26/ 2014, 
28/ 2015, 30/ 2016
Orlická: 4/ 2020, 8/ 2012, 9/ 2176
Přemyslovská: 17/ 1912, 19/ 1913, 
21/ 1914, 22/ 2020, 23/ 2011, 24/ 2003, 
25/ 2019, 27/ 2018
Radhošťská: 1/ 2278, 3/ 2005, 5/ 2004, 
9/ 2017
Velehradská: 2/ 1535, 4/ 1911, 6/ 1910
Vinohradská: 123/ 1728, 125/ 2022, 127/ 2278

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 152 je volební 
místnost v ZŠ Perunova 6/ 975 pro voliče 

j

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

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 153 je volební 
místnost v ZŠ Perunova 6/ 975 pro voliče 

j

s adresou místa trvalého pobytu v:
Boleslavská: 10/ 2114, 12/ 2193, 16/ 2008, 
18/ 2009, 2/ 2206, 20/ 1989, 4/ 1776, 
6/ 1777, 8/ 2113
Čáslavská: 1/ 1791, 15/ 1793, 2/ 1684, 
3/ 1997, 4/ 1736, 5/ 2027, 7/ 1866, 9/ 2123
Korunní: 125/ 1468, 127/ 2206, 129/ 1740, 
133/ 1684
Slezská: 128/ 2210, 130/ 2219, 91/ 1905, 
93/ 1900, 95/ 1898, 97/ 1833
Vinohradská: 120/ 2178, 122/ 1786, 
124/ 2029, 126/ 2134

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 154 je volební 
místnost v ZŠ Perunova 6/ 975 pro voliče 

j

s adresou místa trvalého pobytu v:
Čáslavská: 6/ 1749, 8/ 1750
Jičínská: 10/ 2348, 3/ 1747, 4/ 2285, 
5/ 1748, 6/ 1346, 8/ 2349
Slezská: 101/ 1737, 103/ 1738, 105/ 1739, 
107/ 2130, 109/ 2148, 99/ 1736
Vinohradská: 128/ 1783, 130/ 1921, 
132/ 1921, 134/ 1784, 138/ 2133, 140/ 2157

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 155 je volební 
místnost v ZŠ Perunova 6/ 975 pro voliče 

j

s adresou místa trvalého pobytu v:
Hradecká: 1/ 2489, 16/ 2358, 18/ 92, 
20/ 1291, 22/ 2339, 3/ 2526, 5/ 2355, 7/ 2325
Chrudimská: 2/ 2526, 3/ 2267, 4/ 2364, 
5/ 2158, 6/ 1575, 7/ 2157
Písecká: 15/ 2192, 17/ 1672, 19/ 2380, 
21/ 2221
Slezská: 111/ 2170, 113/ 1418, 115/ 2310, 
117/ 1454, 119/ 1426
Vinohradská: 146/ 2344, 152/ 1695, 
154/ 2378, 156/ 2222

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 156 je volební 
místnost v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

j

22/ 121 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Hradecká: 10/ 2207, 4/ 327, 6/ 106, 
6A/ 105, 8/ 2208
Písecká: 1/ 1965, 10/ 2231, 11/ 2342, 
12/ 2265, 2/ 2159, 23/ 2222, 3/ 1966, 
4/ 2228, 5/ 1967, 6/ 2229, 7/ 1967, 8/ 2230,
9/ 1968
Slezská: 134/ 2191, 136/ 2329, 138/ 2262, 
140/ 2125
Šrobárova: 1/ 2181, 1A/ 2489, 3/ 2182, 
5/ 2183

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 157 je volební 
místnost v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

j

22/ 121 pro voliče s adresou místa 
trva lého pobytu v:
nám. Jiřího z Lobkovic: 1/ 2195, 10/ 2297, 
2/ 2163, 22/ 121, 23/ 119, 3/ 2164, 4/ 2235, 
5/ 2234, 6/ 2233, 7/ 2277, 8/ 2246, 9/ 2406
Písecká: 14/ 486, 16/ 2023, 18/ 2023, 20/ 2341
Slezská: 125/ 482, 127/ 2292, 144/ 2232
Šrobárova: 11/ 2177
Vinohradská: 153/ 1835, 155/ 71, 157/ 949, 
160/ 1365, 162/ 2299, 164/ 2279

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 158 je volební 
místnost v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

j

22/ 121 pro voliče s adresou místa 
trva lého pobytu v:
Kouřimská: 10/ 2336, 11/ 2337, 12/ 2351, 
13/ 1775, 14/ 2352, 15/ 1632, 16/ 2353, 
3/ 2350, 4/ 2368, 5/ 2376, 5A/ 2472, 6/ 2326, 
7/ 2407, 8/ 2306, 9/ 2185
nám. Jiřího z Lobkovic: 11/ 2279, 
13/ 2301, 14/ 2308, 15/ 2307, 16/ 2311, 
17/ 2458, 18/ 2363
Vinohradská: 166/ 2333, 168/ 2356,
170/ 2190, 172/ 2370, 174/ 1597, 176/ 1513,
178/ 1775

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 159 je volební
místnost v ZŠ nám. Jiřího z Lobko vic

j

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

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 160 je volební
místnost v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

j

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

Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 161 je volební
místnost v ZŠ nám. Jiřího z Lobko vic

j

22/ 121 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Hollarovo nám.: 1/ 2258, 11/ 1998, 13/ 351, 
2/ 2275, 3/ 2259, 5/ 2260, 7/ 353, 9/ 352
Nad Vodovodem: 0/ 751, 1/ 712, 3/ 23
Soběslavská: 21/ 2248, 23/ 2249, 25/ 2250, 
27/ 2251, 29/ 2252, 35/ 2257
U Vinohradské nemocnice: 10/ 2224,
11/ 2392, 12/ 2225, 2/ 1719, 2A/ 2487, 
3/ 2075, 4/ 2256, 6/ 2255, 7/ 2237, 8/ 2223,
9/ 2381
U Vinohradského hřbitova: 3/ 2471
Vinohradská: 180/ 1632, 184/ 2396,
188/ 2405, 190/ 1630, 192/ 2227, 194/ 1698,
196/ 1713, 198/ 2375

O voličské průkazy mohou 
ti, kteří nebudou volit v místě 
svého trvalého bydliště, požádat 
Odbor občansko správní ÚMČ 
Praha 3 (Havlíčkovo nám. 9, 
2. patro, č. dveří 218) – písemně 
do 26. 5., nebo osobně do 31. 5. 
(do 16.00 hod.).
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*/ PRE předepisuje 9 záloh a 3x ročně probíhá fakturace. V případě nedoplatků ve vyúčtování je pak 
12 předpisů plateb. Pouze u přímého inkasa lze nedoplatek připsat k další záloze. Nedoplatky do výše 
100 Kč nejsou předepisovány k úhradě, proto počet plateb může být menší – nejméně však 9.
**/ Pomocí metody SIPO lze hradit pouze pravidelné zálohy. Vzhledem k časovému nesouladu předpisů 
SIPO a fakturace PRE není možné nedoplatky zavést do plateb SIPO a zákazník je musí uhradit jinak.

12  INZERCE Radniční noviny Prahy 3 5  2006

Nejprve stojí za to si zopakovat, jaké 
jsou dnes vlastně možnosti plateb 
za elektřinu a jejich klady a zápory:
PLATEBNÍM DOKLADEM
Standardní platební metoda k hotovost-
ní úhradě plateb u poštovních přepážek. 
Platební doklady (složenky) odesíláme 
spolu s daňovými doklady (fakturami). 
Platební doklad lze vložit v peněžních 
ústavech i jako převodní příkaz.
Výhody:
+ v případě platby v hotovosti na poště 

bohužel žádnou nevidíme
Nevýhody:
 - finančně i časově nejnáročnější způ-

sob platby
 - tento způsob platby musíte  pravidel-

ně opakovat
SIPO
Tradiční hotovostní nebo bezhotovost-
ní platební způsob pro stále se opaku-
jící platby obyvatelstva. Spojové číslo, 
základní identifikátor plateb SIPO, při-
dělí inkasní střediska České pošty, s. p. 
Poté zákazník kontaktuje naši Zákaz-
nickou linku PRE. 
Výhody:
+ sdružuje více plateb
Nevýhody:
 - finančně i časově náročnější způsob 

plateb
 - prostřednictvím SIPO lze hradit pou-

ze zálohy za elektřinu
 - vzhledem k časovému nesouladu 

předpisů SIPO a fakturace PRE není 
možné nedoplatky zavést do plateb 
SIPO (v případě nedoplatků při vyúčto-
vání je nutno použít jiný způsob úhra-
dy, což vyžaduje další poplatky a čas)

PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM
Klasická bezhotovostní platební me-
toda, kdy iniciátorem každé platby je 
zákazník. Přijímáme také platby GSM 
banking.
Výhody:
+ méně finančně náročné než platby 

příkazem SIPO nebo platebním do-
kladem na poště

+ díky moderním technologiím (GSM 
banking, internet banking) nemusí 
klient nikam chodit 

Nevýhody:
 - tento způsob platby je nutné pravi-

delně opakovat
 - v případě nedoplatků při vyúčtování 

je nutno použít opět tento nebo jiný 
způsob úhrady, což vyžaduje další 
poplatky a čas

PŘÍMÝM INKASEM
Komfortní a spolehlivá bezhotovostní 
platební metoda, kdy iniciátorem plat-
by je naše společnost – starosti s pla-
cením přenechá zákazník nám.
Výhody:
+ nejlevnější způsob platby – nejnižší 

poplatky oproti ostatním platebním 
způsobům

+ bezstarostný způsob, při kterém 
se platba nikdy nezpozdí a nemusí 
se řešit problém s nedoplatky faktur 
jako u ostatních způsobů

+ probíhá pouze 9 plateb, protože pří-
padné nedoplatky jsou připsány 
k další záloze, což u jiných způsobů 
plateb nelze

+ přímé inkaso může zákazník po-
volit pouze na případné nedoplat-
ky – tedy s frekvencí 3x ročně

+ bezpečný způsob, kdy si sám klient 
určuje výši limitu, inkasujeme z účtu 
zákazníka s dostatečnou prodlevou 
po fakturaci, v případě reklamace 
může zákazník inkaso zastavit

+ zákazníci s přímým inkasem bu-
dou zařazeni do soutěže o báječ-
né ceny

Nevýhody: 
 - v případě nedostatku hotovosti 

na účtu není platba provedena a je 
nutno ji realizovat jiným způsobem

Z uvedených údajů je jasné, že pro zá-
kazníky je nejvýhodnější přímé inkaso. 
Proto jsme se rozhodli právě tento způ-
sob placení za elektřinu poněkud více 
propagovat. Chceme v blízké době ve-
řejnost více informovat i o tom, jak pří-
mé inkaso zařídit.
Jak by měl náš zákazník při zřízení 
přímého inkasa postupovat:
• dá souhlas své bance k přímé-

mu inkasu ve prospěch účtu PRE 
19-2784000277/0100 (v přípa-
dě ČSOB a Poštovní spořitelny – 
17303403/0300)

• prostřednictvím internetu, Zákaznic-
ké linky PRE, dopisem nebo v ob-
chodní kanceláři nám oznámí, že bu-
de platit přímým inkasem, a sdělí 
nám  bankovní spojení a stanovený 
limit (u sporožirových účtů i specific-
ký symbol)

• klientům ČSOB a Poštovní spořitel-
ny nabízíme  možnost udělit „Svole-
ní k inkasu“ z jejich účtu přímo v na-
šich obchodních kancelářích 

Těm zákazníkům, kteří nemají žádný 
účet, bychom rádi ušetřili cestu do ban-

ky a nabídli jim možnost podat „žádost 
o zřízení postžirového účtu“ Poštovní 
spořitelny a zároveň svolení s přímým 
inkasem ve prospěch PRE v jakéko-
liv naší obchodní kanceláři. „Oznáme-
ní o založení účtu“ pak zašle Poštovní 
spořitelna na adresu trvalého pobytu 
zákazníka.

Podporu přímého inkasa by měla za-
jistit i speciální akce pro naše součas-
né i nové zákazníky. Počínaje 1. dub-
nem letošního roku každý zákazník 
Pražské energetiky, a. s., z kategorie 
domácností obdrží spolu s fakturou in-
formaci o soutěži s názvem Dobijte 
si energii – vyhrajte s přímým in-
kasem. Letáky budou rozesílány bě-

hem jednoho fakturačního období, 
tedy do konce července. Dále budou 
zákazníci informováni i pomocí letáč-
ků a plakátů v obchodních kancelářích 
až do doby ukončení soutěže – tedy 
20. prosince letošního roku, kdy pro-
běhne slosování.

Do slosování budou zařazeni všich-
ni zákazníci Pražské energetiky, a. s., 
z kategorie domácností, kteří budou 
nejpozději k poslednímu listopadu le-
tošního roku využívat k úhradě účtů 
za elektřinu přímé inkaso a nebudou 
mít vůči Pražské energetice, a. s., žád-
né neuhrazené závazky. Této soutěže 
se nemohou zúčastnit zaměstnanci 
PRE a jejich rodinní příslušníci. 

Zvýhodňujeme moderní způsoby placení za elektřinu
Způsob platby
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Přímé inkaso 9 5 45

SIPO**/ přímým inkasem, nedoplatek přímým inkasem 12 5 60

SIPO**/ přímým inkasem, nedoplatek příkazem 12  9x 5 + 3x 8 69

Jednorázovým platebním příkazem v bance 12  8 96

SIPO**/ přímým inkasem, nedoplatek na poště 12  9x 5 + 3x 20 105

SIPO**/ v hotovosti na poště 12  9x 8 + 3x 20 132

V hotovosti na poště 12 20 240

Současný vývoj návštěvnosti v obchodních kancelářích Pražské energetiky, 
kdy největší počet zákazníků přichází v podstatě pouze zaplatit řádné zálohy 
či nedoplatky za elektřinu, vede naši společnost k nutnosti větší propagace 
bezhotovostních plateb. Vždyť fronty v obchodních kancelářích a zbytečně dlouhá 
čekací doba jsou v naprosté většině způsobeny právě zahlcením pokladen. Navíc 
je všeobecně známo, že manipulace s hotovými penězi a náklady na pokladny 
nejsou právě levnou záležitostí. Proto nadcházející období bude ve znamení naší 
snahy o zvýšení povědomí o progresivních platebních možnostech, které přinesou 
našim odběratelům i větší komfort při uhrazení plateb za elektřinu. 

Jak nejrychleji odstranit 
poruchu elektroinstalace?
Pomůže „POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA“ PREměření, a. s., 
která je členem skupiny Pražská energetika.

Nová služba umožňuje domác-
nostem při stěhování na území 
metropole a Roztok u Prahy 

převést elektroměr z pohodlí domova 
na původní adrese nebo již z nového 
bydliště, aniž by musely navštívit ně-
kterou ze zákaznických kanceláří PRE. 
„Stačí vyplnit formulář Žádost o změ-
nu a zaslat jej vyplněný a podepsaný 
poštou na adresu Pražské energetiky, 
Prodej MOO, ulice Na Hroudě 1492/4, 

Praha 10,“ podotkl tiskový mluvčí PRE 
Petr Holubec. 

Formulář Žádost o změnu získají 
odběratelé na internetových stránkách 
www.pre.cz v sekci domácnosti/formu-
láře nebo mohou požádat o jeho zaslá-
ní na telefonické zákaznické lince PRE 
267 055 555. Samozřejmě si ho také 
mohou kdykoliv vyzvednout v některé 
z obchodních kanceláří PRE. V žádosti 
musí zákazník vyplnit pro dané odběr-

né místo údaje o původním i novém od-
běrateli i kontakty na sebe. „Následně 
od nás obdrží původní zákazník koneč-
nou fakturu a nový zákazník písemné 
vyjádření dodavatele o zaregistrování,“ 
doplnil Petr Holubec.

V roce 1997 bylo v rámci oslav 
100. výročí založení společnosti 
Pražská energetika slavnostně 

otevřeno Technické a dokumentační 
muzeum PRE v Novovysočanské ulici. 
Za dobu několikaletého působení muzea 
se sbírky staly mezi odbornou veřejností 
a na specializovaných školách již známé 
a navštěvované hlavně z hlediska širo-
kého spektra vystavovaných předmětů 
a dokladů z oblasti elektroenergetiky. 
Expozice muzea ovšem zaujmou nejen 
odborníky – na své si zde jistě přijdou 
i další návštěvníci se zájmem o techniku 
a historii. 

Na výstavní ploše o rozloze více než 
300 m2 je shromážděno přes 120 dru-
hů přenosných měřicích přístrojů, z toho 
polovina pochází z počátku minulého 
století (nejstarší se pyšní rokem výroby 
1906), 80 druhů elektroměrů, 30 druhů 
spínacích hodin, 40 druhů rozvaděčo-
vých měřicích přístrojů, přijímače HDO, 
10 druhů měřicích transformátorů prou-

du a napětí, výzbroj transformačních 
stanic, vypínače vysokého a nízkého 
napětí, kabelové armatury VN/NN, dá-
le síťové transformátory (například su-
chý transformátor 3000/120 V z roku 
1914), originální a funkční CU přípojnico-
vý rozvod, litinové kabelové skříně, jisticí 
prvky, síťové ochrany, ochranné a pra-
covní pomůcky, přes 40 druhů výstraž-
ných tabulek, bezpečnostní předpisy, 
účtovací doklady elektřiny z doby Elek-
trických podniků hl. města Prahy atd.

K unikátním exponátům patří mramo-
rové rozvaděče 3000 V (Ganzův rozvod), 
mramorový řídicí rozvaděč v původním 
provedení z rozvodny Praha - Jih, mincov-
ní elektroměr, kapalinový elektroměr pro 
stejnosměrný proud, kyvadlové spínací 
hodiny s ručním natahováním, přenos-
ná měřicí skříň pro přechodné odběry 
z dvacátých let minulého století s uni-
kátním zajištěním proti neoprávněnému 
odběru atd. 

V muzeu se podařilo též shromáždit 
řadu originálních tiskovin – například té-
měř kompletní sadu knižních vydání ČSN 
od roku 1920, staniční seznamy od roku 
1914 až po poslední knižní vydání, učeb-
nice elektrotechniky (nejstarší z roku 
1896 a 1900 v českém jazyce).  Zájemci 
o ekonomiku v rámci oboru mohou vidět 
například učebnici „Hospodaření elek-
trických podniků“ od Ing. Vladimíra Lis-
ta z roku 1928, několik předválečných 
ročníků časopisů „ELEKTRICKÁ SLUŽ-
BA“ a „ZEPOP“, vydávaných Elektrickými
podniky pro vzdělávání zaměstnanců 
a informaci veřejnosti, dopis T. A. Ediso-
na Dr. Kolbenovi z roku 1920, dále ně-
kolik desítek fotografií týkajících se his-
torie Pražské energetiky, schémata sítí, 
knihy o objektech vážících se k rozvodu 

elektrické energie v hl. městě Praze 
a mnohé další. K zvláštním exponátům 
a možná i unikátům patří originál slu-
žebního pláště pracovníka Elektrických 
podniků města Prahy z let 1938–1940.

Zřízením, udržováním a postupným 
dalším rozšiřováním sbírek muzea Praž-
ské energetiky chce tato společnost při-
spět k poznání části historie hl. města 
Prahy v oblasti výroby, rozvodu a distri-
buce elektřiny a všeobecně k připome-
nutí historie síťových systémů rozvodu 
elektrické energie. 

Muzeum Pražské energetiky, a. s., 
je vděčné za každý nový exponát, který 
by mohl obohatit jeho sbírky. Expozice 
je možno zhlédnout po předchozí 
telefonické nebo osobní dohodě 
na  adrese: 

Pražská energetika, a. s.
Novovysočanská 696/3

Budova C, vchod III
190 00 Praha 9

tel.: 267 052 680

Technické a dokumentační muzeum PRE
Víte, že kousek pod Ohradou můžete nahlédnout do historie pražské energetiky?

Stěhujete se v rámci hlavního města a máte s tím spoustu starostí? Pražští 
energetici se takovým domácnostem snaží alespoň od jednoho složitého 
vyřizování ulehčit. Pro stěhující se rodiny proto Pražská energetika, a. s., (PRE) 
zavedla zkušebně novou službu, tzv. korespondenční převod elektroměru. 

J iž přes dva roky v PREměření 
úspěšně zajišt’ujeme pohotovost-
ní službu pro zákazníky Pražské 

energetiky, kteří odebírají elektřinu 
ze sítí nízkého napětí. Odstraňujeme 
vzniklé poruchy elektrických zařízení 
v neměřených částech elektroinstala-
ce, která není v majetku PRE. Jedná se 
převážně o elektrické zařízení domu, 
kterým prochází neměřená elektrická 
energie a jež je pod dohledem dodava-
tele elektrické energie.

Pohotovostní služba PREměření má 
stálé telefonní číslo 602 553 480, 
na které přijímá hlášení o poruchách. 
Tato služba je zajišťována v pracovní 
dny od 15:15 odpoledne do sedmé 
hodiny ranní a dále nepřetržitě v so-
botu, v neděli a ve dnech státních 
svátků. Jedná se o placenou službu, 
náklady za provedenou opravu hradí 
plně zákazník.

Zákazníci, kteří zůstanou potmě, pře-
devším volávají nejdříve na telefonní 
číslo poruchové služby NN PREdistribu-
ce do Kateřinské ulice. Pokud se však 
jedná o závadu mimo distribuční síť 
PRE, služba zákazníka neodmítne a na-
bídne, podle vzájemné dohody, volající-
mu pomoc formou pohotovostní služby 
PREměření. Operátor sdělí zákazníkovi, 
že se jedná o službu za úhradu, pokud 
zákazník souhlasí, zajistí oznámení 
poruchy přímo službu konajícímu pra-
covníkovi PREměření. Na základě pře-
daných údajů pracovník pohotovosti 
PREměření neprodleně telefonicky zpět 
kontaktuje zákazníka, nabídne opravu 
nahlášené poruchy elektroinstalace 
a sdělí předběžnou cenu. V případě 
zájmu zákazníka vyjíždí posádka po-
hotovostního vozu na místo poruchy. 
Zde, po sepsání objednávky, provede 
potřebnou opravu v měřených i nemě-
řených částech elektroinstalace. 

Zahájení opravy je zákazníkovi nabí-
zeno ve lhůtách do 60 mi-
nut v Praze a do 90 mi-
nut v okrajových 
částech Prahy 

a v městě Roztoky od času přijetí za-
kázky a dohody se zákazníkem o prove-
dení opravy. Pokud je pracovník poho-
tovostní služby již na jiném zásahu, je 
předpokládaná doba příjezdu vzájem-
ně dohodnuta. Pro zajištění činnosti 
má PREměření k dispozici pracovníky 
s požadovanou kvalifikací a vybavením. 
K zásahům je vyčleněno samostatné 
vozidlo, které je vybaveno potřebným 
materiálem pro odstranění poruch elek-
trické instalace.

Z dlouhodobých zkušeností s po-
skytováním této služby můžeme zá-
vady rozdělit do tří základních skupin. 
V 90 % poruch se jedná o vadný jistič 
před elektroměrem. Dále se jedná o zá-
vady způsobené vypáleným či přeruše-
ným vodičem, vypálenou svorkovnicí, 
zkratem apod.  – tyto závady předsta-
vují cca 9 % poruch. Nejmenší procento 
oprav, okolo 1 %, tvoří závady v měřené 
části elektrické instalace u zákazníka.

Cena za poskytnuté služby je pro na-
še zákazníky při porovnání s ostatními 
pohotovostními firmami akceptovatel-
ná, o čemž svědčí i případy, kdy zá-
kazník nabídnuté služby zprvu odmít-
ne a po ověření cen u ostatních firem 
opětovně kontaktuje naši společnost 
a služby využije. 

Přestože ještě není tato služba plně 
v povědomí veřejnosti, lze konstato-
vat, že pohotovost PREměření plní svůj 
účel, pro který byla zřízena. Rozšířila 
poskytované služby Pražské energetiky 
o činnosti, které sama v rámci prodeje 
a distribuce neprovádí, ale které jsou 
mnoha zákazníky s touto společností 
spojovány. To vede ke zvýšení důvěry 
zákazníka vůči svému dodavateli elek-
trické energie.

Máte doma tmu a porucha je 
v elektroinstalaci domu? Vždyť sta-
čí jen zavolat číslo pohotovosti 
PREměření 602 553 480.

Elektroměr při stěhování bez problémů

A o jaké ceny se bude 20. prosin ce losovat?

 1. – 5. cena zájezd v hodnotě 20 000 Kč */
 6. – 10. cena elektřina v hodnotě 3 000 Kč **/
 11. – 50. cena elektřina v hodnotě 1 000 Kč **/
 51. – 100. cena elektřina v hodnotě 500 Kč **/ 
*/ Výherce získá libovolný zájezd dle nabídky určených cestovních kanceláří. Pražská energetika, a. s., 
proplatí částku do výše 20 000,- Kč. Pokud cena vybraného zájezdu překročí uvedenou částku, doplatí 
zákazník zbytek přímo v cestovní kanceláři. Nevyčerpanou částku nelze nahradit.
**/ Výherce obdrží certifikát na elektřinu od Pražské energetiky, a. s., v uvedené  hodnotě. Tato částka 
bude připsána na smluvní účet u Pražské energetiky, a. s.

Ganzův rozvod

Expozice historických elektroměrů
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1. Dostavba pra�ského metra a rozšíøení sítì tramvajových tratí
2. Více zelenì v pra�ských sídlištích a ulicích, o�ivení projektu

zeleného prstence okolo Prahy
3. Dostupné bydlení pro mladé Pra�any
4. Úèinná a kvalitní rekonstrukce a modernizace panelových

domù
5. Veøejná doprava v Praze zdarma pro všechny seniory a �eny

na mateøské dovolené
6. Bezpeèné mìsto – policisté v ulicích
7. Úctu a bezpeèí pro �ivot seniorù v Praze
8. Dostavba vnìjšího silnièního okruhu Prahy s podporou státu
9. Èistá Praha pøátelská a vstøícná k Pra�anùm

i návštìvníkùm Prahy
10. Budoucnost Prahy – evropské centrum vzdìlávání,

vìdy a obchodu

DESET ZÁVAZKÙ PRO PRAHU PRACUJI
PRO VÁS

Politika jako slu�ba lidem

Sociálnì tr�ní stát

Recept proti korupci: veøejná kontrola

Politiku pova�uji jako prostøedek pro dosa�ení svého cíle,
a tím je vybudovat z Èeské republiky standardní evropský
stát, postavený na stabilních hodnotách západoevropské
kultury.

Za prioritu pova�uji sociálnì tr�ní hospodáøství, které
umo�ní ekonomický rozvoj a zároveò i vysokou kvalitu
�ivota všech obèanù Èeské republiky. Mým vzorem kvalitní
a dobøe fungující spoleènosti jsou zemì jako Rakousko,
Nìmecko, Dánsko a Švédsko. Udìlám vše pro to, aby naše
republika byla sociálnì vyspìlou zemí s vysokou mírou
vzdìlanosti a kultury, v èem� spatøuji další cestu k rychlému
ekonomickému rùstu. Z tohoto dùvodu se zasadím o to,
aby nejlepší investièní pobídky dostávaly ty subjekty, které
pøinesou rozvoj vìdy, výzkumu, slu�eb, obchodu a obecnì
všech èástí tzv. vzdìlanostní ekonomiky.

Ze svých zkušeností, které jsem získal ve funkcích ve
zdravotnictví vím, �e nejvìtším problémem je nastolování
poøádku a hájení zájmù lidí proti mocným lobby, které
nevidí jiný cíl, ne� z lidí dostat co nejvíce finanèních
prostøedkù pro sebe. Proto si myslím, �e mnohá opatøení,
která jsem realizoval vyvolala tak silný a� hysterický odpor.
Budu i nadále prosazovat co nejširší veøejnou kontrolu nad
vším, co se lidí dotýká a co také ze svých daní platí. Veøejná
kontrola je jedním z nejúèinnìjších nástrojù k potírání

korupce. Proto jsem napøíklad prosadil zveøejòování
všech hospodáøských údajù neziskových

nemocnic a souèasnì veøejnou kontrolu
kvality poskytované zdravotní péèe

v tìchto organizacích. Chci tento
recept uplatnit i v ostatních
oblastech veøejného �ivota.

MUDr. David RATH
ministr zdravotnictví Èeské republiky,
lékaø a uèitel na lékaøské fakultì,
soukromý ambulantní internista v Praze
a primáø záchranné slu�by
ve Støedoèeském kraji,
zakladatel a první pøedseda Lékaøského
klubu, prezident Èeské lékaøské komory.

Koupíme činžovní domy 
a půdní prostory na Praze 3, 2
– bytové, nebytové skladové, jakékoli velikosti. 

Nabídky pouze od přímých majitelů.
Tel.: 603 843 047, e-mail: malesicka@seznam.cz

DUET – Seznamovací kancelář a poradenství
Najdeme pro Vás partnera. Již registrace Vám 
zajistí kontakty k seznamování. Nezůstávejte 
mezi 40 % lidí, kteří jsou sami, a navštivte nás:
Praha 4, Michelská 12a, 4. patro

Mimořádná akce! Celý květen je registrace zdarma!
www.seznamkaduet.cz, tel.: 606 785 432

Osiková 2, Praha 3
Tel.: 284 823 132

Přihlašujete motorové vozidlo 
k provozu nebo prostě jenom 

potřebujete uzavřít povinné ručení
 či havarijní pojištění?

Navštivte nás na Jarově 
v prostorách MHMP. Nabízíme 

výběr z více pojišťoven.
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S LIDMI PRO LIDI * VOLTE 20

MÁME ŘEŠENÍ * VOLTE 20

Pražanům
bezpečí

zdravé životní prostředí

dostupné veřejné služby
* DOSTUPNÉ BYDLENÍ *

* ROVNÉ PODMÍNKY VZDĚLÁNÍ *
* NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA *

* ZDRAVÍ NENÍ ZBOŽÍ *
* POMOC RODINÁM S DĚTMI *
* DŮSTOJNÝ PODZIM ŽIVOTA *

Firma Š+M - provádí tyto práce
MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
výroba, montáž, začištění • rozpočty, konzultace zdarma
tel./fax: 241 494 620, mobil: 603 485 331

Politika znamená
podat ruku potřebným

1.  ............................................

2.  ............................................

3.  MUDr. Vladimír ŘÍHA

4.  ............................................

www.vladimir-riha.cz

 1. Bezpečnost
  2.   Sociální problematika, zdravotnictví
  3.   Životní prostředí
  4.   Školství
  5.   Doprava – parkování
  6.   Bydlení
  7.   Hospodaření obce
  8.   Úřad
  9.   Kultura, sport, volný čas
10.   Etický a morální kodex zastupitele

Strážníci v ulicích – Vaše bezpečí
• Navýšení počtu strážníků – okrskářů
• Každá ulice svého strážníka
• Kamery na nebezpečných místech
• Strážníci na přechodech u škol
• Materiální podpora Městské policie a Policie České republiky
• Větší kontrola provozování zastaváren a bazarů

www.nk-pravicovyklub.cz  •  pravicovyklub@seznam.cz

DESET BODŮ PRO TROJKU
základní teze volebního programu

NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI
PRAVICOVÝ
KLUB

MUDr. René Brixí Vladimír Holzknecht Zdenka Dubová MUDr. Miroslav Procházka

–

  
 

VETERINÁRNÍ KLINIKA

MVDr. Kateřina Tandlerová
Na Hlídce 22, Praha 3

tel. 222 587 741, 728 217 954
www.volny.cz/veterinarni.klinika

• RTG • sono • čipy • pasy 
• krmiva Hill´s a Purina PROPLAN
• objednávky • snadné parkování

AKCE NA KVĚTEN:
VYŠETŘENÍ ZUBŮ ZDARMA!
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Hudební škola hlavního města Prahy
Praha 3, Komenského nám. 400/9
tel.: 221 434 711, fax: 221 434 794

sekretariat@hudebniskola.cz
www.hudebniskola.cz

přijímá
na školní rok 2006/2007
29. května 2006 od 14 do 17 hod.

v budově školy

� děti ve věku 5 –  6 let
do přípravné hudební výchovy

� zájemce ve věku od 6 let
ke hře na nástroj, sólový a sborový zpěv
(v případě mimořádně rozvinuté hudebnosti 

i žáky mladší, na dechové nástroje i žáky starší)

� zájemce ve věku 7–10 let
o přípravu na talentovou zkoušku do pri-

my osmiletého gymnázia s hudebním 
zaměřením na Gymnáziu Jana Nerudy
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Květen

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

6. 4. – 6. 5. JAN TRÁVNÍČEK: Obrazy
9. 5. – 2. 6. THEODORA PATRICK: 

Olejomalby (vernisáž 9. 5. v 18.00)

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

  1. po 18.00 Annie Hall (FK)
20.30 Match Point – Hra osudu

  2. út 18.00 Snídaně na Plutu
20.30 Zkrocená hora

  3. st 15.30 Mléčná dráha (FK pro SŠ)
18.00 Bezesné noci
20.30 Super Size Me

  4. čt  18.00 Bratři
20.30 Show začíná

  5. pá 20.00 IMPRO-FREE-JAZZ 
FESTIVAL 2006 – zahájení III. ročníku

  6. so 18.00 Faktótum
20.30 Ráj hned teď
22.30 Kouř

  7. ne 18.00 Kachní sezóna
20.30 Luk

Současná česká kinematografie
  8. po 18.00 Toyen (FK)

20.30 Spalovač mrtvol (FK)
  9. út 18.00 Nuda v Brně

20.30 Štěstí
10. st 15.30 Mnichov (FK pro SŠ)

18.15 Indián a sestřička
20.30 Fimfárum II

11. čt 18.00 Mrtvá nevěsta Tima Burtona
12. pá 18.00 Wallace a Gromit: Prokletí 

králíkodlaka
20.30 Dvojí život Veroniky (FK)
22.30 Super Size Me

13. so 18.00 Match Point – Hra osudu
20.30 Zlomené květiny
22.30 Kafe a cigára

Miniozon – přehlídka filmů Françoise Ozona
14. ne 18.00 5 x 2

20.30 8 žen
15. po 18.00 Bazén

20.30 Čas, který zbývá

16. út 18.00 Doo Wop
20.30 Já a ty a všichni ostatní

Opáčko – filmy vhodné k zopakování
17. st 15.30 Ticho (FK pro SŠ – 

mimo přehlídku)
18.00 Život Briana (FK)
20.30 Idioti (FK)

18. čt 18.00 Casablanca
20.30 Zuřící býk (FK)

19. pá 18.00 Půlnoční kovboj (FK)
20.30 Saló aneb 120 dní Sodomy (FK)
22.45 Arizona Dream

20. so 12.00 VIDEOCULTUREFEST 2006 
(mimo přehlídku)
18.00 Smrt v Benátkách (FK)
20.30 Amarcord (FK)
22.45 Monty Python: smysl života

21. ne 18.00 Brazil (FK)
20.30 Unaveni sluncem (FK)

22. po 18.00 Jsem sexuální maniak
20.30 Anatomie pekla

23. út 18.00 B-h je mi strachem
20.30 Luk

24. st 15.30 Zkrocená hora (FK pro SŠ)
18.00 Plechový bubínek (FK)
20.45 Motocyklové deníky (FK)

Současná čínská kinematografie
25. čt 18.00 Spolu s tebou

20.30 Cesta domů
26. pá 18.00 Potala

20.30 Horská hlídka
22.30 Číňan

27. so 18.00 Lotosová lucerna
20.30 Life Show
22.30 Čínská odysea 2002

28. ne 18.00 Stvořeni pro lásku
20.30 2046

29. po 18.00 Klan létajících dýk
20.30 Cesta domů

30. út 18.00 Hrdina
20.30 Nikdo nesmí chybět

31. st 15.30 U konce s dechem (FK pro SŠ)
18.00 Tajemství slov
20.30 Kachní sezóna

FILMY PRO DĚTI
  6. so 15.30 Fimfárum I
  7. ne 15.30 Fimfárum II
13. so 15.30 Anděl Páně
14. ne 15.30 Krtkova dobrodružství IV
21. ne 15.30 Příběhy cvrčka a štěňátka
27. so 15.30 Pojďte, pane, budeme si hrát
28. ne 15.30 Povídání o pejskovi a kočičce

FILMY PRO SENIORY
  2. út 10.00 Jak se krotí krokodýli
  9. út 10.00 Na východ od ráje
16. út 10.00 Bezesné noci

23. út 10.00 Luk
30. út 10.00 Kachní sezóna

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

  1. po 19.30 Music Infinity: 
THE FIVE CORNERS QUINTET

  2. út 19.30 Future Line: QUITE QUIET * 
  3. st 19.30 ŠVIHADLO *
  4. čt 19.30 LETY MIMO (křest alba 

Elektra), support: ZPRAKU!, 
special guests: DUO EGON, 
KLÁRA KONDELÍKOVÁ

  6. so 19.30 POST-IT 
(křest alba Sector 10)

  7. ne 19.30 FRESH SPRING VJING 
STORM

  8. po 19.30 EuroConnections: MEW
  9. út 19.30 Future First Line: 

UNIFICTION *
10. st 19.30 STO ZVÍŘAT (křest DVD)
11. 19.00, 12. – 13. 18.00 I. FREE JAZZ 

FESTIVAL

12. FESTIVAL
INTEGRACE SLUNCE 2006 *

Vstup zdarma. Pořádá o. s. Sukus za pod-
pory hl. m. Prahy, MČ Praha 3 a Minister-
stva kultury ČR. Podrobný program najdete 
na www.festivalslunce.wz.cz.
15., 17. a 18. 9.00 divadelní, pěvecká 

a taneční vystoupení lidí 
zdravotně postižených i zdravých 
– zvláště dětí a mládeže, ale 
i dospělých (ze základních 
a speciálních škol, dětského 
klubu, domova pro zrakově 
postižené, centra integrace dětí 
a mládeže a zařízení pro ženy 
s mentálním postižením)

16. út 10.00 KOUZELNÍK TOM KIKS 
(společný pohybově výtvarný 
projekt studentů Výchovné 
dramatiky neslyšících DiFA 
JAMU Brno a scénografie 
KALD DAMU Praha)

19. pá 10.00 workshop

15. po 19.30 HUGO RACE 
& THE TRUE SPIRIT, 
support: J. C. & ANPHIBIUS *

16. út 19.30 Future Line: ZRNÍ *
17. st 19.00 Other Music: STEREOLAB, 

support: ELECTRONICAT
18. čt 19.30 ŽÁHA (křest alba)

FESTIVAL DIVADLA NIE
Každý den od 10.00 do 16.00 worskshopy au-
torské tvorby pod vedením Alexe Byrna a NIE.
20. so 20.00 Má dlouhá cesta domů
21. ne 20.00 Téměř zapomenuté vzpomínky
22. po 20.00 Konec všeho, navždy 

(česká premiéra)

23. út 19.30 Future Line: PSYCHO CLUB 
& THE TRIPPERS *

24. st 10.00 Divadlo před dvanáctou: 
DIVADLO NESLYŠÍM BRNO 
– Kytice *
19.30 IRISH DEW & hosté *

25. čt 19.30 ALVIK *
26. pá 19.30 Music Infinity: 

SYLVAIN CHAUVEAU 
& ENSEMBLE NOCTURNE

27. so 18.30 Musicserver.cz – 6 let: 
KRYŠTOF, LETY MIMO, 
ROE-DEER, READY KIRKEN, 
LENKA DUSILOVÁ

28. ne 19.55 J. RUDIŠ – I. MALIJEVSKÝ: 
Monoskop (literárně-hudební šou)

30. út 19.30 Future Line: 
ESENCE + BIKINY SHOP *

31. st 19.30 SOIL & hosté 
(křest alba In Fields)

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

  2. út 19.30 CHRISTOPHER YOHMEI 
BLASDEL (koncert světově 
uznávaného hráče na japonskou 
bambusovou flétnu šakuhači)

  3. st 19.30 DVOŘÁKŮV KOMORNÍ 
ORCHESTR (W. A. Mozart, 
P. I. Čajkovskij, T. Svoboda, 
S. Bodorová, A. Dvořák)

  9. út 19.30 H. FREJKOVÁ – zpěv, 
M. HROMEK – kytara: Písně v jidiš  
(+ židovská rčení a anekdoty)

10. st 19.30 M. RADA – klavírní recitál 
(L. van Beethoven, S. Rachmaninov, 
W. A. Mozart, F. Chopin, J. S. Bach)

11. čt 19.30 IUVENTUS PAEDAGOGICA 
a hosté (Z. Lukáš, Z. Šesták, J. Teml, 
O. Mácha, B. Martinů)

13. so 15.00 STAMICOVO KVARTETO 
(F. Schubert, K. Stamic, 
J. Ch. de Arriaga, D. Šostakovič)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

17. st 19.30 MUSICA BOHEMICA: 
Jarní koncert

23. út 19.30 J. VÁCA – hoboj, 
A. KOUDELKOVÁ – klavír 
(A. Vivaldi, J. S. Bach, V. Jírovec, 
L. van Beethoven, M. Ravel, 
V. Novák, K. Reiner)

25. čt 19.30 BELGICKÉ KYTAROVÉ 
DUO – T. KROTIL a S. SANDRONT 
(S. Assad, E. Gismonti, S. Joplin, 
R. Gnattali aj.)

31. st 19.30 CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
J. JANOUŠKA a sólisté, 
host: L. HOLÝ

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
20. 4. – 19. 5. M. OBERREITEROVÁ 

(obrazy)
25. 5. – 23. 6. J. KUNDRÁT 

(dřevěná plastika)

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
tel.: 224 817 886, 224 813 899
vstupenky@divadloponec.cz
www.divadloponec.cz

Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně 
postižené.

1. – 2. 20.00 T. Rychetský: Zlomené sny 
(premiéra); V. Kuneš – E. Schouten: 
Paedocyprus Progenetica (premiéra); 
T. Rychetský: Bezpředmětná 
křehkost

4., 11., 18. a 25. 19.30 Uvolněte se, prosím 
(talk show J. Krause)

  5. pá 20.00 M. Reiter: Solo; 
L. Stránská: 2 v 1

9., 13. a 16. 20.00 Tanec HAMU

4+4+4 DNY V POHYBU – 11. ročník 
mezinárodního divadelního festivalu

19. – 20. 19.00 Jo Strømgren Kompani: 
Klášter (česká premiéra)

21. – 22. 19.00 Mouvoir – S. Thiersch: 
Pod zeleným trávníkem

23. – 24. 19.00 Système D – D. Porte: 
Více sama, než sólo

27. – 28. 19.00 Teatr Cinema: Ráda bych si 
zatančila Mahlera, mámo

30. – 31. 10.00 Taneční studio Light: 
O Evelínce a Francínkovi

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
Začátky v 19 hod., není-li uvedeno jinak.

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  2. út VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ 

KNIHY
  3. st POSEL Z LIPTÁKOVA
4. – 5. AFRIKA
14. ne 16.00 a 19.00 ZÁSKOK
16. út VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ
18. – 19. AKT
21. ne 16.00 a 19.00 DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ
23. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
24. st BLANÍK
30. – 31. ŠVESTKA

DIVADLO KONZERVATOŘE
  9. út V. Štěpánek: D-GENERACE
15. a 22. F. G. Lorca : KRVAVÁ SVATBA 

(premiéra)
29. po G. Feydeau:  ŤULULUM

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC
10. st kol. souboru: VRAŽDA 

V PENZIONU PRO STARŠÍ 
DÁMY (Divadelní spolek Proměna)

11. čt J. Kolár: KREVNÍ DESTIČKY 
(Divadlo Pibimpap-Rizoto)

12. pá P. Macháček: KARKULKA 
A LEVÁ RUKA (Divadlo Kámen)

13. a 28. D. Bartek, T. Belko, 
W. Shakespeare: SMRAD 
Z ELSINORU (Divadlo Šrapnel)

26. pá M. Kabeláčová: VEČER 
SCÉNICKÉHO TANCE 
(MK Dance)

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

* přihlášení nutné předem
12. – 14. Sportovní víkend ve Všenorech 

(pro děti od 8 do 12 let; cena 200 Kč) *
18. čt 16.30–18.30 Vitráže – art studio 

(pro rodiče a děti; cena 50 Kč) *
21. ne 15.00–17.00 Šneččí studio: Šneččí 

papír plný květin (cena 40 Kč/rodina) *
28. ne 9.00–16.00 Kouzelné pohádkové 

by tosti – arte dílna (pro rodiče a děti; 
cena 40 Kč/3 hod., 80 Kč/6 hod.) *

14. ne 9.00–18.00 Arteterapie-artefiletika: 
Sen a pohádka – seminář (cena 340 Kč, 
studenti a ženy na mateřské 240 Kč) *

31. st 14.00–16.00 Den dětí – zábava, hry 
a soutěže (cena 10 Kč)

Klub Ulitka: každou středu v 10.00–12.00 vý-
tvarné dílny, každý čtvrtek v 10.00–12.00 před-
nášky na různá témata (vstupné 25 Kč/hod.)

INZERCE

 � Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856
� Hledám důchodce-řidiče s vlast. autem 
za cestami po Praze a na chalupu. Za od-
měnu. Tel. 720 157 707

� Knihy i knižní pozůstalost koupím,  
odvezu. Tel. 286 891 400
� Koupím rádia do r. 1960, elektron-
ky, krystalky. Tel. 777 855 344 
� Prodám urnový hrob s pomníkem 
– nové Olšany poblíž ruské kaple. 
Tel. 284 824 476
� Prodám ždímačku zn. Perla a malou 
karmu zn. GGD. Tel. 271 772 513
� Zednický servis – tel. 602 212 089
� Vyklízíme, odstěhujeme, přestěhu-
jeme. Tel. 272 767 360, 606 220 098
� Malířské práce, možný úklid po ma-
lování. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Čistírna peří je umístěna na Plzeň-
ské 170, Praha 5. Zhotovujeme deky 
a polštáře z naší sypkoviny na počká-
ní nebo do 24 hod. Tel. 606 312 174
� Broušení parket+ekolak: 220 Kč/m2.
Lišty, tmel, pokládka. Tel. 603 422 376
� Půjčky pro důchodce a podnikatele 
10–500 000 Kč bez ručitele. 
Tel. 777 092 407
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600 

� Malířské a lakýrnické práce.
Úklid. Levně – kvalitně. P. Sus.
Tel. 603 505 927
� Stropní sušák prádla. Prádlo se  
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584
� Malířské i lakýrnické práce.
P. Saifrt – tel. 606 227 390
� Zboží z večerky – levně v akci. 
Tel. 720 157 707
� Zdravé hubnutí. Tel. 776 387 655
www.hubnete.cz/fjord
� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� Krejčovství Chytrá
Opravy, úpravy, šití na zakázku
Tel. 604 702 640
� 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
� Studentka VŠ se státní zk. z AJ na-
bízí doučování angličtiny – úroveň ZŠ 
a SŠ. Tel. 606 376 587

� Výklad karet. Tel. 720 157 707
� Koupím byt při privatizaci domů 
v Praze 3, nebo pomohu při převodu. 
Tel. 777 187 978
� Přímý zájemce koupí v Praze 
byt, dr. nebo os. vlastnictví. Platba 
hotově možná. Tel. 222 210 495
� Vyměním družst. byt 2+1, 60 m2, P3, 
Krásova/Bořivojova, I. kat., nadstan-
dard, za větší ve stejné lokalitě, pouze 
DV nebo OV. Tel. 603 281 028
� Vyměním obecní byt 4+kk, panel, 
dvougenerační (2x WC), lodžie, Žiž-
kov – centr. část, za menší před priva-
tizací. Tel. 222 713 308 večer
� Obecní 3+1/L, I. kat., u Parukářky, 
s výhl. na Hradčany a Prahu, vyměním 
za menší byt. BS23@seznam.cz
� Vyměním obec. 2+1, 60 m2, na Žiž-
kově, za podobný nebo menší (okolo 
50 m2) kdekoliv v Praze – i před priva-
tizací. Tel. 728 371 309
� Vyměním pěkný byt 2+1, 90 m2, 
s bohatým přísl., vlast. top., za menší, 
50–60 m2, stát. před privatizací. Ostat-
ní dohodou. Tel. 721 970 903

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

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17)
10. st 18.00 V. Molek: Příroda jiho-

českých Boletic (přednáška)

Galerie Krásova 37
(www.culturecross.net)
17. 4. – 11. 5. „Společnost pro zvířa-

ta“ – výstava fotografií a textů do-
kumentujících brutální zacházení 
se zvířaty

17. 5. – 15. 6. výroční výstava Klubu 
fotografů amatérů v Žižkově

Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  4. čt 20.00 Pale Blue Something
11. čt 20.00 Pepa Pilař & Classic 

Rock´n´roll Band
18. čt 20.00 Syrový tóny
25. čt 20.00 Strašidelná loď
27. so 20.00 La Loba

Klub fotografů amatérů v Žižkově
1. – 27. výstava tvůrčí skupiny Praši-

vina v galerii Exit, Štítného 30

Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
16. út 16.30 Dr. J. Hrdlička: Působe-

ní prof. F. M. Bartoše na Žižkově 
(přednáška)

30. út 16.30 J. Schütz: Zajímavosti
a zvláštnosti Žižkova a Prahy 
(přednáška)

Nová Trojka
(Jeseniova 19)
1. a 8. centrum uzavřeno
3., 10., 17., 24. a 31. 15.00–17.00 

dárkové dílny (keramické přívěs-
ky; tisk na trička; korálkové náhr-
delníky; malování na sklo; žonglo-
vací míčky)

  9. út 9.30 a 10.30 muzikoterapie
15. po 9.00 oslava Dne matek
  11.00 piknik na Parukářce + 

představení divadla Trakař
15., 22. a 29. 13.30 –15.30 klub vý-

tvarných technik (linoryty)
16. út 10.00 M. Pospíšilová: Bezpeč-

nost potravin (přednáška)
  19.30 setkání klubu MOC
21. ne 15.00 malování na hedvábí (re-

zervace – tel. 603 730 773)
23. út 10.00 K. Zatovičová: Děti nás 

učí aneb vědomé rodičovství (po-
vídání)

Římskokatolická církev
13. so 8.30 procházka po pražských 

uličkách spojená s návštěvou ko-
stela sv. Kateřiny, sv. Apolináře 
a „zapomenuté“ kaple sv. Barbo-
ry (sraz v Kateřinské ul.)

15. po 18.00 premiéra Mše G dur hu-
debního skladatele A. Tučapské-
ho – v kostele sv. Prokopa (zpívá 
Pražský smíšený sbor)

16. út 18.00 M. Szabo a M. Smolák: 
Doktor s galerií (benefiční beseda 
s galeristou – v Atriu, Čajkovské-
ho 12; vstup volný)

Stopaři, 150. oddíl skautů a skautek
(http://stopari.jeja.cz)
19. pá 18.00 kulturní besídka nejen 

pro děti v Gymnáziu Na Pražačce 
(film, divadlo i hudba)

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
10. st 14.00 výlet na Cibulku (sraz 

na stanici tram. č. 9 „Poštovka“)
19. pá 16.00 Albatros: Když láska 

kolem jde (pořad v Nové Trojce, 
Jeseniova 19; přezutí s sebou)

VOŠUP a SUPŠ
(Žižkovo nám. 1)
7. 4. – 9. 5. výstava akad. malíře 

D. Pokorného

Hledám menší byt ke koupi 
v této oblasti. Ne přízemí, 

s dobrou dostupností do centra. 
Nabídněte na tel.: 731 618 313

PRÁCE
Přijmeme nového člena prodejního 

týmu, SŠ nebo VŠ, komunikativnost. 
Velmi dobrý výdělek. 

Kontakt: Zdeňka Tomašková, 
221 711 211, praha5@avivazp.cz

Květnové 
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov 

  3. st 18.00  s SK Sigma Olomouc „B“
14. ne 10.15  s SK Kladno
27. so 17.00  s AC Sparta Praha „B“
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Blahopřání 
seniorům

Všem členům 
a ostatním seni-
orům, kteří osla-
ví v květnu ku-
laté a půlkulaté 
narozeniny, pře-
jeme do dalších 
let hodně zdraví 
a osobní pohody. 
Blahopřejeme: 

Jarmile Formanové, Františku Práško-
vi, Bertě Slánské, Ludmile Smrčkové, 
Věře Tetaurové a Janě Zímové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Závratě
Závrativé stavy jsou jednou z nejob-

vyklejších potíží, se kterou se lidé ob-
racejí na lékaře prvého kontaktu. Do-
konce u pacientů nad 75 let věku je to 
vůbec nejčastější symptom, jenž je při-
vádí do ordinace.

Hned na úvod je třeba konstatovat, 
že závrať je příznakem, nikoliv nemocí. 
Může však signalizovat i velmi vážnou 
chorobu, například nádor v centrální 
nervové soustavě. U plných 40 % přípa-
dů však jednoznačná příčina komplika-
cí odhalena nebývá a nepříjemné poci-
ty tak, jak přišly, opět odeznějí. Závratě 
zkrátka představují ještě v mnohém ne-
probádanou oblast, proto ve světě vzni-

kají i speciální společnosti lékařů (tzv. 
otoneurologů), které se zaměřují na tu-
to problematiku. Zajímavostí je, že po-
slední velký kongres o otoneurologii 
proběhl minulý měsíc v Praze.

Lidé se závrativými stavy by měli být
důkladně vyšetřeni neurologem a ta-
ké odborníkem na nemoci ušní, nosní 
a krční (za použití přístrojových a labo-
ratorních technik). Často rovněž kon-
čí na pracovištích rehabilitační medi-
cíny, protože u nemalé části pacientů 
jsou závratě vyvolány blokádami krční 
páteře, zejména pak jejích prvních etá-
ží, atlasu a čepovce. Léčba samozřej-
mě závisí na tom, co je příčinou potíží. 
Stojí-li za nimi např. problémy s krční-

mi obratli, doporučují se vhodné těles-
né aktivity nemocného. U velmi úpor-
ných závrativých stavů může pacient 
podstoupit tzv. vestibulární habituační 
tréning, kdy je na speciálních plošinách 
učen zapojovat kompenzační mecha-
nismy, především zrak. V současnosti se
také velmi rozšířila nabídka medika-
mentů, z nichž některé dokonce vychá-
zejí z tradic bylinné terapie (preparáty 
jinanu dvoujlaločnatého).

Na závěr něco povzbudivého: závra-
tě nemusí být vždy jen utrpením, uvě-
domme si, že existují i jejich slastné po-
doby, jaké pociťujeme např. při tanci 
nebo pouťových atrakcích.
MUDr. Miroslav Procházka, zastupitel

Zdravotnické okénko

Další zajímavý příklad národního sty-
lu najdeme na hranicích Žižkova a Krá-
lovských Vinohrad. Švehlovu student-
skou kolej ve Slavíkově ulici č. 22/1499 
projektoval v polovině 20. let Jan Chlá-
dek, dnes už zapomenutý architekt. Byl 
posledním českým žákem ze slavné ško-
ly prof. Otto Wagnera, průkopníka mo-
derny na vídeňské akademii. Chládek 
v Praze začínal ve stylu art-déco a pra-
coval především pro velkou firmu sta-
vitele Bohumila Belady. Společně např. 
provedli palác Vilímkova nakladatel-

ství v Opatovické ulici na Novém Měs-
tě se známou pasáží do Spálené ulice, 
Šramotův palác na Příkopech (pozdě-
ji upravovaný pro restauraci Moskva 
arch. Kadeřábkem) nebo monumentál-
ní Beladovu vilu na Smíchově nad Pl-
zeňskou třídou (v ul. Nad Buďánkami 
– dnes je v ní indonéské velvyslanec-
tví). Později přešel Chládek k moder-
nějším formám, dokonce k funkciona-
lismu, jeho dílem je např. hotel Belve-
dere na třídě Milady Horákové.

Zdeněk Lukeš, historik architektury

Praha 3 a moderní architektura XIV.

Co Vás vedlo k obnovení STP?
První impulsem byl koncert na osla-

vu narozenin Akropole. Když jsme se 
po letech setkali, zjistili jsme, že to me-
zi námi funguje úplně stejně, že se 
nezměnila ani schopnost vzájemně si 
předávat energii... Začali jsme zkoušet
a k našemu překvapení následovalo 
velmi úspěšné vystoupení: na jevišti nás 
uvítal frenetický řev a my si uvědomili, 
že nás to vlastně baví. Naše písničky jsou 

o životě a jsou aktuální dodnes, melan-
cholie kombinovaná s radostí je skoro 
„nesmrtelná“. Nabila nás také odezva 
od diváků. Když jsme loni hráli v Ar-
še, přišla za námi jedna dáma a říkala, 
že skladba Most ji kdysi odradila od se-
bevraždy. Pouštěla si ji stále dokola, až si 
uvědomila, že její problémy nejsou jen 
její samotné a zabít se je vlastně nesmy-
sl. V Akropoli jsem od začátku a vní-
mám rozdíl mezi producentem a uměl-

cem. Ačkoliv oba pracují na stejné věci, 
umělec sklízí emoce, publikum ho milu-
je, ale o producentovi se neví vůbec nic, 
je to nezajímavý, anonymní člověk v po-
zadí. S nadsázkou lze říci, že jeden kon-
cert mi přinesl silnější odezvu než deset 
let práce producenta.

S odstupem času také zjišťujeme, že
jsme ovlivnili generaci hudebníků, ja-
ko je třeba Muchow, Čechtický, Koller 
nebo Kodym, že z nás čerpali a hlásí se 
k tomu. Teď bychom možná mohli mít 
vliv na další. Už před lety jsme se cho-
vali jinak než většina kapel, nešlo nám 
o natočení desky, o zařazení se do systé-
mu, ale vždycky jsme kladli hlavní ak-
cent na živé koncerty, aby lidé měli chuť 
se znovu vrátit. Dnes je situace na čes-
ké hudební scéně stále stejně černobílá, 
na jedné straně akademické muzeální 
produkty, na straně druhé typický český 
většinový showbyznys se svými poně-
kud „vypelichanými“ ikonami. Všichni 
ti, kteří stojí mezi těmito póly, kteří na-
bízejí něco jiného, to mají těžké.
Jaké máte s STP plány do budoucna?

Po koncertním turné netoužíme, chce-
me hrát, vyrobit nízkorozpočtový klip 
a časem i cedéčko. Stejně jako za tota-
lity nemáme ambice dostat se do médií. 
Takže budeme v Radiu 1, možná na Ex-
pressu. Určitě část nebo celé album dá-
me na internet. Necháme to v nezávislé 
rovině...
Paláci Akropolis bývá často vyčítáno, 
že získává nemalé granty. Přitom jako 
hudební klub by si měl na sebe umět 
vydělat sám.

To je dost mylná představa. Klubo-
vá koncertní (poslechová) produkce je 
ztrátová, a to i tehdy, když neplatí zá-
kaz hraní po desáté hodině večerní. Je 
to možné kompenzovat snad jedině tím, 
že v pátek a sobotu uvádíte taneční pár-
ty, ty dokážou být profitní. Koncerty vás 
odsoudí k bankrotu.

Zajímal jsem se, jak se v dalších ev-
ropských zemích rozdělují prostředky 

na kulturu. Snad nikde to není tak ne-
vyvážené jako u nás. Venku jsou čas-
to kulturní výdaje děleny na třetiny: 
hudba, divadlo a výtvarné umění, ale 
u nás do minulého roku byla dotova-
ná jen divadelní síť, a to ještě převážně 
ta tradiční. Co je živé a akční, jako jsou 
právě koncerty pro mladé, alternativ-
ní divadelní představení či progresivní 
výtvarné počiny, je bez podpory odsou-
zeno buď k bankrotu, nebo do pozice 
existenčního přežívání, tedy bez šance 
na rozvoj.

Profil Akropole tvoří z 80 % hudba, 
zbytek je divadlo a multimédia. Fungu-
jeme díky Junior klubu a dotacím. Pro-
tože jsem s naším modelem v Čechách 
první, tak do toho moc lidí nevidí (ne-
bo nechce vidět), nepřečtou si ani vý-
roční zprávu. Nezbývá mi než pracovat 
a dokázat, že jdeme správným směrem, 
pro nás je důležité, že naši nabídku di-
váci reflektují a pečlivě sledují.
Zmínil jste se o alternativním divadlu. 
Jak se mu u Vás daří?

Divadlo je úplně jiný svět, mnohem 
více uzavřený, na představení se necho-
dí podle toho, jak jsou dobrá, ale zda 
v nich například hrají známé tváře z te-
levize. Navíc na divadelním poli panuje 
obrovská řevnivost, silná lobby „kamen-
ných“ scén, proti níž se jen těžko prosa-
zujete. Musíme se orientovat na nový 
typ divadelníků i diváků, rozjíždí se to 
obtížně, ale rozjíždí.
Na kterou ze zahraničních hvězd, kte-
ré v Akropoli koncertovaly, vzpomíná-
te nejraději?

Opakuji se, ale hodně silný byl kon-
cert Rashida Tahy, to se emoce v sále da-
ly porcovat, také on říkal, že to byl jeden 
z jeho nejlepších hudebních zážitků. Si-
gur Rós, Habib Koite nebo Yousou N 
Dour... Letos jsem se bavil na The Bays, 
to je skupina hudebníků, kteří nikdy ne-
natočili album a ani ho natáčet nebu-
dou, ale volně improvizují na taneční 
hudbu.

A koho byste si přál v klubu slyšet?
Třeba Toma Waitse, ten by se ho-

dil, ale je dost drahý a navíc tvrdil, že 
ke „komunistům“ nepojede. Pak Manu 
Chaoa, kterého jsme dokonce domlou-
vali, ale nedopadlo to, Riyuchi Saka-
mota... Plánujeme Pixies, ale i řadu no-
vých progresivních jmen.
A co Vaše snaha o „vývoz“ české hud-
by do zahraničí?

Většina domácích kapel skončí v ber-
mudském trojúhelníku Praha – Brno –
Ostrava a po čase zjistí, že není o co bo-
jovat. Venku jsou neznámé, aby tam 
mohly vystupovat, musíte přesvědčit lo-
kální producenty. Oni je vezmou jako 
support místních skupin, když česká 
strana pokryje výdaje. Celá věc je tedy 
v rovině čiré ztráty, výjezd nám nepřine-
se ani korunu.

Přínos to ale má pro hudebníky, cítí, 
že se musí konfrontovat s jiným typem 
publika, které je nezná, není na ně nala-
děné. Uvědomí si, jaké chyby dělají, což 
je tu nikdo nenaučí. V zahraničí jsou 
na to vysoké školy, když si pozorně 
poslechnete britskou hudební produkci, 
zjistíte, jak jsou daleko, jak mají rafino-
vané přechody do refrénu a nazpátek, 
neznatelné změny v kompozici a aranži, 
tady u nás se stále zpívá refrén na první 
dobu, rytmické cítění je ve čtvrtkách...

Snažíme se nabízet našim zahranič-
ním partnerům takové skupiny, o kte-
rých si myslíme, že na to mají. Koho si 
na základě nahrávek vyberou, závisí 
i na tom, jak se žánrově hodí k někte-
ré z jejich vlastních kapel, aby se dal 
uspořádat dvojkoncert. Teď třeba jede 
Sunshine na velký festival do Francie, 
Čechomor míří ven, nadějně to vypa-
dá s Koibou, když na sobě bude praco-
vat, má šance. Dál snad třeba Southpaw, 
Knot Photogenic... Konfrontací s Ev-
ropou si uvědomujeme, co se v hudbě 
děje, protože tam jsou dál. Pro nás je to 
velká motivace.

Připravila Michaela Púčiková

Občanské sdružení Gaudia proti ra-
kovině bylo založeno v roce 2003 s cí-
lem vytvářet nové možnosti odborné 
psychologické podpory a pomoci onko-
logicky nemocným a jejich blízkým.

Je všeobecně známo, že onemocnění 
rakovinou s sebou přináší mnoho změn 
v osobním, rodinném i pracovním živo-
tě. Vedle samotné nemoci se pacienti 
potýkají s významem, který jí přikláda-
jí, a trápí se nejrůznějšími představami 
o prognóze a úzkostnými očekáváními, 
mnohdy opřenými o falešné mýty, jež 
o diagnóze zhoubného nádoru panují. 
Také příbuzní lidí, kteří onemocněli ra-
kovinou, bývají vystaveni velkým náro-
kům na psychickou odolnost. Okolnost 
zákeřné nemoci ovlivňuje životy všech 
zúčastněných, někdy dochází k ohrože-
ní zázemí právě v době, kdy nemocný 
nejvíce potřebuje jeho podporu. Podob-
ným problémům ale většinou nebývá 
v rámci léčby věnován dostatečný pro-
stor. Přitom konzultace své situace s od-
borníkem může být v tomto náročném 
období velmi důležitá a užitečná.

Co a komu nabízíme? Především 
možnost nezůstávat se svým trápením 

o samotě, s někým ho sdílet, poradit 
se s terapeutem. Jednorázově, opako-
vaně i dlouhodobě. Samostatně, v pá-
ru nebo s celou rodinou či blízkými. 
Onkologicky nemocní se mohou na-
víc zúčastnit pravidelného dopoledního 
programu ve skupině (s využitím muzi-
ko- a arteterapie a relaxačních technik) 
nebo zkusit tzv. podpůrné léčebné me-
tody, zejména lymfatické masáže a re-
flexní terapii. Volba, rozsah a frekven-
ce jednotlivých aktivit jsou vždy věcí 
domluvy a měly by co nejlépe odpoví-
dat potřebám a možnostem konkrétní-
ho klienta.

Přijďte se k nám podívat. V úterý 
25. 5. pořádáme – ve spolupráci s psy-
choterapeutickým centrem Gaudia – 
Den otevřených dveří. Všechny srdeč-
ně zveme.

Mgr. Dagmar Černá,
o. s. Gaudia proti rakovině

Adresa:
Korunní 111, Praha 3
Kontakt:
tel.: 242 487 327
e-mail: info@gaudia.org
www.gaudia.org

PŘEDSTAVUJEME

Gaudia proti rakoviněDívčí válka
Dostáváme se k nejslavnější, ale také 

nejzáhadnější fázi bitvy – k zahájení 
útoku. „A když chtěli lézti na zeď, udě-
lanou ze země a kamení, dvě ženy s jed-
nou dívkou a asi šestadvaceti muži, kteří 
tehdáž zůstali v srubu, udatně kamením 
a sudlicemi odporujíce se bránili, neboť 
neměli šípy ani prach do houfnic. A tak 
jedna ze svrchu uvedených žen, třebas 
beze zbroje, překonávala odvahu mu-
žů, nechtějíc ani o krok uhnouti s mís-
ta, a volala: ,Neslušíť věrnému křesťa-
nu před Antikristem ustoupiti!‘. A tak 
zmužile bojujíc byla zabita a vydechla 
duši. I Žižka přišed tam byl by sám za-
bit, kdyby ho nebyli jeho lidé cepy vy-
rvali z rukou nepřátel.“ Tolik prozatím 
Vavřinec z Březové (od něhož to téměř 
doslova opsal spisovatel Alois Jirásek).

Pouze devětadvacet bojovníků, z to-
ho tři ženy? A to staročeský překlad 
Vavřincovy kroniky uvádí dokonce je-
nom šestnáct mužů! Historik Václav 
V. Tomek se sice pokusil údaj poupra-

vit na 126 husitů, i to by však byl ne-
poměr přímo zoufalý (byť by proti nim 
nestálo osm tisíc železných rytířů, ale 
třebas jen tři stovky). Výsledek střetnutí 
by v takovém případě nebyl dokladem 
statečnosti obránců, nýbrž totální ne-
schopnosti útočníků.

Uvažujme dále. Po šarvátce na Špi-
tálském poli, která proběhla den před-
tím, muselo být v Praze každému jasné, 
že teď už jde do tuhého. Dá se předpo-
kládat, že naplno zavládla válečná at-
mosféra. V takové situaci že by tábo-
ři nechali vítkovskou pevnůstku téměř 
bez posádky? Proč by se tudíž vůbec lo-
potili s její stavbou? A pokud na vrchu 
Vítkově skoro nikdo nebyl, co tam po-
hledával vrchní velitel Jan Žižka? Uchý-
lil se snad na samotu do ústraní?

K vysvětlení těchto podivností je tře-
ba si připomenout jednu událost, kte-
rá slavné bitvě předcházela. Bylo to 
Zikmundovo bravurní proražení bloká-
dy Pražského hradu. Zatímco část jíz-
dy okázale útočila na husity před Stra-

hovem, další oddíl využil nepozornosti 
a pronikl i se zásobami do obléhaných 
prostor! Krom toho si znovu zopakuj-
me, že sruby na Vítkově nebyly dokon-
čeny, ba co víc, jejich nehotovost mu-
sela být přímo fatální, jinak by se tam 
ve dnech těsně po 14. červenci nepra-
covalo s takovým horečným spěchem 
a úsilím. Co se ale evidentně podaři-
lo stihnout, byl první krok stavby všech 
středověkých opevnění – vztyčení čel-
ní hradby, která dokázala zadržet ná-
por obrněné jízdy. Konečně si ještě po-
všimněme terénní konfigurace bojiště. 
Vrch Vítkov má sice strmá úbočí (zvláš-
tě to severní nad Karlínem), ale jeho zá-
věr směrem ke křižovatce U Bulhara již 
tak prudký není a vystoupat zde dokáže 
i méně zdatný chodec.

Základní indicie tedy máme pohro-
madě, příště se je pokusíme seskládat. 
Možná vše bylo opravdu trochu jinak, 
než nám líčí spisovatel Jirásek.

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Otazníky kolem slavného vítězství X.

Dobré kapely se vracejí
Jaroslav Raušer tráví v Paláci Akropolis jako 
jeho ředitel spousty času. V poslední době 
se tu několikrát představil i v trochu jiné 
roli: jako hudebník znovuvzkříšené „legendy 
80. let“ – Souboru tradičního popu.

Foto: archiv Paláce Akropolis

Studentská kolej ve Slavíkově ulici
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Stručně...
� Jubilejní, již X. ročník chodecké-
ho závodu „Žižkovská desítka“ se
koná v sobotu 6. 5. na Vítkově od 14.30
(5 km – ženy, juniorky, dorostenky, žá-
kyně, žáci) a 15.15 (10 km – muži, juni-
oři, dorostenci). Podrobnější informace 
na tel. 608 851 688.
� Oblastní spolek ČČK pro Prahu 3, 
6 a 8 pořádá v úterý 9. 5. od 9.00 
do 20.00 v Paláci Flóra Den Červeného 
kříže. Prezentace činnosti ČČK nabídne 
např. praktické ukázky, možnost sám 
si vyzkoušet ošetřit některá poranění, 
podrobné informace o kurzech první po-
moci a programech pro děti apod. Zá-
jemci si budou moci nechat změřit krev-
ní tlak a hladinu cukru v krvi, příp. daro-
vat krev v pojízdné autotransfúzní stanici 
ÚVN, která bude na místě přistavena.
� Základní škola Perunova 6, Pra-
ha 3 pořádá ve středu 17. 5. od 9.00 
talentové zkoušky do 6. a 7. tříd s vý-
tvarným zaměřením. Přihlášky ve vrát-
nici školy nebo na www.perunka.cz.

Kdo mě chce
    

1) 144/06 dvouletý žíhaný pes, velký kříženec brazilské fily; nevyzpytatelný a nevhodný 
k dětem, lze ho doporučit jen zkušenému chovateli. Nalezen na Vinohradech.

2) 257/06 jedenáctiletý černohnědý pes, malý kříženec; poslušný a čistotný, vhodný 
i ke starším lidem. Majitelka zemřela.

3) 532/06 pětiletý šedobílý pes, střed-
ní kříženec pitbulteriéra; přátelský 
a čistotný, slyší na jméno Toník. Nale-
zen 19. 3. v Praze 3.

4) 551/06 dvouapůlletý béžový pes, vel-
ký kříženec s delší srstí; nevhodný 
k dětem ani k domácím zvířatům, 
potřebuje vychovat. Nalezen 22. 3. 
v Praze 3.

5) 650/06 osmiletý světlý pes s tmavým 
sedlem, německý ovčák standardní 
velikosti; milý a poslušný, vhodný 
do domku se zahrádkou. Nalezen 
na rozhraní Prahy 3 a 10.

Domov pro opuštěná zvířata v Troji – 
tel. 233 554 242, 
info na ÚMČ P-3 – tel. 222 116 383

Irena Sedlecká se narodila 24. 3. 1906 
v Plzni do šlechtické rodiny von Marxů. 
O rodiče přišla záhy, od svých dvanác-
ti vyrůstala v sirotčinci. Na Žižkově žije 
již šedesát let, v roce 1946 se s manže-
lem, rovněž plzeňským rodákem, přestě-
hovala do Ondříčkovy ulice. Nyní byd-
lí v Přemyslovské s dcerou Jaroslavou 
a zetěm – hercem a malířem Milošem 
Nesvadbou (na snímku spolu se staros-
tou Prahy 3 Milanem Českým, který při-
šel stoleté jubilantce také popřát). Paní 

Sedlecká stále ráda a dobře vaří, třeba
pro vnuka maďarský grenadýrmarš, jíd-
lo, jež si oblíbila za I. světové války, kdy 
byli v Plzni ubytováni maďarští vojá-
ci, kteří se o svůj oběd dělili s místními 
dětmi. Příprava prý není těžká: na sád-
le zpěníme cibulku, přisypeme červe-
nou papriku, i trochu pálivé, přidáme 
uvařené a scezené fleky, nejlépe domá-
cí, a na kostičky nakrájené vařené bram-
bory a vše dobře promícháme.

-red-

Stoletá šlechtična

Hu, hu, hu, jaro už je tu! Průvod několika 
desítek dětí, maminek a tatínků se pod ve-
dením Nové Trojky a za doprovodu ryč-
né hudby vydal na Smrtnou neděli (2. 4.) 
z Klárova na Karlův most, kde byla –
po kruté zimě s velkou radostí a chutí 
– do rozvodněné Vltavy svržena Morana.

Nečekané odhalení
Pomoc OŘ MP Praha 3 si v sobotu 25. 3. vyžádali  revizoři Do-

pravního podniku hl. m. Prahy na zastávce MHD v ulici Husitská. 
Žena, která cestovala autobusem bez jízdního dokladu, jim odmít-

la prokázat svoji totožnost. Přivolaní strážníci následnou lustrací zjistili, že černá 
pasažérka je osobou hledanou Policií ČR.

Ve středu 29. 3. zadrželi městští policisté v nočních hodinách muže, jenž v ulici 
Vinohradská rozbil boční okénko zaparkovaného automobilu a pokusil se z něho 
odcizit autorádio. Pachatele strážníci na místě předali přivolané hlídce Policie ČR.

Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

V dubnu se jako již tradičně slavi-
ly na žižkovské radnici jubilejní svatby, 
po vzoru loňského podzimu ale nejen 
zlaté a diamantové (50 a 60 let společné-
ho života), ale též smaragdové a kamen-

né (55 a 65 let trvání manželství). Na ká-
men však tentokrát nedosáhl nikdo.

Svůj slib daný před dávným časem
si slavnostně připomnělo celkem třia-
dvacet manželských párů: diamantoví

Antonín a Věra Noví, Jaroslav a Věra 
Valentovi, Ing. Bohumír a Lidka Vaň-
kovi (na snímku se zástupcem staros-
ty Ing. Danielem Reisie gelem), Václav 
a Marie Voráčkovi a Václav a Pavla 
Vostatkovi, smaragdoví Miroslav a Eva
Čtvrtečkovi, Jaroslav a Dagmar Fri-
čovi, Ing. Miroslav a Božena Kleňho-
vi, Dalibor a Věra Langeovi, Jaro-
slav a Marie Pelánovi a Ing. Karel 
a JUDr. Alena Ungerovi a zlatí Miro-
slav a Daniela Dvořákovi, Jiří a Ol-
dřiška Eisnerovi, Ing. Jiří a Olga Ha-
velkovi, Zdeněk a Vlasta Hrdličkovi, 
Jaroslav a Marie Chejstovští, Miloslav 
a Vlasta Krůfovi, Josef a Eva Musilovi, 
František a Jaroslava Růžkovi, Ing. Ja-
romír a Olga Šárovi, Oldřich a Žo-
fie Šíbovi, Vladimír a Marie Valešo-
vi a Pavel a Zdenka Žákovi. Městská 
část jim za jejich vzácný příklad podě-
kovala a do dalších let popřála mnoho 
sil, štěstí a zdraví.

-red-

V krátké době již podru-
hé zavítal Ing. Jan Bür-
germeister z titulu své 
funkce náměstka primá-
tora na území třetí měst-
ské části. Ve středu 19. 4. 
se zúčastnil slavnostního 
zahájení přístavby Ošet-

řovatelského domova Habrová, začátkem 
roku podepsal na radnici za hlavní měs-
to dohodu o spolupráci a společném po-
stupu ohledně využití drážních pozemků 
v Praze 3.
Podobné vícestranné dohody byly uza-
vřeny také v dalších pražských obvo-
dech. Co si od nich slibujete?

V Praze existuje řada drážních po-
zemků a lokalit, které postupně přestaly 
sloužit svému původnímu účelu a dnes 
již nejsou zapotřebí pro provoz měst-
ské železniční obsluhy. Cílem je zahá-
jit proces revitalizace těchto obrov-
ských ploch tak, aby se rozvíjely v sou-
ladu s představami a potřebami hlav-
ního města. Chceme, aby byly využity 
maximálně efektivně, racionálně a kul-
tivovaně, tj. aby výstavba na těchto mís-
tech neprobíhala nějak náhodně a cha-
oticky, ale promyšleně a za spolupráce 
všech zainteresovaných stran, tedy včet-
ně příslušných městských částí. Věřím, 
že díky takto zvolenému postupu, který 
osobně prosazuji, se mnohdy zanedba-
né oblasti promění v architektonicky 
zajímavá a moderní centra, ve kterých 
bude převažovat bydlení.
Předmětné pozemky ale patří Správě 
železniční dopravní cesty, resp. státu. 
Co mohou Praha a městské části nabíd-
nout jako protislužbu za to, že budou 
moci výrazněji ovlivňovat rozvoj da-
ných území?

Před dvěma roky v létě bylo podepsá-
no memorandum mezi Ministerstvem 
dopravy ČR, hlavním městem a další-
mi zúčastněnými organizacemi, v němž
se deklaruje, pro jaké účely by se po-

zemky měly stát součástí města. Vytvo-
řené pracovní skupiny zmíněných zás-
tupců mají zájem na tom, aby tato mís-
ta získala novou plnohodnotnou funk-
ci, jak jsem o tom mluvil v předešlé od-
povědi. Je to přání jak města, městských 
částí, tak i současných majitelů, nejde 
o protislužbu, ale o adekvátní rozvoj 
území.

Nyní konkrétně k Nákladovému nádra-
ží Žižkov. Co je hlavním zájmem města 
ohledně proměny této oblasti? Troufáte 
si odhadnout, v jakém časovém horizon-
tu by zde mohly začít vyrůstat nové byty, 
obchody a kanceláře?

Jedná se o rozsáhlou lokalitu o asi 
30 hektarech, na níž může vzniknout 
nová městská čtvrť. Znamená to, že kro-
mě obytných domů tu vyrostou obcho-
dy, administrativní budovy, infrastruk-
tura, vše, co patří k životu na takovém 
území. K časovému horizontu jen při-
pomenu, že se tímto směrem musí nej-
dříve změnit územní plán. Předpoklá-
dám, že do tří let budou kolaudovány 
první stavby. Celkový rozvoj oblasti je 
otázkou dalších pěti let.
Na Basilejském nám. se výhledově po-
čítá se vznikem stanice metra. Kudy by 

měla vést nová trasa podzemního do-
pravního spojení? A kdy se jí dočkáme?

Zlepšení dopravy v Praze je jednou
z priorit současného vedení radnice hlav-
ního města, musíme však vycházet z to-
ho, jaké finanční prostředky jsou k dis-
pozici. Metro a jeho výstavbu hradíme 
z 90 % z rozpočtu města, zbylých 10 % 
platí stát. Není to dobrý poměr, v tom-

to směru jsme mezi vyspělými státy Ev-
ropy raritou, jelikož všude se státní roz-
počet podílí více. Dalšími zdroji, které 
se dají pro takové stavby využít, mohou 
být fondy Evropské unie. Uplatnit se 
mohou i PPP projekty, spojení veřejno-
-soukromého partnera.

Při zpracování návrhu podoby a ve-
dení trasy D metra zvažujeme přivést 
do Prahy novou technologii, takzvané
lehké metro. Příprava této významné
stavby je pro nás stejnou strategickou
prioritou jako prodloužení metra A
z Vítězného náměstí dále do Prahy 6. 
„Déčko“ zlepší spojení jižních praž-
ských sídlišť s centrem, stanice v pros-
toru Hlavního nádraží bude důležitá 
pro dopravní obslužnost Prahy 3. V dal-
ší etapě by měla trasa D pokračovat pří-
mo na třetí městskou část. -red-

Nákladové nádraží čeká proměna
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Žižkov plný zlata, smaragdů i diamantů

Dvě dětské soutěže k 690. výročí 
narození Karla IV. (* 14. 5. 1316) pořádá 
od 1. 4. do 12. 5. Městská knihovna 
v Praze. První je vědomostní a jmenuje 
se „7 klíčů pro Karla IV.“, druhá výt-
varná a nese název „Praha – město 
Karla IV.“. Obou se mohou zúčastnit 

děti ve věku 7 až 10 let (1. kategorie) 
a 10 až 15 let (2. kategorie). Soutěžní 
otázky a podrobnější informace lze 
v Praze 3 získat v pobočce Žižkov, 
Husitská 70, tel. 222 783 203 (otevřeno: 
út 9–19, st a čt 12–19 a pá 9–15).

-red-

Co víme o nejslavnějším
českém panovníkovi?

Hbité nohy a přesnou mušku potře-
bovali mladí sportovci, kteří se zúčast-
nili I. kola Pražského poháru v letním 
biatlonu. Jubilejní, již 30. ročník Žiž-
kovské stuhy (snímek vpravo) se konal
v neděli 1. 4. na Vrchu svatého Kříže 
a své běžecké a střelecké schopnosti 
v něm změřilo 93 závodníků z 10 klubů 
z celé republiky, včetně pořadatelské-
ho Klubu biatlonu Kapslovna. Všichni 
ti, kteří se o uvedený sport zajímají, jsou 
zváni i na další kolo, které se uskuteční 
13. 5. opět na Parukářce.

O tři dny později, v úterý 4. 4., patřily
malým rychlíkům pro změnu Židovské 
pece. SK ZŠ Jeseniova tu totiž už poje-
denácté organizoval pro žáky 2. – 5. tříd 
Aprílový běh. O vítězství v jedné z osmi
kategorií (500, 700, 900 a 1100 metrů, 
zvlášť dívky a chlapci) se přišlo poprat 
dohromady 215 dětí z 9 pražských škol, 
7 byla zastoupena Praha 3. Nejúspěš-
nější byli běžci ze stáje ZŠ Chelčického, 
kteří si odnesli celkem čtyři zlaté medai-
le, jednu stříbrnou a jednu bronzovou.

Následující neděli – 9. 4. – se soutěžilo 
znovu na „Křížku“, tentokrát však v da-
leko nenáročnějších disciplínách. V rám-
ci zábavného programu pro děti i rodi-
če, který pod názvem „Pojďte na houby, 
s námi se neotrávíte“ připravil dívčí tu-
ristický oddíl Světlušky, se třeba sestře-
lovaly klobouky nebo bojovalo se slimá-
ky. Avšak nejen zápolením živ je člověk, 
a tak nechybělo ani amatérské divadlo 
ze života hub (snímek vlevo).

-red-

Aprílová střelba, běh a houby
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