
První české eurovolby 
se uskuteční ve dnech 
11. a 12. června 2004.
Praha 3 má dohromady 
80 volebních okrsků.

Čtěte na stranách 9–11.

Zóna placeného stání. 
Téma, které hýbe 
(nejen) Prahou 3. 
Je o něm dostatek 
informací?

Čtěte na stranách 5–7.

Na Jana Kristoforiho, 
nedávno zesnulého 
malíře, grafika 
a sochaře, vzpomíná 
jeho přítel Jan Š. Fiala.

Čtěte na straně 15.

Májové 
oslavy 
konce války

Vážení spoluobčané,
opět se nám hlásí jaro a s ním při-

cházejí i májové dny, ve kterých si 
připomínáme konec druhé světo-
vé války. Ta si vyžádala 60 milionů 
lidských životů a způsobila nezměr-
né utrpení stamilionům obyvatel celé 
naší planety. Jako v předchozích le-
tech oslavíme vítězství nad německý-
mi okupanty a uctíme památku těch, 
kteří za toto vítězství zaplatili svými 
životy.

A přece budou letošní májové osla-
vy trochu jiné! Budeme totiž slavit 
i vstup do Evropské unie. Ke vzpo-
mínkám na minulost se tak připojí 
naděje i obava. Naděje na lepší život 
v míru a obava, abychom se mezi ev-
ropskými národy neztratili.

Naše generace ve své době svůj 
úkol splnila a existenci národa a je-
ho svobodu uhájila. Budoucí vý-
voj bude záležet na mladších, kte-
ří nastoupili na naše místa. Pokud 
se ovšem přihlásí k dobrým tradi-
cím svých předchůdců a uvarují je-
jich omylů.

Proto se na vás, vážení spoluob-
čané, obracím s naléhavou výzvou, 
aby žádná škola, nemocnice, žádný 
úřad a jiná veřejná budova nezůsta-
ly během májových oslav bez vyvě-
šené státní vlajky. Dále srdečně zvu 
všechny občany, kterým to čas dovo-
lí, na veřejné shromáždění pořádané 
Městskou částí Praha 3 a obvodním 
výborem Českého svazu bojovníků 
za svobodu. Pietní akt k uctění pa-
mátky padlých během Pražského 
povstání se bude konat dne 5. květ-
na v 11 hod. na prostranství před Zá-
kladní školou Na Pražačce.

Antonín Šternschuss, 
předseda OV Českého svazu 

bojovníků za svobodu Praha 3

Česká republika se 1. května stává čle-
nem Evropské unie. S trochou patosu by 
se chtělo říct, že se teprve nyní naplnilo 
jedno z hlavních hesel společenských 
změn v roce 1989, kdy jsme začali chtít 
„zpátky do Evropy“. Ale upřímně řeče-
no, zatím jsme v té Evropě takříkajíc jed-
nou nohou. Trpkou pachuť vyvolává pře-
chodné období omezující volný pohyb 
pracovních sil z nových členských zemí 
stejně jako znevýhodňování některých 
skupin našich podnikatelů. Nejde o nic 
méně než o základní principy evropské 
integrace. V domě zvaném Evropská unie
jsme svůj pokoj dostali, ale do jídelny 
zatím ještě jaksi nemůžeme.

Přesto a možná právě proto buďme 
rádi, že máme trnitou cestu do EU 
za  sebou. Otevírá se nám možnost ovliv-
ňovat další budoucnost Unie a být „při 
tom“, jakkoli náš hlas nebude mít nikdy 
stejnou váhu jako německý, francouzský 
nebo britský. Přejme si ovšem, aby byl 
český hlas vždy slyšet. Členství v Unii 
je historickým mezníkem také z hlediska 
přenesení části státní suverenity na nad-

národní společenství. Nezbývá než věřit, 
že to pro naše vrcholné politiky nebude 
při nejrůznějších příležitostech zdrojem 
neopodstatněných výmluv typu „to my 
nic, to Brusel“.

Udělali jsme další krok k tomu, aby 
byla z mapy vygumována hranice a hra-
niční přechody. Mimochodem stejná hra-
nice, která byla před patnácti lety stře-
žena hradbami ostnatých drátů a vojáky 
se samopaly. Až se tomu dnes už nechce 
ani věřit. Otevírají se nové příležitos-
ti, byť to třeba v případě volné migrace 
pracovních sil neplatí hned. Určitě bych 
chtěl apelovat zejména na mladé lidi, aby 
věnovali pozornost studiu jazyků, aby 
všemožně usilovali o zvyšování své kva-
lifikace. Protože tam, kde jsou příležitos-
ti, je také mnohem větší konkurence. Ne-
vím, nakolik bude vzhledem k jazykové 
bariéře požívat všech výhod integrované 
Evropy dnešní střední a starší generace. 
Ale jsem přesvědčen, že naše děti budou 
Evropany v nejširším smyslu slova.

Milan Český,
starosta

V letošním roce je tomu právě deset 
let, kdy ředitel Hudební školy hl. m. Prahy 
oslovil některé zástupce pražských gymná-
zií s myšlenkou společného a ojedinělého 
projektu v České republice – gymnaziální 
třídy s hudebním zaměřením. Tohoto pod-
nětu se ochotně ujal ředitel prestižního 
Gymnázia Jana Nerudy.

Mladí talentovaní hudebníci tak získa-
li unikátní možnost kontinuálně propo-
jit své hudební začátky v Hudební škole 
se středoškolským studiem na gymná-
ziu, rozvíjet talent u stejného pedagoga 
po celou dobu studií a především získat 
plné středoškolské vzdělání. Úspěchy 
absolventů původně čtyřletého studia 

i absolventů osmiletého studia při přijí-
macích zkouškách na HAMU potvrzu-
jí správnost myšlenky iniciátorů a jsou 
příslibem vysoké úrovně budoucích pro-
fesionálů. Studenti, kteří navštěvují ško-
lu na Komenského nám. na Žižkově, 
mají k dispozici široké zázemí, ojedině-
lé v rámci České republiky.

Vrcholem koncertní sezóny obou škol 
jsou již řadu let koncerty cyklu „Josef 
Suk uvádí mladé talenty“, na nichž se 
za spolupráce Pražské komorní filharmo-
nie představují jako sólisté nejlepší mladí 
hudebníci. 

Začátek letošního cyklu, kdy na pódiu 
jako sólisté stáli tři malí housloví „pulci“ 
vedle legendy české houslové interpre-
tační školy – Josefa Suka, byl nejen krás-
ným vyjádřením hlavní myšlenky kon-
certů, ale i dojemným zážitkem. Všichni 
interpreti vystupovali zcela bezchybně, 
vrcholem pak byl Glazunovův houslový 
koncert a-moll v excelentním provedení 
Jakuba Fišera.

Škola na Komenského nám. má nejen 
výborný pedagogický sbor a talentova-
né žáky, ale přispívá i k umělecké atmo-
sféře Městské části Praha 3. Jsme rádi, 
že ji tady máme.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty 

Josef Suk uváděl mladé talenty

Žižkov zpět 
v Evropě!

Jistě jste si všimli, že Radniční 
noviny mají novou hlavičku. Její 
autorkou je Markéta Sandanusová, 
která zvítězila v soutěži pořádané 
mezi maturanty Výtvarné školy 
Václava Hollara. Odměnou se jí stal 
šek na 10 000 Kč, který na radnici 
převzala z rukou zástupce starosty 
ing. Daniela Reisiegela.

Deník Mladá Fronta Dnes v ne-
dávné době otiskl článek informující 
o tom, jak jsou či nejsou přístupné 
pražské radnice. Úřad naší městské 
části byl zmíněn jako ten, který je běž-
ně přístupný ve všech pěti pracovních 
dnech. Na druhou stranu má většina 
občanů nějak zakořeněno, že úřední 
dny jsou v zásadě v pondělí a ve středu. 
Jak to tedy je? Platí, že si na úřad mohu 
přijít vyřídit svou záležitost kdykoli?

Skutečnost je taková, že v žádný
z pracovních dnů nenarazí občan na na-
ší radnici na zavřené dveře, na každém 
odboru se dozví minimálně základ-
ní informaci, může si vyzvednout pří-
slušný formulář nebo domluvit schůz-
ku na konkrétní termín. Naproti tomu
v úřední dny by měla být garantová-
na přítomnost konkrétního úředníka, 
se kterým je možno příslušnou věc kva-
lifikovaně projednat. Je-li to časově jen 
trochu možné, doporučuji pro vyřízení 
svých záležitostí na úřadě volit úřední 
dny. Pakliže z nějakého důvodu potře-
buji přijít v jiný den, je dobré se domlu-
vit s příslušným úředníkem telefonicky 
předem, což je efektivní už i z hlediska 
nakládání se svým vlastním časem.

Petr Blažek,  
tiskový mluvčí

RADNIČNÍ
NOVINY  PRAHY 3
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Zastupitelstvo městské části Praha 3 na 
svém březnovém jednání schválilo vznik 
nové akciové společnosti Pražská parkova-
cí, a. s., která je ve stoprocentním vlastnictví 
naší městské části. Jelikož zakládání akcio-
vých společností samosprávou není na den-
ním pořádku, je na místě vysvětlit, proč se 
tak stalo a co je úkolem nové společnosti.

Vznik Pražské parkovací souvisí se 
zaváděním zóny placeného stání na úze-
mí Prahy 3. Je pochopitelné, že tento akt 
není přijímán s nadšením – jsme-li zvyklí 
dostávat něco zadarmo, nelíbí se nám, 
máme-li za to platit, byť částku, která 
není ve srovnání s pořízením a provozem 
auta významná.

Prvním zásadním důvodem pro zalo-
žení společnosti bylo zajištění vyšší „res-
pektovanosti“ zóny, tj. míry dodržování 

zavedených pravidel. Nic není v tomto 
případě horšího, než když někteří pravidla 
nedodržují a ti slušní na to doplácejí!

Pro zvýšení „respektovanosti“ zóny se 
nám jeví jako nesmírně důležité sblížení 
úlohy správce zóny, tj. společnosti, která 
se na základě mandátní smlouvy s hl. m. 
Prahou stará o obsluhu parkovacích au-
tomatů, výběr poplatků a distribuci rezi-
denčních a abonentních karet, a represivní 
složky – Městské policie hl. m. Prahy. Jedná 
se především o zlepšení koordinace mezi 
těmito subjekty s cílem zvýšit funkčnost 
systému. Pražská parkovací může tam, kde
to zákon umožňuje, nahradit některé funk-
ce městských strážníků a personálně posí-
lit kontrolu systému. Výsledkem by mělo 
být dobré fungování zóny, tj. především 
zajištění dostatku parkovacích míst.

Druhým neméně významným důvo-
dem pro založení společnosti je záleži-
tost finanční. Výše poplatků je stanovena 
jednotně hl. m. Prahou pro celé území, 
na němž se regulace parkování zavádí. 
Vybrané poplatky jsou celé odváděny 
hl. m. Praze, které je dále přerozděluje 
dílem i ve prospěch příslušné městské 
části. Jen předem určená část z vybra-
ných prostředků se vrací zpět správci 
zóny na pokrytí nákladů. A když je 
tato firma ve stoprocentním vlastnictví 
obce, jako je tomu v případě Pražské 
parkovací, má městská část kontrolu nad 
náklady správce spojenými se správou 
zóny a může díky tomu lépe s vybranými 
prostředky hospodařit. Uspořené finan-
ce pak samozřejmě plánujeme využít 
k dalšímu zlepšení dopravní obslužnosti 
a parkování na území Prahy 3.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Proč Pražská parkovací?

Jan Mráček, Martin Mezera a Olga Šroubková hrají s Josefem Sukem.

Kdy na úřad?

Foto: D. VRABEC
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Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad –
NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!

Úklid stanovišť zajistí odvozová firma RWE Umwelt CZ, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 
296 339 912. Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady – ledničky, laky, ředidla, che-
mikálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou 
pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontej-
neru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu. Kontejnery budou obvykle 
k dispozici vždy od pondělí od 14.00 hod. do čtvrtka do 16.00 hod., to platí pouze v případě, 
že počet kontejnerů pro dané stanoviště (číslo v závorce) nebude naplněn a odvezen dříve. 
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) 24. 5.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2)   3. 5., 31. 5.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (4) 10. 5.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 17. 5.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 24. 5.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2)    3. 5., 31. 5.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 10. 5.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 17. 5.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2) 24. 5.
10. Ambrožova/Malešická (4)    3. 5., 31. 5.
11. Jeseniova 143 (3) 10. 5.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 17. 5.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 24. 5.
14. Koněvova/V Jezerách (2)    3. 5., 31. 5.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 10. 5.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 17. 5.

Pomalu končí duben a s ním 
i 3. etapa výsadby stromořadí 
na území Městské části Praha 3. 
Bez nadsázky lze říci, že se jed-
nalo o největší investici do ve-
řejné zeleně v polistopadové his-
torii této části Prahy.

Není na škodu si připome-
nout, jak celá akce probíhala. 
Na podzim roku 2002 se zača-
la realizovat 1. etapa výsadby 
stromořadí v ulicích Křišťano-
va, Ševčíkova, Velehradská, Ba-
ranova, Jagellonská, Hájkova 
a Zelenky-Hajského a na nám. 
Jiřího z Lobkovic. Tato eta-
pa byla ukončena na jaře 2003. 
V jejím průběhu bylo poká-
ceno 66 neperspektivních, ne-
mocných stromů a vysázeno 
146 kvalitních alejových stromů, 
dovezených z německé školky.

Výsadba stromů pokračova-
la na podzim 2003 první částí 
3. etapy. Stromořadí se obnovi-
la v ulicích Milešovská, Čáslav-
ská, Kolínská, Libická, Laubo-
va, Křížkovského, Přemyslovská 
a Řipská s bilancí 46 pokáce-
ných stromů oproti 107 nově 
vysazeným.

Na 2. etapu výsadby stromo-
řadí se nezapomnělo. Její rea-
lizace proběhla na jaře 2004 

spolu s druhou částí 3. etapy. 
Výsledkem byla kompletní ob-
nova stromořadí v ulicích Sa-
binova, Českobratrská, Rohá-
čova, Černínova, Bořivojova, 
Ondříčkova, Fibichova a Sudo-
měřská a dokončily se ulice Řip-
ská a Přemyslovská. Pokáceno 
bylo 41  stromů a vysazeno 104.

Během uplynulých dvou let 
bylo tedy na území Praze 3 vy-
sazeno 357 zdravých a odolných 
alejových stromů a pokáceno

153 stromů nemocných a odumí-
rajících. Jak akci obnovy stro-
mořadí přijali naši spoluobča-
né? Kladných reakcí bylo na-
štěstí podstatně více než těch 
záporných. Potěšující bylo zjiš-
tění, že občanům není lhostej-
ný stav veřejné zeleně v jejich 
okolí a že se zajímali o zdravot-
ní stav pokácených stromů. Je 
třeba zdůraznit, že kácení všech 
stromů probíhalo velmi uvážli-
vě podle dendrologického prů-
zkumu, který zpracovali soud-
ní znalci z oboru dendrologie 
z Výzkumného ústavu Silva Ta-
roucy pro krajinu a okrasné za-
hradnictví v Průhonicích.

V souvislosti s obnovou stro-
mořadí zaznělo i několik kri-
tických hlasů ohledně úbytku 
parkovacích míst. Chápeme, že 
nedostatek vhodných parkova-
cích ploch v Praze 3 je problém, 
který občany tíží a který bude 
třeba řešit, nemůže to však být 
na úkor zeleně v ulicích.

Jsme přesvědčeni, že kvalitní 
zeleň přispěje k lepšímu a spo-
kojenějšímu životu všech obča-
nů naší městské části.

Jan Plíva, zástupce starosty,
ve spolupráci s Ing. Janou Caldrovou,

oddělení správy zeleně

Výsadba stromořadí v Praze 3

Volné nebytové prostory
Výzva č. 181

MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícím volným 
ateliérem:
1. Ostromečská 9/437, ateliér, 121,88 m2, 9. podlaží (minimální nájemné 

700 Kč/m2/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 5 let)
Prohlídka ateliéru bude umožněna dne 11. 5. v 9–10 hod.

Výzva č. 182
MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými 

nebytovými prostory:
1. Hollarovo nám. 3/2259, sklad, 37,75 m2, suterén (min. nájemné 

300 Kč/m2/rok)
2. Roháčova 3/172, tichá služba, kanceláře, 133,26 m2, přízemí a su-

terén – dvorní trakt (min. nájemné 700 Kč/m2/rok, v celkové ploše 
je zahrnuta i dvougaráž o velikosti 25,2 m2, která k této nebytové 
jednotce náleží)

3. Biskupcova 43/1810A, kancelář, 43,84 m2, suterén (min. nájemné 
700 Kč/m2/rok)

Prohlídka nebytových prostor bude umožněna dne 6. 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, Sei-
fertova 51, v obálkách označených značkou Výběrové řízení č. 181 – ATELIÉR, 
resp. Výběrové řízení č. 182. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či 
nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní pro-
stor, o který máte zájem, a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro ten-
to prostor považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních 
kritérií výběrového řízení pro obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše 
nájemného.

V případě výzvy č. 181 v nabídce uveďte: jméno a příjmení, datum narození, 
adresu a telefon, zaměstnání a vzdělání. K nabídce je nutno doložit: popis dosavadní 
umělecké výtvarné činnosti a čestné prohlášení, že nejste uživatelem jiného 
ateliéru. Nabídky, které nebudou výše uvedené požadavky splňovat, nebudou do vý-
běrového řízení zařazeny.

V případě výzvy č. 182 uveďte záměr, co budete v nebytových prostorech 
provozovat (k provozování výherních a hracích automatů nebudou nebytové pro-
story pronajaty).

Do výběrového řízení nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3
finanční pohledávky. Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude dne 14. 5. 
v 15.00 hod.

Výběrové řízení bude vyhodnoceno komisí obchodu a služeb RMČ dne 17. 5.
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
     

Volné byty
Výzva č. 82

MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými byty:
1. Koněvova 190/2393, byt č. 15, 62,3 m2, I. kat., 2+1, 4. patro 

(min. nájemné 60 Kč/m2/měsíc)
2. Boleslavská 18/2009, byt č. 1, 51,6 m2, I. kat., 1+1, přízemí 

(min. nájemné 60 Kč/m2/měsíc)
3. Písecká 20/2341, byt č. 2, 47,9 m2, I. kat., 2+0, přízemí 

(min. nájemné 60 Kč/m2/měsíc)
4. Písecká 20/2341, byt č. 39, 37,0 m2, I. kat.,1+0, 6. patro 

(min. nájemné 60 Kč/m2/měsíc)
Prohlídka bytů bude umožněna dne 4. 5. v 9–10 hod.

Tyto byty budou pronajaty 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 – byty – č. 82. Obálky takto neoznačené nebo 
označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce 
uveďte konkrétní byt, o který máte zájem, a stanovte výši základního měsíčního ná-
jemného za m2 a dobu, za kterou jste ochotni zaplatit předem (bez služeb), a celkovou 
částku v  Kč. Pokud nebude nabídka obsahovat požadované náležitosti, bude vyřazena. 
Za včasné doručení nabídky ručí zájemce.

Dále upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro uzavření smlou-
vy o nájmu bytu bude nabídnutá výše měsíčního nájemného a délka předplatného. Pro 
urychlené vyřízení uveďte kromě úplné adresy trvalého bydliště i své telefonické spojení. 
Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou (určenou dobou předplatby) po za-
placení předplatného. Po uplynutí nájemního poměru je uživatel povinen vyklizený byt vrátit 
pronajímateli nebo 60 dnů před ukončením nájmu požádat RMČ Praha 3 písemnou formou 
o prodloužení. Uchazečem může být pouze občan České republiky.

Konečný termín určený pro příjem vašich nabídek bude dne 7. 5. v 15.00 hod. Výběro-
vé řízení bude vyhodnoceno RMČ Praha 3.

Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne 
zasedání RMČ Praha 3.

Ing. Bohuslav Nigrin, zástupce starosty,
RNDr. Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Rada městské části Praha 3
ze dne 7. 4.

Schválila
• podání návrhu na pořízení změny Územního 
plánu hl. m. Prahy v prostoru „Nákladové nádraží 
Žižkov“, P-3
Souhlasila
• s výzvou více zájemcům: 1. na rekonstrukci a za-
teplení fasády ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, 2. na in-
vestiční úvěr na realizaci bytových nástaveb v k. ú. 
Žižkov • s vypracováním studie přístavby objektu 
Ošetřovatelského domova – varianta ošetřovatel-
ské jednotky následné péče • se zřízením komise 
pro sociálně právní ochranu dětí • s provedením 
veřejné zakázky „Rekonstrukce divadla Ponec 
– III. etapa“ a schválila zadat dodávku a insta-
laci technologie firmě Petr Voříšek – WD LUX 
 • se zápisem do Knihy cti MČ P-3 Vladimíra Neffa 
in memoriam a Jaroslava Róny „Za významnou 
uměleckou a tvůrčí činnost“, Mgr. Yvony Kreuz-
mannové „Za významný přínos pro český moderní 
tanec a obětavou práci při otevření první stálé ta-
neční scény v Praze“, Doc. MUDr. Petra Sedláčka, 
CSc., „Za významný přínos v oblasti pediatrie“, 
Blanky Sedláčkové „Za dlouholetou úspěšnou 
pedagogickou činnost“ a Jana Vychytila „Za dlou-
holetou úspěšnou pedagogickou práci a propagaci 
dobrého jména Prahy 3“ • se zněním výzvy na vý-
běr firmy zajišťující dodávku kancelářských potřeb
Vzala na vědomí
• doporučení a zápis z jednání komise sociální 
a zdravotní RMČ ze dne 18. 3. k poskytnutí fi-
nančních prostředků na sociální účely na základě 
předloženého požadavku, doporučila ZMČ schválit 
navržený příspěvek na sociální účely ZŠ Havlíčko-
vo nám. – 30 000 Kč, souhlasila s poskytnutím daru 
z fondu sociálního a zdravotního: 1. Sjednocené 
organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR, ob-
vodní odbočce Praha střed – 40 000 Kč, 2. – 3. Svazu 
tělesně postižených v Praze, místní organizaci TP1 
– 24 000 Kč a místní organizaci TP3 – 24 000 Kč, 
4. Středisku rané péče Praha – 8000 Kč, 5. Ing. Pav-
lu Štrosovi – 10 000 Kč, 6. Speciálnímu domovu 

mládeže Chotěšice – 20 000 Kč, 7. Ústavu sociální 
péče pro mentálně postiženou mládež – 6000 Kč a ne-
souhlasila s poskytnutím daru: 1. Husitskému centru, 
o. p. s., 2. Sdružení na pomoc mentálně postiženým, 
OV P-3 • zprávu komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek na opravu střechy žižkovské radnice 
a souhlasila s výběrem nejvhodnější nabídky firmy: 
Pavel Koutný • záměr příspěvkové organizace 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana provést výměnu, 
repasi a rekonstrukci dveří do průjezdu, do budovy 
a do divadla spojenou s rozšířením vchodu do diva-
dla a souhlasila se zadáním realizace uvedené akce 
firmě Simba, spol. s r. o.

ze dne 21. 4.
Schválila
• poskytnutí peněžitého daru z fondu starosty 
ve výši 10 000 Kč Gymnáziu Sladkovského nám. 
na pokrytí části nákladů spojených s činností pě-
veckého sboru a orchestru
Souhlasila
• s výzvou více zájemcům: 1. na opravu poško-
zených podlah na chodbách a hygienických zaří-
zeních v objektu Lipanská 11, 2. na rekonstrukci 
suterénu žižkovské radnice – 2. část, 3. na úklid 
chodníků v P-3 – oblast I, 4. na úklid chodníků 
v P-3 – oblast II • s realizací projektu výuky jazyka 
metodou „Napříč předmětům“ v ZŠ V Zahrád-
kách  a projektu „Počítač – didaktická pomůcka, 
nástroj tvorby a předmět výuky“ v ZŠ Jeseniova  
• s udělením Statutu informačního centra ZŠ Lu-
páčova • s konáním akce „Mise dětství bez úrazu 
2004“ na nám. Jiřího z Poděbrad dne 4. 5. od 9.00 
do 14.00 hod.
Vzala na vědomí
• návrh nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy 
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů MŠ, školních družin a školních klubů 
a souhlasila s ním

Kompletní seznam a znění usnesení ZMČ a RMČ 
najdete na www.praha3.cz.

Kontroly zastaváren a bazarů
Dne 19. 3. 2004 nabyl účinnosti 

zákon č. 119/2004 Sb., kterým se 
mění zákon č. 455/1991 Sb., o živ-
nostenském podnikání, zákon č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebite-
le, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii 
České republiky.

Přijatý zákon ukládá podnika-
telům, kteří nakupují použité zboží 
nebo zboží bez dokladu, některé 
povinnosti související s přijímáním 
tohoto zboží do zástavy nebo zpro-
středkováním jeho nákupu či jeho 
nákupem: před uzavřením smluv-
ního vztahu musí být identifikováni 
jeho účastníci a předmět smluvní-
ho vztahu a o těchto skutečnostech 
včetně data uzavření smluvního 
vztahu vedena evidence. Identifi-
kací účastníků se pro účely tohoto 
zákona rozumí u fyzické osoby 
zjištění jejího jména a příjmení, 
data narození, trvalého nebo jiného 
pobytu, jejich ověření z příslušného 
dokladu totožnosti, jsou-li v něm 
uvedeny, a dále specifikace přísluš-
ného dokladu totožnosti včetně 
orgánu a státu, který jej vydal. 
Identifikací předmětu smluvního

vztahu se rozumí zjištění názvu 
výrobku, jeho značky a výrobního 
čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, 
jinak stručný popis výrobku umož-
ňující jeho dostatečnou identifika-
ci. Jestliže se účastník smluvního 
vztahu odmítne podrobit identi-
fikaci nebo není-li možné identifi-
kovat předmět smluvního vztahu, 
nesmí podnikatel zboží koupit, 
přijmout ho do zástavy nebo zpro-
středkovat jeho nákup. Zákonem 
je dále umožněno živnostenskému 
úřadu uložit podnikateli pokutu až 

do výše 1 000 000,- Kč při porušení 
výše uvedených povinností.

V souvislosti s novým zákonem 
provedli v pátek 2. 4. pracovníci 
kontrolního oddělení Odboru živ-
nostenského ÚMČ Praha 3 v sou-
činnosti s Policií ČR a Městskou 
policií kontrolu prvních 6 zastaváren 
a bazarů umístěných na území naší 
MČ. Účelem těchto kontrol bylo 
zjistit dodržování povinností podni-
katelů vyplývajících z živnostenské-
ho zákona a zejména pak zákona 
č. 119/2004 Sb. Kontrolní pracovníci 

našeho odboru předali podnikate-
lům upozornění pro provozovatele 
zastaváren a obchodů s použitým 
zbožím, v němž bylo mj. uvedeno 
znění nového zákona a vysvětlení 
některých pojmů v něm uvedených. 
Přestože u většiny kontrolovaných 
podnikatelů byly zjištěny nedostat-
ky zejména v identifikaci předmětu 
smluvního vztahu, kdy v kupních 
smlouvách nebyla uváděna výrobní 
čísla výrobku, případně jeho stručný 
popis, kontrolní pracovníci neuložili 
žádné sankce, pouze upozornili 
provozovatele na porušení zákona 
s tím, že při následné kontrole již 
pokuty uloženy budou.

Další kontroly zastaváren a ba-
zarů probíhají v současnosti a na-
ší snahou je, aby většina těchto 
provozoven byla do konce dubna 
zkontrolována. Předpokládáme, že 
podnikatelé jsou již s novým záko-
nem seznámeni, tudíž bude u větši-
ny z nich vše v pořádku, pokud ne, 
budeme nuceni již přikročit k záko-
nem stanoveným sankcím.

JUDr. Petr Říha,
vedoucí Odboru živnostenského

Zápis dětí do denních jeslí v Ro-
háčově 40 bude probíhat ve dnech 
18. a 19. 5. od 8.00 do 16.00 hod. 
Jesličky pečují o děti ve věku 
1–3 roky, které jsou přijímány 
do dvou oddělení podle stáří, 
maximální kapacita oddělení je 
20 dětí. Veškeré další informace 
o podmínkách přijetí ráda po-
skytne vrchní sestra Jitka Nesku-
silová na tel. 222 591 729.

V sobotu 15. 5. proběhne další 
etapa svozu kovošrotu z naší měst-
ské části. Jedná se o oblast ohrani-
čenou ulicemi Malešická (v úseku 
mezi ulicemi Na Vackově a Na Ja-
rově), Pod Lipami 1–39 a 2–50, 
Na Vackově a Na Jarově (včetně 
příčných ulic Plavínová, Za Vacko-

vem, Na Mokřině, V Zahrádkách, 
Schöfflerova, Květinková, Pod Ja-
rovem, V Jezerách, Mezi Domky, 
V Zeleni a Na Rovnosti). Pracov-
níci svozové firmy Euro-servis bu-
dou od 7.00 do zhruba 12.00 hod. 
objíždět daný úsek a sbírat kovový 
odpad odložený před domy.

Žádáme občany, aby ven vy-
nášeli pouze skutečný kovošrot 
(včetně bojlerů a eventuelně 
i chladniček). Ostatní objem-
ný odpad se může stejně jako 
dosud odkládat do pravidelně 
přistavovaných velkoobjemových 
kontejnerů. 

Na úspěchu celé akce závisí, 
bude-li v ní pokračováno i v dal-
ších oblastech Prahy 3. Občanům 
z dané lokality předem děkujeme 
za jejich spolupráci a ukázněnost.

Ing. Jiří Louša, 
vedoucí Odboru technické správy 

majetku a investic

Další etapa svozu kovošrotu



Padesát nových bytů bude postaveno
na sídlišti Chmelnice v nástavbách na sta-
ré panelové zástavbě. Stavební práce za-
počnou letos v květnu, s jejich ukonče-
ním Správa komunálního majetku Pra-
ha 3, a. s., která projekt pro Městskou
část Praha 3 realizuje, počítá ještě do kon-
ce tohoto roku. O čtyři měsíce později 
by měla být hotova i obnova zeleně v ce-
lé lokalitě.

Nové nástavby budou postaveny cel-
kem na pěti domech v majetku naší měst-
ské části. Konkrétně se projekt týká čtyř 
domů v ulici K Lučinám a jednoho domu 
v ulici K Chmelnici. Plocha nejmenších 
bytů nepřesáhne 40 m2, plocha největšího 
pak bude maximálně 130 m2. Náklady 
na výstavbu bytových jednotek, o níž 
radnice začala uvažovat již v roce 1997, 
by neměly přesáhnout 200 milionů Kč. 
Celému projektu předcházela rozsáhlá 
studie, na jejímž základě pak Rada měst-
ské části rozhodla, kde je možné a dobré 
nástavby udělat. Před studií se uskutečnil 
také dalekosáhlý průzkum a tipování 
vhodných objektů jak z hlediska stavebně 
technického, tak i urbanistického. Jedním 
z hlavních kritérií výběru domů bylo také 
posouzení možnosti vybudovat potřebná 
parkovací stání. Ta ve finále zůstanou 
v přilehlých ulicích, jejich počet se však 

zvýší tak, aby bylo možné pokrýt potřeby 
původních i nových obyvatel.

V minulosti již SKM Praha 3 provedla 
podobné stavební úpravy a vybudovala 
nástavby na šesti objektech, konkrétně 
v ulicích Kunešova 2–18, Na Ohradě 
2, 4, 6, Jilmová 4, 6, 8, 10, Na Balkáně 76, 78, 
Na Balkáně 80, 82 a K Lučinám 20, 22.

Rekonstrukce celých domů
Panelové domy, na nichž budou vy-

stavěny nové byty v nástavbách, pro-

jdou během letošního roku kompletní 
rekonstrukcí. Obnoveny a zmodernizo-
vány nebudou jen společné prostory, ale 
i jednotlivé bytové jednotky. Nájemníci 
tak sice několik měsíců budou žít ve ztí-
žených podmínkách, zároveň se ale mo-
hou těšit na výrazné zkvalitnění svého 
bydlení.

SKM Praha 3, která bude mít nové 
nástavby i regeneraci panelových domů 
na starosti, počítá ve stavebním projektu 

zejména se sanací stávajících staticky na-
rušených a jinak porušených konstrukcí. 
V souladu s energetickým auditem při-
pravuje i zateplení domů, což předpoklá-
dá nejen úpravu fasád, ale i kompletní 
výměnu oken. Lidé se dočkají též rekon-
strukce nevyhovujících voštinových by-
tových jader.

Vzhledem ke stáří a celkovému stavu 
domů, které byly postaveny v 60. letech 
minulého století, budou provedeny 
opravy všech instalací, jako jsou voda, 
plyn, elektro- a vzduchotechnika či 
rozvod ústředního topení. V projektu 
je zahrnuta i instalace termoregulačních 
ventilů, nové směšovací stanice, přístav-
by výtahů a regenerace schodišťového 
prostoru nebo opravy společných částí 
domu, počítá se s vybudováním nových 
sklepních kójí a rekonstrukcí vstupního 
parteru. Nutná bude překládka inženýr-
ské sítě, při níž budou zrekonstruovány 
též vstupní části domů a provedeny 
nové sadové a terénní úpravy. Za zmín-
ku stojí skutečnost, že rekonstrukcí by 
domy, které jsou celkově ve špatném 
stavu, musely projít rovněž v případě, 
kdyby se na objektech nástavby neděla-
ly. Do budoucnosti se počítá s regenera-
cí i dalších panelových domů v majetku 
naší městské části.

Informace včas a předem
Výstavba nových bytů na čas bohu-

žel zasáhne do života lidí, kteří bydlí 
ve vybraných domech a v jejich okolí. 
Radnice i SKM Praha 3 proto budou 
informovat občany o chystaných pracích 

v dostatečném předstihu, aby měli čas se 
na vše připravit.

V první fázi informační kampaně do-
stanou všichni nájemníci, jichž se stavba 
dotkne, dopis od naší městské části, kde 
je budeme informovat o celkovém sta-
vebním záměru včetně podrobnějších 
údajů k němu a o zamýšlené privatiza-
ci domů a poprosíme je o spolupráci. 
Obecné materiály budou vyvěšeny rov-
něž ve společných prostorách domů, kde 
si je lidé budou moci přečíst. V další fázi 
dostanou občané dopis od SKM Praha 3, 
který bude obsahovat již konkrétní infor-
mace k technické stránce věci a plánova-
ným pracím v jednotlivých bytech a pod-
lažích. Společnost také počítá se zřízením 
bezplatné telefonní linky pro nájemce, 
kam se budou moci obracet se svými při-
pomínkami, podněty a dotazy, a to i v so-
botu a neděli. Stejně tak SKM uvažuje 
o vyčlenění např. jednoho odpoledne 
v týdnu, kdy by na stavbě byl přítomen 
pracovník společnosti, na něhož by se 
lidé mohli obracet. Informace budou 
také pravidelně aktualizovány na inter-
netu, a to na adrese www.skmpraha3.cz.
Celkem se rekonstrukce bude týkat při-
bližně pěti set obyvatel.

Uvědomujeme si, že některým lidem 
rekonstrukce domů a výstavba nových 
bytů na nich přinese na čas obtíže. Pev-
ně ale věříme, že je plně vykompenzuje 
následné zkvalitnění bydlení na sídlišti 
Chmelnice.

Milan Český, starosta,
Ing. Pavel Císař, ředitel SKM Praha 3, a. s.
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Pavla Hurdy, 
radního
 1. Čemu se v současné době na radnici 
nejvíce věnujete?

Práce neuvolněného člena Rady má 
odlišný charakter od práce starosty 
a zástupců starosty, kteří mají svěřeny 
konkrétní kompetence. Můj prvořadý 
zájem vyplývá z mého působení v ko-
misích Rady a výborech Zastupitelstva 
(předseda dopravní komise a komise 

pro přestavbu stadionu Viktoria Žiž-
kov, člen Výboru kontrolního a Vý-
boru pro územní rozvoj a dopravu). 
Značnou pozornost věnuji problemati-
ce dopravy. Individuální automobilová 
doprava se za posledních 15 let rozšíři-
la dramatickým tempem a je zřejmé, že 
stojíme na samé hranici kolapsu. Z to-
ho důvodu vznikl projekt regulace par-
kování formou zavedení zóny placené-
ho stání.
2. Co považujete za největší úspěch 
z toho, na čem jste se podílel a co se již 
podařilo realizovat?

Velmi si cením například toho, že 
jsme rozběhli program nástaveb. Pra-
ha  3 se tím vydala úplně jinou cestou 
než jiné městské části, které doslu-
hující panelové domy bez provedení 
oprav prodaly. Jsem přesvědčen, že se 
osvědčil náš model, kdy obec nejprve 
provede celkovou regeneraci, postaví 
nástavbu a následně prodává. Na for-
mulování této vize jsem se podílel jako 
ředitel SKM Praha 3. Jako radní jsem 
posléze usiloval o to, abychom se po-
kusili budování nástaveb a s tím sou-
visející rekonstrukce domů urychlit.

V letošním roce se to díky investiční-
mu úvěru stává realitou.

Jsem také spokojen s tím, jak se 
Praha 3 staví k nezávislé kultuře. Moje 
osobní angažmá v Paláci Akropolis je 
veřejně známo. Usiloval jsem o to, aby 
tento unikátní alternativní prostor mohl 
vůbec dál existovat a sloužit tisícům 
svých mladých návštěvníků. Dnes už si 
troufám tvrdit, že to bylo úsilí úspěšné.
3. Co se naopak ještě nedaří, s čím jste 
nespokojen?

Tady se musím vrátit k problému 
regulace parkování. Velmi mě mrzí, že 
jsme – řečeno sportovní terminologií 
– v „prvním kole“ nedokázali veřejnost 
přesvědčit o nezbytnosti a prospěšnos-
ti regulace parkování. Pokračují kroky 
směřující k zavedení regulace parko-
vání a jejich součástí bude důsledné 
vysvětlování celého projektu v rámci 
informační kampaně, která zasáhne co 
nejvíce občanů naší městské části. Ob-
čanům musíme dokázat vysvětlit, že to 
vše děláme pro ně a ne proti nim. Proto 
také poprvé a určitě ne naposledy na-
jdeme v Radničních novinách přílohu 
věnovanou dopravě.

Zeptali jsme se…

V Praze žije hodně přes milion oby-
vatel. Je to historické město plné nejen 
památek, romantických zákoutí a turistů, 
ale i současného života, jehož jedním 
z problémů je stárnutí obyvatelstva. To 
je však důkazem, že naše společnost 
přes veškeré problémy dělá v oblasti 
zdravotnictví hodně. Po roce 1989 se prů-
měrná délka života populace mužů i žen 
významně – až o několik let – zvýšila, 
na čemž se ovšem podílí nejen zlepšení 
zdravotní péče, ale i celkové změny 
životního stylu – tedy lepší stravování,
více sportu atd. K těmto změnám ve spo-
lečnosti nedílně patří i zlepšení péče 
o nemohoucí spoluobčany, což vždy ne-
znamená občany přestárlé.

V oblasti sociální péče vznikla v Praze 
řada nových ústavů: domovy s pečovatel-
skou službou, nové domovy důchodců, 
domovy ošetřovatelské péče, domovy 
s péčí pro mentálně handicapované 
spoluobčany, hospice. Potřeby města 

Prahy v těchto oblastech však přesto 
zdaleka nejsou plně saturované, cesta je 
postupná a pokračuje tak, jak především 
ekonomické možnosti dovolují.

Letitými diskusemi o reformě české-
ho zdravotnictví se jako nit táhne pod-
le mě správná myšlenka, že tzv. akutní 
péči by se mělo ulehčit přesuny na lůžka 
tzv. následné péče. Co to v praxi zname-
ná? Zjednodušeně řečeno: v nemocni-
cích by mimo již vzniklá lůžka následné 
péče – tzv. léčebny dlouhodobě nemoc-
ných – nebyla běžná lůžka akutní péče 
využívána pro sociálně-zdravotnické hos-
pitalizace, při nichž je sice ještě třeba ur-
čité zdravotnické péče (vizita lékařem, 
infuze, injekce, péče zdravotní sestry), 
ale tato péče je dlouhodobá a nepříliš 
odborně náročná. Péče o tyto pacienty se 
na lůžku vysoce specializované nemocni-
ce prodražuje a mnohdy je příčinou ne-
dostatku míst pro ty, kteří specializova-
nou akutní péči skutečně potřebují.

Lůžek následné péče je však v Pra-
ze žalostný nedostatek, za posledních 
deset let jich vzniklo pouze velmi málo. 
Snahy o přeměnu menších nemocnic 
s lůžky akutní péče na nemocnice s lůž-
ky následné péče nejsou příliš úspěšné. 
Rada městské části Praha 3 se na svém 
jednání touto situací zabývala, neboť si je 
vědoma, že vzhledem k věkové skladbě 
obyvatel naší městské části je tato péče 
velmi potřebná. MČ je sice zřizovate-
lem – našimi občany plně využívaného 
– Ošetřovatelského domova v Praze 3, 
nicméně zde jde o péči ošetřovatelskou 
a tuto někdy musí vystřídat péče léčebná. 
A pak dochází k problému, jak ji zajistit. 
RMČ Praha 3 proto zadala vypracování
studie přístavby k Ošetřovatelskému do-
movu v ulici Habrové, kde by mohlo 
zařízení následné léčebné péče o cca 
30  lůžkách vzniknout.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

V rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2004 byla v kapitole doprava navr-
žena částka bezmála 7,5 miliardy Kč 
jako neinvestiční dotace Dopravní-
mu podniku hl. m. Prahy. Tato částka 
kryje výrazný rozdíl mezi náklady 
na provoz MHD a vlastními tržbami 
z provozu MHD v Praze.

Vývoj nákladů a tržeb již po řadu let 
zaznamenává klesající podíl krytí pro-
vozních nákladů tržbami (od 25,6 % 
v roce 1998 do 22,6 % v roce 2002), 
neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy musí být proto rok od roku vět-
ší. Nárůst provozních nákladů je dán 
mimo jiné přírůstkem nových kapacit, 
rozšiřováním sítě Pražské integrované 
dopravy, nárůstem výkonů a nárůstem 
kolejové trakce (metro a TT) na úkor 
autobusů.

Ve světě existují dva extrémy v pří-
stupu místních samospráv a doprav-
ních společností k financování ná-
kladů MHD. Od plného financování 
z tržeb (provoz MHD je finančně so-
běstačný) až po plně dotovaný provoz 
v ekonomicky silných městech s málo

rozvinutou hromadnou dopravou. Pra-
ha je specifická v tom, že MHD v ní 
plní i funkci ochrany historického 
centra města a až do roce 1990 byla 
poskytována i na tehdejší náklady 
za symbolické ceny. Na druhou stranu 
je nutné objektivně říci, že výše dota-
ce MHD, která se blíží 80 % nákladů 
na provoz, je ve světě ojedinělá a ne-
udržitelná a bez výraznějších změn, 
především v otázkách cen jízdného, 
nebude možné MHD v současném 
rozsahu provozovat a nadále rozvíjet. 
Otázkou není, zda navýšit či nenavýšit 
cenu jízdenky, ale kdy a o kolik.

Rada i Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
se v současné době touto velice ne-
populární otázkou intenzivně zabývá. 
Nezbývá než doufat, že se po zpraco-
vání všech podkladů a variant podaří 
nalézt a schválit takové řešení, které 
umožní nynější velmi dynamický roz-
voj MHD v Praze a zároveň zaručí 
dostupnost této služby všem obyvate-
lům a návštěvníkům hl. m. Prahy.

Ondřej Pecha,
zastupitel hl. m. Prahy

Z hlavního města…
Na stole je cena jízdného

Od občanů naší městské části dostá-
vám stále častěji dotazy, dopisy i urgen-
ce, proč zrovna ten jejich dům nechceme 
privatizovat. Na všechny se snažíme po-
ctivě odpovídat, nicméně jejich množ-
ství mě nutí se nad celým problémem 
znovu zamyslet a některé věci připo-
menout.

Do vlastnictví obce hl. m. Prahy, kte-
ré bylo svěřeno městským částem, pře-
šly domy podle zákona 172/90 Sb. Bylo 
to bezprostředně po konci neblahého 
období, kdy patřilo všechno všem a ni-
komu nic.

V té době na radnici Prahy 3 působili 
zástupci OF, později ODS. Již v prvním 
volebním programu OF pro období 1990 
až 1994 najdeme prohlášení: „Provedeme

restituci a po vyjasnění majetkových 
vztahů i privatizaci domovního fondu.“ 
Restituce byla provedena, z 1900 domů 
bylo původním majitelům navráceno 
cca 1200 domů. Obyvatelé těch zbýva-
jících téměř 700 domů čekali a – jak je 
vidět – někteří stále ještě čekají na pri-
vatizaci a usilují o ni.

Nutno však spravedlivě říci, že Měst-
ská část Praha 3 byla jednou z prvních, 
ne-li úplně první pražskou částí, kde 
privatizace domů družstvům nájemníků 
začala velmi rychle a razantně. Obvod-
ní zastupitelstvo naší městské části sta-
novilo tehdy podmínky velmi vstřícné 
pro nabyvatele a podle nich se prodalo 
cca 250 domů (I. etapa).

V roce 1994 byl přijat zákon 72/94 Sb.,
který umožnil prodávat i jednotlivé by-
ty. MČ Praha 3 velmi rychle reagova-
la zpracováním studie o střešních ná-
stavbách, regeneraci panelového do-
movního fondu a následné možnosti
prodeje bytů jejich nájemcům. Opět 
to byla radnice vedená zástupci ODS, 
která tuto možnost občanům nabídla.
Privatizace pokračovala v období 1998
až 2002 II. etapou prodejů družstvům, 
realizovanou podle zákona 72/94 Sb.

V současné době stále ještě zůstávají 
v majetku naší městské části domy, kte-
ré by mohly být privatizovány. Jejich 
nájemci se hlasitě hlásí o tuto možnost. 
Velmi dobře totiž vědí, že budou v po-
sledku vždy lepšími hospodáři než vlast-
ník kolektivní, a to i přes jeho sebevětší 
snahu o dobré hospodaření.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Jak dál s privatizací
domů v Praze 3…

Potřeba lůžek následné péče

V poslední době se Žižkovem šíří 
spekulace o dalším osudu občerstvení 
na Vrchu sv. Kříže. Je pravda, že Rada 
městské části Praha 3 se po dlouhých 
úvahách rozhodla ukončit nájemní 
smlouvu se současným nájemcem. 
Rozhodně však není pravda, že bychom 
měli v plánu místo k občerstvení rušit. 
Naopak – současný starosta Milan 
Český stál u zrodu myšlenky na jeho 
vybudování a i dnes ji hájí. Proto mohu 
uklidnit občany, kteří podepsali petici 
vyjadřující nesouhlas s jeho rušením 
– ukončení vztahu s nájemcem roz-
hodně neznamená definitivní konec 
„hospůdky“.

K vypovězení nájemní smlouvy vedla 
radnici skutečnost, že nájemce měl již 
více než tři roky prošlé stavební povolení 
na dočasnou stavbu (hlavní stánek) a na-

víc vystavěl „na černo“ další stavbu, již 
využívá též jako výčep (bez jakéhokoliv 
schválení příslušnými orgány, zejména 
v oblasti hygienických předpisů).

V současné době probíhají jednání 
o narovnání vztahů po ukončení nájmu. 
Budou-li úspěšná, můžeme se dále těšit 
z fungování občerstvení v nezměněném 
stavu. V opačném případě má naše měst-
ská část připravenu alternativu, kde sice 
dojde ke změně, ta však pro zdejší náv-
štěvníky rozhodně nebude bolestná. I na-
dále budeme všichni moci přijít na Vrch 
sv. Kříže posedět a popít.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Občerstvení na Vrchu sv. Kříže bude

Na sídlišti Chmelnice 
budou nové byty
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Českou taneční platformu, tuto 
unikátní přehlídku současné do-
mácí taneční a pohybové tvorby, 
odstartují v žižkovském divadle 
Ponec v pátek 14. 5. hned dvě pre-
miéry. Nové představení belgické 
choreografky Karine Ponties Moi 
pas savoir (Já nevědět) bylo vy-
tvořeno pro čtyři české tanečníky 
a jejich prostřednictvím slibuje 
nahlédnout do vnitřního světa mu-
žů. Druhou premiérou je Noční 
můra Petry Hauerové, sólová cho-
reografie využívající netradičních 

výtvarných prvků a zvukových 
a světelných technologií. Obě díla 
vznikla v rámci mezinárodního 
projektu Trans Danse Europe, kte-
rý sdružuje propagátory současné-
ho tance z osmi evropských měst. 
Budou rovněž uvedena na festiva-
lu Tanec Praha (21. a 22. 6.) a poté 
se vydají na turné po partnerských 
městech.

Program České taneční plat-
formy bude pokračovat 15. 5. 
kratšími díly Lenky Dřímalové, 
Lindy Stránské a Petry Brabco-
vé a představením Ioany Mony 
Popovici Requiem for a Dog, 
které slavilo nedávno úspěch 
v New Yorku. Následující večer 
patří třem původním dílům 
vytvořeným v této sezóně v di-
vadle Ponec: světelně i tanečně 
velmi zajímavý Kruh II Veroni-
ky Knytlové, Terezy Ondrové a 
Heleny Arenbergerové vystřídá
nedávno uvedený duet Jak hla-
vou zdi neprorážet Martina Vra-
ného a vše vyvrcholí gejzírem 
nápadů izraelského choreogra-
fa Nir De Volffa v díle Dolly 
in Prague (1. snímek). Pondělí 
17. 5. je vyhrazeno dvěma vyni-
kajícím absolventkám Duncan 
centra, Doře Hoštové s Útlými 
nožkami černé vrány a Kristýně 

Celbové s nedávno premiéro-
vanou Místností H (2.  snímek), 
na závěr se na dva večery 
(18. a 19. 5.) do Ponce vrátí 
nejnovější představení Pierra 
Nadaud Bakarabia.

Představení České taneční 
platformy, která probíhá od 14. 

do 19. 5., se uskuteční rovněž 
v Divadle Archa, NoD a tere-
zínských Žižkových kasárnách. 
Všechna uvedená díla budou 
hodnocena odbornou porotou, 
která nejlepšímu udělí Cenu 
Sazky za „objev v tanci“. Ta 
umožní autorovi realizaci dal-

šího projektu v příští sezóně. 
Kromě toho sledují jednotlivá 
taneční vystoupení Platformy 
také význační zahraniční hosté, 
z nichž nejeden už pozval české 
umělce k zahraničnímu turné.

Yvona Kreuzmannová,
ředitelka Tance Praha

Česká taneční platforma v divadle Ponec

Poté, co se v dubnu kino 
Aero v rámci festivalu Jeden 
svět věnovalo převážně palčivé 
současnosti, vrací se ve dvou 
květnových přehlídkách zpět 
ke klasikům: od 4. do 9. 5. bu-
dou mít návštěvníci možnost 
na přehlídce švédského filmu 
zhlédnout několik děl jednoho 
z nejvýznamnějších tvůrců svě-
tové kinematografie – Ingmara 
Bergmana a od 25. do 28. 5. pak 
kolekci sedmi filmů slavného 
ruského režiséra Andreje Tar-
kovského.

Díla obou režisérů lze označit 
jako filosofická, ale zatímco Tar-
kovskij se svými snímky (z uvá-
děných např. Stalker, Andrej 
Rublev, Nostalgie) nachází spíše 
v mysticko-meditativní polo-
ze, Bergmana zajímá zobrazení 
lidské psychiky, variace vztahů 

mezi mužem a ženou, otázky 
po smyslu života a smrti. Novou 
distribuční premiéru má Berg-
manovo mystérium Sedmá pe-
čeť: práva na něj byla zakoupena 
na pět let a bude ho tedy možno 
vidět i později, avšak čtyři dal-
ší režisérovy snímky (Pramen 
panny, Scény z manželského ži-
vota, Šepoty a výkřiky a Hanba) 
budou promítány pouze v rámci 
putovní přehlídky. Neměli bys-
te si je proto nechat ujít, stejně 
jako třeba vrcholné dílo švédské 
němé kinematografie – Vozku
smrti Viktora Sjöströma či všech-
ny Tarkovského filmy (distribuč-
ní práva má snímek Solaris, ale 
i ta pomalu končí). A protože 
trocha teorie nikdy neškodí, 
před filmy nebudou chybět lek-
torské úvody.

-veb-

Steven Gove pochází z Edin-
burghu. Do Prahy přišel před 
více než šesti lety, původně jako 
učitel angličtiny. Nakonec se vrá-
til k divadlu, kterému se věnoval 
už doma ve Skotsku, i když na-
místo vyučování dramatické vý-
chovy se stará o divadelní festi-
val, který do Čech přivezl.
Fringe znamená anglicky lem, 
okraj – proč se tak jmenuje 
festival?

Fringe festival byl založen 
v Edinburghu, kde se každoroč-
ně koná velký hudební festival, 
něco jako Pražské jaro, a v roce 
1947 v rámci festivalu, ale mimo 
hlavní program proběhlo něko-
lik zajímavých představení. No-
vináři je tenkrát nazvali Fringe 
– jako okraj festivalu. Principem 
Fringe festivalu je otevřenost. 

Kdokoliv, kterýkoliv soubor se
může přihlásit a účinkovat. Je-
diným omezením je kapacita 
divadla. A tak 
akce nabývala 
na síle. Každo-
ročně se k účin-
kování v rámci 
festivalu hlásilo 
více a více sou-
borů, přibývalo 
divadel, kde se 
festival konal. 
Došlo tak ke kuriózní situaci: 
tento původně „okrajový“ festi-
val přerostl hlavní.
A jak jste přišel na myšlenku 
přenést Fringe festival do Prahy?

Fringe festival se konal v mno-
ha dalších městech, v Dublinu, 
San Francisku, Edmotonu, New 
Yorku… Tak jsme si řekli, že by 

si Praha také zasloužila tako-
vý divadelní festival. Hlavním 
principem je kromě otevřenosti 

i zásada, že di-
vadelní soubory, 
které se přihlá-
sí, nesou také
veškeré náklady
na své účinková-
ní. Takže vlast-
ně  přináší pení-
ze městu, ve kte-
rém vystupují.

Loni v Edinburghu jsem oslo-
vil asi třicet nejlepších soubo-
rů z celého světa a nabídl jim 
účinkování v Praze, na 3. ročník 
pražského Fringe jich přijede 
asi patnáct. Festival proběhne 
od 1. do 6. června v divadlech 
Na Prádle, Nosticově, ve studiu 
Damúza a v Rubínu.

Jaký program chystáte do Paláce 
Akropolis?

V rámci programu Fringe Off 
budou mít diváci možnost sezná-
mit se v průběhu roku s dalšími 
pozoruhodnými soubory. Jako prv-
ní vystoupí v červnu multimediál-
ní projekt Trollwerk, představení 
plné hudby, obrazů, tance, vůní… 
Myslím, že je to něco, co jste určitě 
ještě neviděli, neslyšeli a necítili.
Na závěr se nemůžu nezeptat: 
jak se Vám líbí na Žižkově?

Mám to tu rád. Nejradši mám 
hospody a bary, Akropolis je 
skvělé místo, když přijedou ka-
marádi z Anglie, vezmu je na tele-
vizní věž. Zdá se mi, že opravdový 
duch Prahy je na Žižkově. Líbí 
se mi také architektura činžáků 
z 19. století, i zdejší strmé ulice.

Michaela Púčiková

Valdemar Sokol se narodil 
2. 3. 1939 v Praze. V roce 1965 
ukončil studium scénografie 
na loutkářské katedře DAMU 
a od roku 1967 se věnuje volné 
malířské tvorbě. Od 70. let malu-
je hlavně deskové obrazy, vytvá-
řené technikou, kterou sám bě-
hem doby vyvinul. Na reliéfních 
podkladech, do kterých někdy 
zakomponuje i dřevo, případně 
jiný materiál, pracuje nejprve 
technikou perokresby a teprve 
v poslední fázi používá lazur-
ní barvy. Tím vlastně dochází 
k syntéze malířského, grafické-
ho a do určité míry i sochařské-
ho projevu. Podobně i ve své 
grafické tvorbě rád kombinuje 
techniku reliéfního slepotisku 
s dodatečným kolorováním.

Důležitým prvkem Sokolo-
vých obrazů je světlo, které 
z jeho obrazů často vychází. 
Autor se snaží o vytvoření ilu-
ze prostoru, do kterého by di-
vák mohl vstoupit a ve kterém 

by se cítil dobře. Ne náhodou 
je řada jeho obrazů inspirová-
na hudbou.

Od roku 1968 uspořádal Val-
demar Sokol celkem 39 samo-
statných výstav v českých a mo-
ravských městech, na 68 ko-
lektivních výstavách se podílel. 
Po roce 1989 vystavoval také 
v zahraničí, např. v Německu, 
Francii, USA, Mexiku či Brazílii. 
Ve spolupráci s architektem se 

podílel na řadě realizací pro růz-
né podniky a ve společenských 
interiérech, naposledy pro sva-
tební síň v Rakovníku.

V roce 1993 byla V. Sokolovi 
udělena cena Česko-bavorského 
uměleckého spolku za tvůrčí 
uměleckou činnost a v roce 1995 
medaile Franze Kafky. Na výsta-
vu jeho obrazů se můžete v Atriu
podívat do 21. května.

 -red-

V Atriu vystavuje 
Valdemar Sokol

Z Edinburghu do Prahy
Před čtyřmi lety slíbil při 

svém prvním vystoupení v Pa-
láci Akropolis Rachid Taha, 
že se vrátí. Slib dodržel a
v úterý 25. května v Akropoli 
vystoupí. Muzikant, který se 
narodil v Alžíru a od svých 
deseti let žije ve Francii, 
spojil do jedinečné podoby 
tradiční hudbu severní Af-
riky a Středního východu 
se západním rockem, pun-
kem a taneční elektronickou 
hudbou. Vystupoval v mnoha 
arabských zemích, v Evropě, 
USA, Kanadě, Asii i Austrálii. 
Jeho koncerty jsou velkou 
show, Rachid Taha dokáže 
ovládnout diváky rockovou 
taneční energií a uhrančivými 
arabskými melodiemi a rytmy. 
Na květen připravuje vydání 
nového alba, které publiku 
na koncertě určitě představí.

-akr-

Bergman a Tarkovskij 
jedinečně

Sedmá pečeť režiséra Ingmara Bergmana

Co bude 
s radničními 
výstavami
Jak už jsme v minulém čís-

le Radničních novin informo-
vali, sklepní prostory radnice 
jsou opět uzavřeny, a to kvů-
li jejich celkové rekonstruk-
ci. Tato rekonstrukce je na-
tolik finančně náročná a pro 
bezproblémový chod radnice 
komplikovaná, že muselo ve-
dení radnice přistoupit k roz-
dělení obnovy sklepení do tří 
fází. V současné době probíhá 
poslední fáze, která je také ča-
sově nejnáročnější.

Sanace interiéru takové ve-
likosti zásadně narušila plán 
výstav Odboru kultury v le-
tošním roce. Jejich konání se 
totiž muselo přesunout na pří-
ští rok, na jehož začátku by 
měla být Galerie pod radnicí 
předána do užívání.

Milovníci umění však ne-
přijdou zcela zkrátka, proto-
že výstavy, které jsou méně 
náročné na prostory a insta-
laci, se pokusíme zpřístupnit 
v přilehlých prostorách his-
torické části radnice. O všech 
těchto aktivitách budeme sa-
mozřejmě podrobně infor-
movat, a to jak v Radničních 
novinách, tak i prostřednic-
tvím elektronických médií 
a pozvánek.

Za tuto nepříjemnou, námi 
nezaviněnou situaci se ješ-
tě jednou velice omlouvám. 
Pevně věřím, že naše trpěli-
vost bude v plné míře kom-
penzována silným zážitkem 
z výstav v nových, plně zre-
konstruovaných prostorách.

Jaroslav Brabec,
vedoucí Odboru kultury

Až do konce školního roku  
můžete každý všední den 
od 9 do 16 hodin v galerii 
v prostorách budovy Vyšší 
odborné školy uměleckoprů-
myslové a Střední umělecko-
průmyslové školy na Žižko-
vě náměstí navštívit výstavu 
„Volná kompozice“. Svá díla 
zde představuje dvanáct stu-
dentů 3. ročníku (obor mal-
ba). Vernisáž výstavy proběh-
la ve čtvrtek 22. dubna. Na fo-
tografii před svými obrazy 
Tomáš Spevák.

Splněný slib 
Rachida Tahy

Foto: H. SLÁDKOVÁ

Valdemar Sokol: Brána světla III DG

Foto: H. SLÁDKOVÁ

Foto: C. GASSIAN
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Vzedmuté emoce provázely 
poslední jednání Zastupitelstva 
městské části Praha 3 o projektu 
zóny placeného stání. Hlavním 
tématem byla spekulace, kterou 
rozšířila do schránek jistá politic-
ká strana a podle níž by parková-
ní na Žižkově mělo vyjít občany 
na 1200 Kč a podnikatele dokonce 
na 30 000 Kč – ZMČ o takových 
cenách nejednalo a ani je nedo-
poručilo Magistrátu hl. m. Prahy, 
v jehož kompetenci toto rozhod-
nutí leží. Cenám se však věnuje-
me na jiném místě tohoto listu. Já 
se chci především zaměřit na dru-
hou často kladenou otázku – proč 
vlastně regulace parkování vzni-
ká? Je vůbec nutná?

Radnice společně s Magistrá-
tem nepřistoupila k tomuto kroku 
náhodou, bez předchozí přípravy 
a podrobné analýzy situace. Dů-
vody, proč k regulaci přistoupit 
a přistoupit k ní v co nejkratším 
čase, jsou nasnadě. Věřím, že čte-
náři přiblížím, před jaké dilema 
jsme postaveni.

Žižkov již je automobily pře-
hlcen – vytíženost žižkovských 
ulic je katastrofální. Vedl k tomu 
nárůst počtu automobilů vlastně-
ných místními obyvateli, ale také 

nárůst vozů podnikového sekto-
ru a rovněž doprava zaměstnanců 
žižkovských firem z jiných měst-
ských částí, kteří přešli z městské 
hromadné dopravy na dopravu 
osobní. Dalšími faktory jsou pře-
devším ve večerních hodinách náv-
štěvníci obchodních, restaurač-
ních a kulturních zařízení, kteří 
sem dojíždějí stále častěji vozy.

Žižkov se stal parkovištěm pro 
návštěvníky centra – svůj vliv na 
přehlcení parkovacích míst v Pra-
ze 3 nese také regulace, ke které 
přistoupilo město v centrálních 
oblastech Prahy 1. Mimopražští 
návštěvníci si zvykli odstavovat 
své vozy na našich ulicích, přičemž 
do centra pokračují MHD.

Další regulace okolních čtvrtí 
– k regulaci parkování přistupu-
jí také na Praze 2, 7 a 14 a rozšíří 
se hranice současné zóny na Pra-
ze 1. Pokud k regulaci nepřistoupí 
Praha 3, její ulice budou vystave-
ny dalšímu tlaku řidičů, kteří se 
budou snažit vyhnout zpoplatně-
ní svého stání v těchto lokalitách. 
Hlavnímu městu v současné době 
chybí asi 50 tisíc parkovacích míst. 
Podle našich studií by jen Praha 3 
potřebovala do konce tohoto de-
setiletí 12 tisíc parkovacích míst 

navíc, pokud by se chtěla regulaci 
vyhnout. To je zhruba jednou tolik 
proti současnému stavu!

Pojďme si říci, jaké jsou jiné 
možnosti:

Rozšíření pozemních parkova-
cích ploch – kapacity Žižkova jsou 
v této oblasti již téměř vyčerpány. 
Žižkov je historická čtvrť s ulice-
mi a zástavbou, kterou napláno-
vali před desítkami, ba i stovkami 
let architekti, jež ani ve snu nena-
padlo, jakého rozvoje automobilo-
vé dopravy se na počátku 21. sto-
letí dočkáme.

Výstavba podzemních gará-
žových stání – jedná se o cestu, 
kterou se radnice chce vydat, zde 
však proti nám stojí nedostatek 
peněz. Jedno takové stání přijde 
zhruba na 800 až 900 tisíc korun. 
Zajistit výstavbu garáží, která by 
alespoň řádově odpovídala po-
ptávce vzdouvající se vlny auto-
mobilistů, je nereálné.

Úpravy ulic – zaznívá také řada 
hlasů volajících po stavebních 
úpravách v některých ulicích, kde 
by mohlo být zavedeno kolmé 
stání místo vodorovného zúže-
ním chodníků apod. Existuje však 
řada nejen estetických požadavků, 
ale i závazných norem, které tomu 

brání. Nepovažujeme za správné, 
aby se ze Žižkova stalo parkoviště 
na úkor veřejné zeleně a dalšího 
životního prostoru. Kromě toho 
ani tímto řešením by se nepodaři-
lo získat dostatek kapacit.

Co z toho vyplývá? Problém je 
naprosto jasný – Žižkov má nedo-
statek parkovacích míst pro au-
tomobily svých obyvatel, podni-
katelů, živnostníků, zaměstnanců 
žižkovských firem a návštěvníků 
čtvrti. Tento nepoměr dále po-
roste a neexistují volné kapacity, 
které by stoupající tlak přepouš-
těly jinam. Spíše dříve než později 
již tak přetížený systém zkolabuje, 
pokud něco neuděláme.

Z logiky věci je zřejmé, že ne-
můžeme-li nalézt parkovací ka-
pacity pro další automobily, je 
třeba jejich počet snížit regulací. 
Praha a Žižkov není prvním mís-
tem v Čechách a Evropě, které 
tento problém potkal. Řešila ho 
celá řada měst a metropolí s his-
torickými jádry – od Vídně přes 
Liberec až po Jihlavu. Nejrozší-
řenějším řešením je regulace vy-
budováním zóny placeného stání. 
Zjednodušeně lze funkci toho-
to systému popsat následujícím 
způsobem: jde o vytvoření tlaku 

na uživatele vozů, aby racionali-
zovali své využívání parkovacích 
míst v dané lokalitě. Tlak na obča-
ny, aby si nepořizovali dva a více 
vozů a nenechávali na ulici svému 
osudu nepojízdné vraky; na podni-
ky, aby optimalizovaly své vozové 
parky a využívaly a budovaly ga-
rážová stání; zaměstnance žižkov-
ských podniků z jiných částí města 
a návštěvníky, aby k cestě do prá-
ce využívali MHD; mimopražské, 
aby parkovali na záchytných par-
kovištích na okrajích města. Je to 
řešení funkční, osvědčené v civi-
lizované Evropě, nikoliv experi-
ment žižkovské radnice.

Smyslem systému, který jsme 
navrhli, je výrazně preferovat 
především občany a podnikatele 
z Prahy 3 před ostatními uživate-
li. Téměř 90 % všech míst v regu-
lované lokalitě bude vyhrazeno 
jim. Chápu, že některé aspekty 
regulace, především ty finanční, 
nebudou lidem příjemné. Exis-
tuje však jediná reálná a prove-
ditelná alternativa – nechat pře-
tížený systém zcela zkolabovat. 
Proto tvrdím i nadále, že se jedná 
o opatření v zájmu občanů a ni-
koliv proti nim.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Proč parkovací zóny

Slovo 
úvodem

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou první 

příloha Radničních novin, která je 
plně věnována jedné z nejsledova-
nějších událostí v dopravní politice 
na Praze 3 – připravované zóně pla-
ceného stání. Tento regulační krok je 
plánován na rozsáhlém území vnitř-
ní Prahy jako reakce na stále na-
růstající problémy s parkováním. 
Jistě každý Žižkovák vnímá problé-
my, ke kterým dochází v našich uli-
cích. Osobní automobily zde často 
parkují ve dvou řadách nebo jinak 
v rozporu s dopravními předpisy, 
místo k parkování musí člověk hle-
dat okružními cestami po okolí i ně-
kolik desítek minut.

Radnice se těmito problémy zabý-
vá již od počátku 90. let, v pravidel-
ných intervalech provádíme analý-
zy dopravy v klidu, jak se parkování 
odborně nazývá. Do ulic vyrážejí od-
borníci, sledují dopravu a sčítají au-
tomobily v jednotlivých dnech a ho-
dinách ulici od ulice. Z těchto analýz 
jasně vyplývá, že situace v žižkov-
ských ulicích je rok od roku drama-
tičtější, automobilů přibývá a problé-
my se tím stupňují. Poslední měření 
navíc ukazují, že pokud nepřistou-
píme k regulaci parkování, dostane 
se doprava během nejbližších let až 
k hranici kolapsu.

Proto jsme společně s dalšími 
pražskými městskými částmi při-
stoupili k projektu zón placeného 
stání. Tento nástroj dopravní regu-
lace je standardním řešením parko-
vacích problémů v celé řadě ev-
ropských metropolí. Jeho zavedení 
přinese pro občany Žižkova řadu 
změn a my jsme pevně přesvědčeni, 
že změn k lepšímu.

V přílohách Radničních novin 
vás chceme pravidelně informovat 
o všech aspektech, které toto řeše-
ní provázejí. Budeme zde přinášet 
informace o historii vzniku tohoto 
projektu, možnostech rozšiřování 
kapacit parkovacích stání na Žižko-
vě, konkrétní informace o podmín-
kách v parkovací zóně a také zkuše-
nosti z jiných měst a metropolí, kde 
systém zón placeného stání fungu-
je. Vedle toho chceme na stránkách 
uveřejňovat také dotazy a kritické 
ohlasy veřejnosti a reagovat na ně. 
Tyto podněty jistě pro nás budou to-
lik potřebnou zpětnou vazbou, kte-
rá nám pomůže urychleně a bezbo-
lestně regulaci parkování na Praze 3 
dolaďovat a odstraňovat problémy. 
Vedle toho připravujeme informač-
ní server o ZPS jako přílohu inter-
netových stránek radnice Prahy 3.

Věřím, že tyto informace přivítá-
te a že si díky nim uděláte podrob-
nou představu o chystaných změ-
nách v dopravě na Praze 3.

Milan Český,
starosta

Nevím, koho napadlo říkat zó-
nám placeného stání, že jsou sou-
částí řešení dopravy v klidu, když 
jejich zavádění s sebou přiná-
ší jenom neklid a vášně. Přitom 
ve městech automobily pomalu 
ovládají nejen silnice jim urče-
né, ale derou se nám na chodní-
ky, do zeleně a parků a pomalu se 
stávají noční můrou všech obyva-
tel. Motoristé si stěžují, že nema-
jí kde parkovat, chodci, že nemají 
kudy chodit, cyklisté, že pro ně 
není místo ani na chodníku, ani 
na silnici, a všichni svorně si mys-
lí, že by se s tím mělo něco dělat.

Ano, nejsme jediná metropole 
na světě, která tento problém řeší, 
a opravdu nemusíme vymýšlet nic 
nového. Stačí mít fungující MHD 
(kupodivu všichni zahraniční náv-
štěvníci uznávají, že máme jeden 
z nejpropracovanějších systémů 
MHD v Evropě), na to se navážou 
záchytná parkoviště P+R pro mi-
mopražské řidiče – těch je zatím 
na okrajích Prahy 14 a připravují 
se další, vybudovat veřejná parko-

viště a veřejné hromadné garáže, 
dobudovat obchvat kolem města 
a urychlit průjezd automobilů 
dokončením městského silničního 
okruhu apod., dala by se jmenovat 
ještě řada dalších aktivit hl. m. Pra-
hy, které realizuje v oblasti dopra-
vy. Opravdu nic nového.

Má to ale jeden háček. Nárůst 
počtu automobilů se za několik 

uplynulých let natolik zrychlil, že 
všechna tato opatření nestačí ten-
to trend sledovat a dohánět, a to 
ať už z hlediska technologické 
a stavební náročnosti, tak z hle-
diska katastrofálního nedostatku 
finančních prostředků. A tady bo-
hužel – ať chceme, nebo nechceme 
– musí nastoupit regulace celého 
systému. Ano, tvrdá, vymahatelná, 

nekompromisní a zároveň velmi 
nepopulární regulace, postihující 
všechny automobilisty v daném 
území bez výjimky. Ta regulace se 
nazývá zóna placeného stání a je 
další součástí celého komplexu 
dopravních opatření zavedeného 
v různých modelech ve většině ev-
ropských metropolí.

V Praze zatím po počátečních 
problémech funguje v části Pra-
hy 1 a počítá se s jejím zavede-
ním na celém území této městské 
části i na části Prahy 3, na Praze 
2, 7 a 14. Připravuje se její rozší-
ření na další obvody tak, aby po-
kryla území hl. m. Prahy s největ-
šími problémy s parkováním, to 
znamená, že bude existovat ve vět-
šině centrálních městských částí. 
Ceny parkovného budou jednotné 
pro všechna území a měly by svou 
výší na jedné straně plnit funk-
ci regulační, tj. nemohou být pří-
liš nízké, na straně druhé je nutné, 
aby byly únosné pro většinu oby-
vatel a podnikatelů tak, aby se jich 
do systému zapojilo co nejvíce.

Neklid a rozruch kolem za-
vádění parkovacích zón je ku-
podivu stejný ve všech metro-
polích, od nejistoty a nedůvěry 
místních obyvatel až po napro-
sté odmítání ze strany podnika-
telů a návštěvníků, ale v jedné 
věci máme myslím přeci jenom 
unikát. Na rozdíl od protestů 
v jiných evropských městech 
se většina hlavních „odpůrců“
z řad členů Zastupitelstva Pra-
hy 3 buď přímo podílela na zadá-
ní vypracování tohoto systémo-
vého opatření, nebo si jej alespoň
zapracovala do svého volebního 
programu. Je smutné sledovat, 
jak se snaží nasbírat laciné po-
litické body zásadovou kritikou 
zavádění zóny placeného stání 
i s vědomím, že toto opatření je 
nutné, potřebné a nevyhnutel-
né a do budoucna přinese ales-
poň částečné zklidnění kritické 
situace s parkováním na území 
hl. m. Prahy.

Ondřej Pecha,
zastupitel hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy schválila 
ceník poplatků za parkování 
v připravovaných zónách place-
ného stání v centrálních měst-
ských částech metropole. Ceník 
formou vyhlášky závazně stanoví 
finanční podmínky, za kterých 
budou zóny placeného stání 
v jednotlivých MČ provozovány. 
Regulaci parkování v současné 
době připravuje vedle Prahy 3 
také druhý, sedmý a čtrnáctý 
obvod. Na Praze 1 by se stávající 
zóna placeného stání měla rozší-
řit na celé území, do 3 let o jejím 
zavedení uvažuje také Praha 5.

Základní cena pro rezidenta 
(tedy občana s trvalým pobytem 
v dané městské části) s jedním vo-
zem by tak měla činit podle před-
stavy velké radnice 700 Kč. „Jedná 
se o 2 koruny za den, což je podle 
mě přijatelný poplatek, kterým 
rezident přispívá na výraznou pre-
ferenci svých práv před přespolní-
mi řidiči,“ uvádí k tomu zástupce 
starosty Prahy 3 Marek Zeman.
Vedle toho si občané budou mo-
ci zakoupit pololetní parkovací 
karty za 350 Kč. Žižkovská rad-
nice podle M. Zemana usilovala 
i o to, aby se rezidenční parkovací 

poplatky daly platit ve čtvrtletních
intervalech: „Chtěli jsme tak vyjít 
vstříc občanům, kteří sezónně 
opouštějí své trvalé bydliště a od-
jíždějí i s vozem například na cha-
lupu. Bohužel jsme tento názor 
neprosadili.“ Výrazných slev se 
dočkají majitelé vozů v důchodo-
vém věku, ti by za parkovné měli 
zaplatit jen polovičku roční sazby, 
tedy 350 Kč.

Ceny parkovného se budou vý-
razně lišit také podle počtu auto-
mobilů, občan s více vozy by měl 
za druhé vozidlo zaplatit 7000 Kč 
a za každé další 14 000 Kč. „Smys-
lem regulace je omezit přehlcené 
parkovací stání, je proto logické, 
že nechceme, aby někdo zabíral 
místo více vozy najednou na úkor 
ostatních občanů,“ vysvětluje mís-
tostarosta odpovědný za dopravu. 
Opatření by se nemělo dotknout 
rodin s více vozy, protože nárok 
na zlevněné parkování má každý 
rezident starší 18 let.

Magistrát dále schválil ceny 
pro abonentní parkování, tedy 
pro podnikatelské subjekty. Fy-
zické osoby se sídlem nebo pro-
vozovnou ve vymezené oblas-
ti, které zde však nemají trvalé 
bydliště, by měly za parkování 
ročně zaplatit 12 000 Kč. Zá-
kladní sazba bez slev je pak pro 
fyzické osoby 36 000 Kč ročně 
za vozidlo, což je méně, než bylo 
v Praze 1. „Cenová hladina sta-
novená na Praze 1 by pro pod-

nikatele ze Žižkova nebyla únos-
ná. Jejich finanční možnosti roz-
hodně neodpovídají možnostem 
podnikatelů, kteří působí pří-
mo v centru na tzv. dobré ad-
rese,“ říká k tomu M. Zeman. 
Subjekty, které mají ve své hlavní 

náplni veřejně prospěšnou čin-
nost a splňují podmínky přísluš-
ného usnesení Rady hl. m. Pra-
hy, však budou výrazně zvýhod-
něny. Za každé auto zaplatí 
čtvrtletně 250 Kč.

-red-

Dohoda o parkovacích 
poplatcích v Praze

Neklid kolem dopravy v klidu

Ceník parkovacích karet a lístků 
v zónách placeného stání

Základní ceny
Roční za 1. a další vozidlo 36 000,- Kč
Pololetní za 1. a další vozidlo 20 000,- Kč
Čtvrtletní za 1. a další vozidlo 10 000,- Kč
Měsíční za 1. a další vozidlo 3 500,- Kč
Týdenní za 1. a další vozidlo 900,- Kč

Zlevněné ceny
pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm ve vymezené oblasti
Roční za 1. vozidlo 700,- Kč
Roční za 2. vozidlo 7 000,- Kč
Roční za 3. a další vozidlo 14 000,- Kč
Pololetní za 1. vozidlo 350,- Kč
Pololetní za 2. vozidlo 3 500,- Kč
Pololetní za 3. a další vozidlo 7 000,- Kč

pro fyzické osoby starší 65 let s trvalým bydlištěm ve vymezené oblasti
Roční za 1. vozidlo 350,- Kč
Pololetní za 1. vozidlo 175,- Kč

pro subjekty mající sídlo či provozovnu na uzemí vymezené oblasti, které 
uvádí ve své hlavní činnosti veřejně prospěšnou činnost v zóně  a spl-
ňují podmínky usnesení Rady HMP č. 0519 ze dne 22. 4. 2003 (parkova-
cí karta musí být vydána na RZ/SPZ)

Čtvrtletní za 1. a další vozidlo 250,- Kč

pro fyzické osoby podnikající se sídlem nebo provozovnou ve vymezené 
oblasti, které zde nemají trvalé bydliště (parkovací karta musí být vy-
dána na RZ/SPZ)

Roční za 1. vozidlo 12 000,- Kč
Pololetní za 1. vozidlo 6 000,- Kč
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Zejména od začátku 90. let minulého 
století v naší zemi výrazně roste počet 
automobilů. Při řešení této situace se mů-
žeme inspirovat příklady měst, která byla 
podobným problémům vystavena již dříve 
a dobře je zvládla. Jedním z těchto měst je 
metropole našich jižních sousedů, Vídeň.

Ve Vídni na počátku 90. let přes zábor 
většiny náměstí a ulic pro parkování na-
bídka nestačila poptávce. Důsledkem byl 
stále rostoucí chaos. Rozšířilo se stání 
na přechodech, v křižovatkách, na trávní-
cích – prostě všude, kde ještě bylo místo. 
Na tuto tristní situaci město zareagovalo 
aktivní dopravní politikou. Jedním z jejích 
základních prvků se stal systém placeného 
parkování. Vedle historické části v roce 
1993 bylo do roku 1997 do zóny placeného 
stání postupně zahrnuto také dalších osm 
centrálních vídeňských obvodů. Celé toto 
území je zónou placeného stání.

V dotčeném území je omezena maxi-
mální doba parkování. V 1. obvodu (cent-
rum) činí 90 minut, v ostatních obvodech 
120 minut. Režim funguje v pracovní dny 
od 9 do 20 hod. (v 1. obvodu do 19 hod.). 
Mimo tuto dobu se smí parkovat zdarma 
a neomezeně dlouho.

Aby maximální doba parkování neo-
mezovala nezbytnou dopravní obsluhu 
a nevedla k vylidňování města a útlumu 
ekonomických aktivit, udělují se reziden-
tům, zaměstnancům a firmám výjimky 
z časového omezení parkování za přesně 
stanovených podmínek. Výjimka povolu-
je pouze překročit maximální povolenou 
dobu parkování, tj. nezbavuje povinnosti 
platit za parkování (parkovacími lístky 
nebo paušálem). Je udělována na SPZ 
vozidla, pouze u firem se udělují přenosné 
výjimky a platí pouze pro jeden obvod. 
Na hranicích městských obvodů jsou 
vyznačeny překryvné zóny, kde platí vý-
jimky z obou obvodů.

V některých ulicích s výraznou ob-
chodní funkcí jsou zóny krátkodobého 
stání, kde neplatí výjimky pro rezidenty, 
firmy či zaměstnance. Pro rezidenty je 
podmínkou trvalé bydliště v příslušném 
obvodu města a žadatel musí být vlastní-

kem vozidla nebo mít potvrzení od firmy, 
že smí používat firemní vozidlo k soukro-
mým účelům.

Kontrolu systému placeného stání za-
jišťuje 140 úředníků speciálního oddělení 
Magistrátu města Vídně. V jejich kompe-
tenci je vyměřit pokutu za porušení záko-
na o placeném stání. Část magistrátních 
kontrolních úředníků je současně polici-
sty. Ti navíc kontrolují dodržování pra-
videl silničního provozu a mohou kromě 
udílení pokut nařídit i odtah vozidla.

Součástí zavedení systému bylo pečlivé 
sledování jeho vlivu na dopravní situaci 
a chování řidičů. Co se chování obyvatel 
týká, většina z nich si pořídila parkovací 
karty pro rezidenty. Nepotvrdily se obavy, 
že zavedení systému placeného stání po-
vede k hromadnému odstavování vozidel 
v sousedních, mimo zónu ležících obvo-
dech. Pokud jde o dojíždějící, celých 30 % 

z lidí původně dojíždějících auty přešlo 
na ekologické způsoby dopravy – veřej-
nou osobní dopravu, chůzi a cyklistiku. To 
je jednoznačný úspěch systému. Z nadále 
automobily dojíždějících řidičů většina 
používá krátkodobé parkovací lístky. 
Další významná část parkuje mimo veřej-
ná prostranství. Nepotvrdily se obavy, že 
zóna placeného stání povede ke snížení 
atraktivity území – pouze 7 % dotázaných 
si našlo jiný cíl cest. Hlavního cíle – ome-
zit počet obyvatel dojíždějících do práce 
osobním automobilem, se kterým parkují 
po celou pracovní dobu v ulicích – tedy 
bylo dosaženo.

V centru města došlo v dopoledních 
hodinách ke snížení počtu parkujících 
aut o třetinu. Počet vozidel parkujících 
v ulicích již v žádném obvodu nepřekra-
čuje kapacitu uličního prostoru. Celkový 
výkon dopravy v 1. obvodu klesl o 20 %, 
intenzita dopravy na vjezdech a výjezdech 
z/do centra klesla o 10 %. V širším centru 
města klesla intenzita dopravy v obsluž-
ných ulicích o 26 %. Počet parkujících aut 
s mimovídeňskými SPZ v ulicích zóny kle-
sl o dvě třetiny. Až na několik rozsahem 
omezených lokalit nedošlo k pouhému 
přesunu parkujících aut mimo zónu pla-

ceného stání. Zavedení zóny se tak neode-
hrálo na úkor sousedních obvodů.

Současně s každou etapou zavádění 
systému placeného stání byly zkracovány 
intervaly linek MHD a probíhala další 
opatření ke zvýšení kapacity a zatraktiv-
nění MHD. Například při zavedení zóny 
v 1. obvodu stoupla zkrácením intervalů 
kapacita linek MHD o 30 %. Zavedení 
zóny placeného stání vedlo k výraznému 
zvýšení podílu MHD na přepravní práci. 
Z lidí denně dojíždějících autem do za-
městnání přešlo 25 % na MHD.

Před zavedením systému placeného 
stání se projekt setkával s nejistou podpo-
rou ze strany místních obyvatel a naprosto 
kategorickým odmítnutím dojíždějícími 
a návštěvníky. Zlepšení parkovací situace 
rezidentů vedlo k výrazně kladnému hod-
nocení systému (2/3 obyvatel). Nesouhlas 
zbývající třetiny lze připsat na vrub 
všeobecně nepopulárnímu zpoplatnění 
něčeho, co bylo „odjakživa“ zadarmo.

Nedílnou součástí parkovací politiky 
Vídně je kromě systému placeného stání 
i podpora výstavby veřejných hromad-
ných garáží. Cílem je především uvolnit 
uliční prostor od parkujících aut, aby se 
zvýšily jeho obytné kvality a současně 
mohly být zlepšovány podmínky pro pěší, 
cyklisty a veřejnou dopravu.

Štěpán Boháč, spoluautor
projektu Doprava pro 21. století

V poslední době se především v sou-
vislosti s plánovaným zavedením zóny 
placeného stání objevují některé názory, 
podle kterých na Praze 3 nepřibývá v uli-
cích parkovacích míst. Dovoluji si na to 
reagovat a v krátkosti s touto problema-
tikou seznámit.

Odbor dopravy Úřadu městské části 
Praha 3 se v rámci své kompetence 
dlouhodobě snaží maximalizovat počet 
parkovacích míst. Na počátku roku 
2003 byly instalovány desítky doprav-
ních značek umožňujících kolmé nebo 
šikmé parkování na vozovce, chodníku 
či částečně na chodníku. Tím byla prak-
ticky dokončena 1. etapa optimalizace 
parkovacích míst na Praze 3, neboť byly 
využity všechny možnosti ke zvýšení po-
čtu parkovacích míst v rámci stávajícího 
technického stavu komunikací.

Následně bylo započato s přípravou 
2. etapy, která je výrazně náročnější. 
Spočívá v umožnění podélného, šikmého 
či kolmého stání částečně na chodníku 
v úsecích, kde tato změna již vyvolává 
potřebu stavební úpravy komunikace 
(sklopení obrubníku, zbudování nájez-
dového klínu apod.), případně detailního 
zhodnocení dopadu parkování na tech-
nický stav chodníku. V těchto případech 
je nutno mimo šířkové uspořádání ko-
munikace prověřit i nárůst počtu par-
kovacích míst ve vztahu k finančním 
nákladům nutným na úpravu chodníku 
pro parkování a k stávající či plánované 
zeleni (několik parkovacích míst v sou-
vislosti s výsadbou stromů skutečně uby-
lo, ale jistě si nikdo z nás nepřeje, aby 

z ulic úplně vymizela zeleň) atd. Navrže-
nou změnu je dále nutno projednat s Po-
licií ČR a vyžádat si stanovisko Technic-
ké správy komunikací hl. m. Prahy (to je 
nutné v případě parkování na chodníku 
s ohledem na jeho povrch).

V roce 2003 byly takto upraveny např. 
komunikace Jičínská, Křišťanova (v úse-
ku Radhošťská-Baranova), Velehradská 
(v úseku Lucemburská-Přemyslovská).

I na základě podnětů občanů na po-
sledním Zastupitelstvu MČ Praha 3 pro-
bíhá v současné době prověřování dalších 
přibližně 20 úseků. Jedná se např. o někte-
ré úseky komunikací Křišťanova, Rad-
hošťská, Chvalova, Slezská, Ambrožova, 
Jeseniova a dalších. U většiny navržených 
úseků je pravděpodobné, že projdou 
schvalovacím řízením, jak je výše uve-
deno. Pokud se podaří navržené úpravy 
zrealizovat, mohou se občané Prahy 3 těšit 
na 300 nových parkovacích míst.

Další pozitivní zprávou je, že v rámci 
zavedení zóny placeného stání bude 
umožněno opětovně parkování na ko-
munikaci Seifertova. Rovněž se chceme 
zaměřit na rozšíření možností využívání 
vnitrobloků tam, kde vznik parkovacích 
míst situace umožňuje.

Nelze opomenout, že některé změny 
parkovacího režimu, ať již realizované, 
nebo nově prověřované, vznikly právě 
na základě podnětů občanů, za což jim 
patří poděkování. Veškeré další podněty, 
které vycházejí z dokonalé znalosti míst-
ních poměrů, rádi uvítáme a prověříme.

Ing. Martin Vančura,
vedoucí Odboru dopravy

Nová parkovací 
místa vznikají

Inspirace z Evropy: 
parkovací zóna ve Vídni

Na otázky odpovídá MUDr. Marek Ze-
man, zástupce starosty odpovědný za do-
pravu

Jsem již druhým rokem ve starobním 
důchodu, který není moc velký, protože 
jsem byla po velmi těžké operaci dvacet 
let v částečném invalidním důchodu. 
Protože ale mám pouze zdravotní posti-
žení, nemám nárok na vyhrazené místo 
pro vozidlo. Navíc za mnou jezdí pravi-
delně dcera, která bydlí mimo Prahu, má 
tři děti a bez auta se do Prahy nedostane. 
Její návštěva je spojená i s výpomocí 
v domácnosti, která je pro mne nezbyt-
ná. Protože není „rezident“, bude její 
návštěva a pomoc velmi prodražená.

Jarmila Strohalmová

Jako důchodkyni Vás mohu informo-
vat, že při diskusích o budoucí podobě 
ceníku panuje velmi rozšířený názor, jak 

na Magistrátu, tak u zástupců městských 
částí, že tato sociálně slabá skupina ob-
čanů by měla být cenově zvýhodněna 
slevou.

Pokud se jedná o problémy, které 
uvádíte, předpokládám, že Vás dcera 
navštěvuje ve večerních hodinách. V tom 
případě může parkovat na místech, 
která jsou určena pro návštěvníky, a to 
zdarma, stejně jako o víkendu. V tomto 
období totiž nejsou stání u automatů 
zpoplatňována.

Nechápu, proč by měli občané do-
plácet a vytvářet zisk v hospodaření 
Městské části Praha 3, pokud platím 
řádně daně a nájemné. Ať už bude návrh 
schválen s většími či menšími úpravami, 
nevyplývá mi z něho sazba a přístup 
k občanům žijícím dlouhodobě na Pra-
ze 3 na základě dlouhodobé nájemní 
smlouvy, ale s přihlášeným trvalým byd-
lištěm. Zároveň tento návrh neupravuje 
kombinaci výše uvedeného s užíváním 
služebního vozidla i k soukromým úče-
lům od zaměstnavatele – tedy vozidla 
nikoliv v soukromém vlastnictví obča-
na trvale a nebo dlouhodobě žijícího 
na území Prahy 3.

Tomáš Wildt

Smyslem zóny placeného stání na Pra-
ze 3 je omezit parkování přespolních
návštěvníků na území Prahy 3 a vy-
hradit parkovací kapacity ve prospěch 
rezidentů (občané naší městské části) 
a abonentů (podnikatelé v Praze 3). Za-
stupitelstvo proto dne 16. 3. 2003 schváli-
lo prováděcí projekt, podle kterého bude 
zóna technicky realizována. Ten počítá 
s vyhrazením 86 % všech parkovacích 
kapacit na regulovaném území ve pro-
spěch abonentů a rezidentů.

Pokud jde o Váš dotaz k osobám s dlou-
hodobým pobytem na Žižkově a trvalým 
bydlištěm jinde, platí, že pro regulaci do-
pravy v klidu je při přiznávání rezidenční-
ho nároku trvalé bydliště klíčové. Bez této 
podmínky by systém ztrácel smysl a stal 
by se nefunkčním. Pokud někdo dlouho-
době bydlí na Žižkově, nevidím důvod, 
proč se zde nepřihlásí k trvalému pobytu 
(nejedná-li se ovšem o bydlení, které je 
produktem černého trhu s byty).

Problému plateb za firemní automobil, 
který zaměstnanec firmy užívá i k soukro-
mým účelům, si jsme vědomi a budeme 
v diskusích s Magistrátem hledat jakýsi 
konsenzus, jak tyto případy řešit v rámci 
rezidenčních sazeb.

Bydlím na rozhraní Prahy 2 a 3, tedy 
Mánesova 94 u Jiřího z Poděbrad. Pro-
sím pro lidi, kteří bydlí na rozhraní jako 
já, o možnost parkování jak v budoucí 
placené zóně Prahy 3, tak v budoucí 
placené zóně Prahy 2 za jeden popla-
tek některé Prahy. Prosím, abyste se 
dohodli s Prahou 2 a na tento problém 
nezapomněli.

Novák

Projekt zóny placeného stání na Pra-
ze 3 počítá s rozčleněním území Žižkova 
do tří zón. Hranice těchto zón se budou 
však vzájemně prolínat tak, aby nedošlo 
k tomu, že občané z jedné oblasti ne-
budou moci parkovat v jiné. Problémy 
občanů z hraničních oblastí MČ s jinými 
městskými částmi se zabýváme inten-
zivně také, nicméně projekt, který by 
měl podobu zóny na Praze 2 stanovit, 
v současné době teprve vzniká. Otáz-
ka vytvoření překrývajících se pásem 
na hranicích s touto městskou částí tedy 
bude teprve předmětem podrobných 

diskusí s našimi kolegy na Praze 2. Zatím 
nevidím důvod, proč by hraniční zóny 
nemohly být takto řešeny. Naším cílem 
není uzavřít občany do jakýchsi ghett, 
ale vytvořit funkční systém, kterým by 
mohla být regulována doprava v přetíže-
ných centrálních částech Prahy.

S parkovací kartou souhlasím! Omezí 
se tak v ulici stání mnoha firemních vozů 
a dodávek. Prosím napište, jakou mám 
šanci získat parkovací kartu, když zde 
nemám trvalé bydliště, ale bydlím zde už 
tři roky u své přítelkyně.

Ježek

Pokud by nebyl nárok na rezidenční 
parkovací kartu omezen pouze pro oby-
vatele s trvalým bydlištěm na příslušném 
území, regulace dopravy v klidu by ztratila 
svůj smysl, protože by žádnou regulací ne-
byla. Doporučuji přehlásil trvalé bydliště 
do naší městské části. Druhou variantou 
je, že Váš vůz bude hlášen na osobu s tr-
valým bydlištěm zde, ve Vašem případě 
pravděpodobně na Vaši přítelkyni.

Obracím se na Vás s připomínkou, že 
maximální částka 1200,- Kč (resp. 12 000,- 
až 30 000,- Kč) za možnost pokusit se za-
parkovat vlastní automobil v okolí svého 
bydliště je suma neadekvátní. Obzvláště 
když uvážím, co za tyto peníze vlastně 
dostávám. Jde-li pouze o předplacení si 
práva na parkování a ne možnost a jisto-
tu tohoto parkování, pak by se dala tato 
akce nazvat spíše „daní z automobilu“.

Pavel Krucký

Částky, které uvádíte, byly zveřejněny 
sdělovacími prostředky na základě me-
diální akce opozičních Demokratů Jana 
Kasla. Jedná se o ceník, který byl mode-

lovou maximalistickou variantou, kterou 
připravili autoři projektu zóny placeného 
stání. Tento modelový výpočet byl konci-
pován tak, aby umožnil MČ v maximální 
možné míře investovat do garážových 
stání. Nutno říci, že tento ceník se na 
radnici nesetkal s všeobecnou podporou, 
a nebyl proto Zastupitelstvu ani doporu-
čován. Ceny v ZPS na Žižkově určil svou 
vyhláškou Magistrát hl. m. Prahy.

Obecně platí, že pro rezidenty bude 
určeno 86 % všech stání, což by mělo 
výrazně zvýšit jejich šance na úkor ostat-
ních parkujících. Navíc obdobná zóna 
bude na Praze 1 rozšířena a zavedena 
také na Praze 2 a 7. To by znamenalo 
pro Žižkov další zátěž, pokud bychom 
nereagovali.

Prosím o informaci, jaký budeme hra-
dit poplatek v případe, že bydlím na Pra-
ze 3 a firma, kterou společně s mužem 
vlastním, má sídlo také na Praze 3. Platí-
me parkování v garáži, tj. parkovací místo 
na ulici nevyužíváme.

M. Sušánková

Abonentní a rezidenční karty opravňu-
jí k parkovaní na veřejných komunikacích 
v Praze 3 v oblastech regulovaných zónou. 
Na parkování na soukromých parkoviš-
tích, v garážích, vnitroblocích domů apod. 
se samozřejmě tyto podmínky nevztahují. 
Proto pokud využíváte pouze parkování 
v garážích, není důvod, abyste si rezidenč-
ní či abonentní kartu kupovali.

Zóna placeného stání vzniká z důvodu, 
že ulice Prahy 3 jsou přetěžovány parkují-
cími vozidly. Pokud využíváte garážového 
stání, nezpůsobujete problémy na veřej-
ných komunikacích, a je proto logické, že 
se nebudete finančně podílet na provozu 
tohoto regulačního systému.

Na co se občané ptají k zóně placeného stání

ilegální parkování  4 %

sousední obvod  5 %
parkovací lístek   1 %

kartu pro 
rezidenty 74 %

soukromé stání 
nebo garáž 7 %

jiné řešení  9 %

ZPS ve Vídni
• Na počátku 60. let byly v centru Vídně 

zřízeny první zóny krátkodobého stání 
s omezenou dobou parkování, a to 
v rozsahu úseků ulic.

• V roce 1974 byly zóny krátkodobého 
stání zpoplatněny, tarif činil 4,- ATS/
hod. (cca 0,30 eur).

• V červenci 1993 byla v 1. obvodu (his-
torické centrum) zavedena celoplošná 
zóna placeného stání. Tomuto kroku 
předcházela široká veřejná diskuse.

• V srpnu 1995 byla zóna placeného stá-
ní rozšířena na 6. – 9. obvod. Na roz-
díl od 1. obvodu s malým počtem oby-
vatel a převahou dojíždějících zaměst-
nanců se tentokrát jednalo o převážně 
rezidenční čtvrti.

• V červenci 1997 byla zóna placeného 
stání rozšířena na 4. a 5. obvod. Tím 
bylo do systému placeného stání zahr-
nuto celé území mezi starým Dunajem 
a Gürtelem – polookružní třídou, která 
vymezuje širší centrum města.

• V létě 1999 byla zóna placeného stání 
rozšířena za starý Dunaj na část 2., 3. 
a 20. obvodu.

Skutečná změna v chování řidičů po zavedení zóny placeného stání
 Obyvatelé, kteří dříve parkovali na veř. prostranství v 6. – 9. obvodu, zvolili POTOM:
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proFem, o.p.s. – projekt AdvoCats for Women 
poskytuje bezplatnou právní pomoc 

pro ženy-oběti domácího násilí:
na telefonní lince každou středu 

od 18:30 do 20:30 hod. na tel. čísle 224 910 744
po dohodě možné další bezplatné konzultace 

s právničkou
sociálně-právní školení pro různé skupiny, které jsou 

profesně spojené s problematikou domácího násilí
z Fondu právní pomoci je poskytována ženám-obětem 

(domácího) násilí i přímá finanční pomoc pro právní 
zastupování 

V edici proFem/AdvoCats for Women vyšlo:
bezplatná brožura Vaše právo! První právní pomoc 

ženám-obětem domácího násilí
bezplatná brožura Domácí násilí – právní minimum 

pro lékaře
Domácí násilí v českém právu z pohledu žen 

(JUDr. Jiřina Voňková, CSc., Mgr. Markéta Huňková 
a kol., Praha 2004)

Během tohoto roku proběhnou 3 benefiční akce, jejichž 
výtěžek bude směřovat do Fondu právní pomoci. 

První z nich bude 

Aukce uměleckých děl nejen začínajících umělců/-kyň
dne 16. června od 17:00 hod.

v Galerii Doubner na Václavském nám. 15, Praha 1.
Konzultační středisko pro ženské projekty, o. p. s.
Gorazdova 20, 120 00 Praha 2
tel./fax: +420 224 917 224
e-mail: info@profem.cz, profem@ecn.cz
http://www.profem.cz

Akce cihla probíhá v ulicích Prahy,
na čerpacích stanicích Benzina a. s. a na www.akcecihla.cz

 

                                                                                                            

Generální partner:
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Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 82 je místnost pro hlaso-
vání v ZUŠ Štítného 520/ 5 pro oprávněné 
občany 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 Evropského parla-
mentu v okrsku č. 83 je místnost pro hlaso-
vání v ZUŠ Štítného 520/ 5 pro oprávněné 
občany s adresou místa trvalého pobytu v:
Husitská:1/ 106, 11/ 888, 13/ 853, 15/ 677, 
16/ 59, 17/ 91, 18/ 58, 19/ 78, 20/ 57, 21/ 85, 
22/ 42, 23/ 83, 24/ 70, 24A/ 899, 25/ 75, 
26/ 1249, 27/ 76, 28/ 1251, 29/ 68, 3/ 107, 
30/ 1253, 32/ 753, 34/ 33, 36/ 502, 38/ 941, 
42/ 775, 44/ 790, 46/ 791, 48/ 820, 5/ 354, 
50/ 48, 52/ 40, 54/ 705, 7/ 1050
Jeronýmova: 11/ 86, 7/ 325, 9/ 88
Orebitská: 2/ 940, 4/ 630
Pernerova: 2/ 36
Prvního pluku: 2A/ 81
Trocnovská: 2/ 1
U Památníku: 0/ 305, 0/ 1900, 2/ 1600

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 84 je místnost pro hlaso-
vání na Úřadě městské části, Seifertova 51 
pro oprávněné občany 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 Evropského parla-
mentu v okrsku č. 85 je místnost pro hlaso-
vání na Úřadě městské části, Seifertova 51 
pro oprávněné občany 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 Evropského parla-
mentu v okrsku č. 86 je místnost pro hlaso-

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

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

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 88 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ Havlíčkovo náměstí 10/ 300 
pro oprávněné občany 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, 
33/ 332, 35/ 387, 37/ 474
Dalimilova: 10/ 359, 11/ 925, 12/ 2750, 
14/ 261, 15/ 481, 17/ 482, 19/ 728, 2/ 760, 
3/ 578, 4/ 254, 5/ 579, 6/ 457, 7/ 486, 8/ 338
Jeronýmova: 2/ 577, 4/ 576, 6/ 94, 8/ 324
Kostnické nám.: 5/ 776
Prokopova: 16/ 100, 18/ 147
Štítného: 1/ 776, 11/ 625, 3/ 819, 5/ 520, 7/ 591

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 89 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ Havlíčkovo náměstí 10/ 300 pro 
oprávněné občany 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 Evropského parla-
mentu v okrsku č. 90 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 
31/ 800 pro oprávněné občany 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 Evropského parla-
mentu v okrsku č. 91 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 
31/ 800 pro oprávněné občany 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

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 Evropského parlamentu

Starosta Městské části Praha 3 podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách 
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

o z n a m u j e:

  1.  Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

dne 11. června 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a

dne 12. června 2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

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

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

  4. Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat 
pouze jednou.

  5. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
  6. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V Praze dne 29. dubna 2004

Milan Český,
starosta Městské části Praha 3 



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

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

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 94 je místnost pro hlaso-
vání v OA Kubelíkova 37/ 1221 pro opráv-
něné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Blodkova: 2/ 1254, 3/ 1266, 4/ 1476, 5/ 1264, 
6/ 1372, 7/ 1263
Fibichova: 1/ 1234, 3/ 1307, 5/ 1425, 7/ 1530, 
9/ 1695
Ondříčkova: 1/ 1029, 13/ 1246, 15/ 1244, 
17/ 1234, 3/ 1177, 5/ 1203, 7/ 1213, 9/ 1304
Slavíkova: 10/ 1047, 12/ 47, 14/ 1198, 16/ 1204

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

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

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 97 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 
31/ 800 pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 84/ 718, 86/ 689, 88/ 688, 90/ 687, 
92/ 765, 94/ 755
Krásova: 10/ 704, 12/ 798, 14/ 764, 18/ 800, 
20/ 1011, 22/ 1010, 24/ 957, 26/ 914
Přibyslavská: 1/ 800, 10/ 788, 3/ 1223, 4/ 813, 
5/ 1012, 6/ 922, 7/ 1080, 8/ 907
Seifertova: 14/ 1042, 16/ 1527, 18/ 22, 
20/ 787, 22/ 494, 24/ 513
Víta Nejedlého: 11/ 506, 13/ 510, 15/ 509, 
17/ 445, 23/ 487, 25/ 690
Vlkova: 28/ 443, 30/ 763, 31/ 800, 32/ 1017, 
33/ 811, 34/ 627, 35/ 430, 36/ 628, 37/ 822, 
38/ 894, 39/ 679, 40/ 807, 40/ 2717, 42/ 538
 
Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 98 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 
31/ 800 pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 61/ 491, 62/ 489, 63/ 947, 64/ 521, 
65/ 774, 66/ 770, 68/ 769, 70/ 768, 72/ 767, 
74/ 744, 76/ 743, 78/ 742
Čajkovského: 23/ 1689, 25/ 1671, 27/ 1688, 
29/ 1684, 31/ 1753, 33/ 390, 35/ 492, 37/ 900
Chvalova: 10/ 1696, 12/ 1577, 4/ 1222, 
6/ 1180, 8/ 1202
Kubelíkova: 33/ 1123, 35/ 1181, 37/ 1221, 
39/ 1208, 41/ 1265
Seifertova: 26/ 617, 28/ 522, 30/ 523
Sladkovského nám.: 1/ 525, 8/ 900
Víta Nejedlého: 14/ 928, 16/ 731, 18/ 666, 
20/ 665, 22/ 691, 26/ 618
Vlkova: 41/ 619, 43/ 810, 45/ 524, 46/ 841, 
48/ 900

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 99 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ Havlíčkovo nám. 10/ 300 pro 
oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Havlíčkovo nám.: 5/ 245, 6/ 328, 7/ 670, 
9/ 700
Chelčického: 1/ 782, 3/ 295, 4/ 912, 5/ 360, 
7/ 984

Chlumova: 10/ 256, 12/ 451, 14/ 243, 16/ 201, 
3/ 307, 4/ 195, 5/ 236, 6/ 313, 7/ 334, 9/ 204
Lipanská: 10/ 781, 11/ 389, 12/ 310, 14/ 308, 
16/ 190, 7/ 429, 9/ 405
Lupáčova: 17/ 224, 19/ 341, 21/ 190, 22/ 314, 
24/ 375
Prokopova: 1/ 218, 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 Evropského parla-
mentu v okrsku č. 100 je místnost pro hla-
sování v ZŠ Havlíčkovo nám. 10/ 300 pro 
oprávněné občany 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, 
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, 37/ 463

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 101 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro oprávněné 
občany 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 Evropského parla-
mentu v okrsku č. 102 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ V Zahrádkách 48/ 1966 pro opráv-
něné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Květinková: 1/ 2016, 13/ 2574, 15/ 2575, 
17/ 2576, 19/ 2577, 21/ 2578, 23/ 2579
Malešická: 57/ 2668, 59/ 2669
Na Jarově: 1/ 2670, 11/ 1959, 13/ 1960, 
15/ 1961, 2/ 2424, 22/ 2037, 3/ 2671, 4/ 2425, 
5/ 2672, 7/ 2673, 9/ 2674
Pod Lipami: 38/ 2567, 40/ 2568, 42/ 2569, 
44/ 2570, 46/ 2571, 48/ 2572, 50/ 2573

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 103 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro oprávněné 
občany 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 Evropského parla-
mentu v okrsku č. 104 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro oprávněné 
občany 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 Evropského parla-
mentu v okrsku č. 105 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro oprávněné 
občany 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 Evropského parla-
mentu v okrsku č. 106 je místnost pro hla-
sování v ZŠ Havlíčkovo nám. 10/ 300 pro 
oprávněné občany 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, 31/ 235, 33/ 212, 39/ 335, 
4/ 155, 5/ 607, 6/ 165, 7/ 608, 8/ 152, 9/ 620

Lukášova: 1/ 184, 3/ 1624, 5/ 311, 7/ 514
Roháčova: 1/ 222, 11/ 146, 13/ 133, 17/ 131, 
19/ 333, 23/ 263, 25/ 166, 27/ 167, 3/ 172, 
5/ 980, 7/ 177, 9/ 134
Rokycanova: 30/ 652, 39/ 485, 41/ 153
Tachovské nám.: 3/ 649, 5/ 290, 6/ 288

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 107 je místnost pro hla-
sování v ZŠ Žerotínova 36/ 1100 pro opráv-
něné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Blahoslavova: 10/ 293, 2/ 227, 4/ 230, 6/ 233, 
8/ 292
Českobratrská: 11/ 276, 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 Evropského parla-
mentu v okrsku č. 108 je místnost pro hla-
sování v ZŠ Žerotínova 36/ 1100 pro opráv-
něné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Jeseniova: 30/ 2797, 37/ 446, 39/ 450, 41/ 449
Koldínova: 1/ 1522, 2/ 1151, 4/ 1145, 6/ 1143
nám. Barikád: 2/ 1122, 4/ 1124
Ostromečská: 12/ 1057, 14/ 1383, 18/ 1107, 
3/ 448, 5/ 395, 6/ 1268, 7/ 436, 8/ 1227, 9/ 437
Pod Parukářkou: 10/ 2760, 12/ 2760, 
14/ 2760, 16/ 2760, 2/ 2762, 4/ 39, 6/ 2763, 
8/ 2760
Roháčova: 44/ 299, 46/ 410, 48/ 244, 64/ 1056, 
66/ 1305, 68/ 1122, 70/ 1126, 72/ 1139
Tovačovského: 2/ 92, 4/ 1166, 6/ 1133
V Kapslovně: 1/ 2770, 10/ 2761, 11/ 2770, 
2/ 2761, 3/ 2770, 4/ 2761, 5/ 2770, 6/ 2761, 
7/ 2770, 8/ 2761, 9/ 2770
Žerotínova: 23/ 877, 30A/ 2419, 31/ 1220, 
32/ 1133, 34/ 1132, 35/ 1124, 36/ 1100, 
37/ 1141, 38/ 1143, 39/ 1147, 40/ 1144, 
42/ 1182, 44/ 1161

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

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 110 je místnost pro hla-
sování v ZŠ Žerotínova 36/ 1100 pro opráv-
něné občany 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 Evropského parla-
mentu v okrsku č. 111 je místnost pro hla-
sování v ZŠ Žerotínova 36/ 1100 pro opráv-
něné občany 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 Evropského parla-
mentu v okrsku č. 112 je místnost pro hla-
sování v ZŠ Žerotínova 36/ 1100 pro opráv-
něné občany 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 Evropského parla-
mentu v okrsku č. 113 je místnost pro hla-
sování v ZŠ Žerotínova 36/ 1100 pro opráv-
něné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Hájkova: 10/ 1521, 12/ 1622, 4/ 1808, 6/ 1676
Jeseniova: 75/ 2446, 77/ 1373, 79/ 1375, 
81/ 1817
Roháčova: 88/ 1637, 90/ 1628, 92/ 1629, 
94/ 1666
Zelenky-Hajského: 1/ 1826, 11/ 1665, 
3/ 1727, 9/ 1799
Žerotínova: 51/ 1509, 53/ 1571, 55/ 1674, 
56/ 1676, 57/ 1664, 58/ 1174, 59/ 1663, 
60/ 1850, 61/ 1662, 62/ 1851, 64/ 1376, 
66/ 1739

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 114 je místnost pro hla-
sování v ZŠ Jeseniova 96/ 2400 pro opráv-
něné občany 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, 
17/ 1821, 18/ 2749, 19/ 1822, 20/ 2178, 4/ 2447, 
6/ 2448, 8/ 2449, 9/ 2445
U Zásobní zahrady: 6/ 2697, 8/ 2445

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

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

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 117 je místnost pro hla-
sování v ZŠ Jeseniova 96/ 2400 pro opráv-
něné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Biskupcova: 12/ 347, 14/ 382, 16/ 501, 
20/ 512, 22/ 537, 24/ 1917, 26/ 1910, 28/ 1891
Jana Želivského: 16/ 1738, 18/ 1768, 
20/ 1729
Jeseniova: 101/ 780, 103/ 671, 105/ 734, 
107/ 1893, 109/ 1892, 111/ 1872, 91/ 1859,  
93/ 1692, 95/ 553, 97/ 582, 99/ 586

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

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

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 120 je místnost pro hla-
sování v ZŠ Jeseniova 96/ 2400 pro opráv-
něné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Ambrožova: 11/ 1824, 12/ 1589, 13/ 1862, 
14/ 1590, 7/ 1852, 9/ 1746
Biskupcova: 30/ 1870, 34/ 1591, 36/ 1592, 
38/ 1593, 40/ 1718, 42/ 1719
Jeseniova: 113/ 1855, 117/ 1594, 119/ 1595, 
121/ 1596, 123/ 1726, 125/ 1725

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

Na Vápence: 10/ 1531, 13/ 529, 2/ 1444, 
3/ 1389, 4/ 1443, 5/ 1390, 6/ 1442, 7/ 1391, 
8/ 1441
Za Žižkovskou vozovnou: 1/ 1402, 12/ 1512, 
3/ 1403, 9/ 2437

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 122 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25/ 1700 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Biskupcova: 44/ 1720, 46/ 1630, 48/ 1889, 
56/ 1226, 58/ 1510
Hořanská: 1/ 1510, 3/ 1512, 5/ 1511
Jeseniova: 127/ 2738, 131/ 1930
Na Vápence: 1/ 1388, 11/ 528, 15/ 530, 
17/ 531, 19/ 1915, 21/ 1914
Viklefova: 1/ 1724, 10/ 1795, 2/ 1928, 3/ 1723, 
4/ 1898, 5/ 1722, 7/ 1721, 8/ 1825, 9/ 1720

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 123 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25/ 1700 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Biskupcova: 43/ 1810, 45/ 1809, 47/ 1890, 
49/ 2444
Koněvova: 127/ 2441, 129/ 1853, 131/ 1842, 
133/ 1819, 135/ 1827, 137/ 1818, 139/ 2660, 
141/ 660, 144/ 1604, 146/ 1814, 148/ 1815, 
150/ 2442
Na Vápence: 25/ 2443
Viklefova: 11/ 1693, 13/ 1673, 14/ 1810, 
15/ 1646, 16/ 1811, 17/ 1605, 18/ 1812, 
20/ 1813, 22/ 1814

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 124 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25/ 1700 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Koněvova: 143/ 411, 153/ 2414, 155/ 2415, 
157/ 2416, 159/ 2417, 161/ 2411, 165/ 1519, 
167/ 1905, 169/ 1884, 171/ 1885, 173/ 1886
Kunešova: 10/ 2649, 12/ 2650, 14/ 2651, 
16/ 2652, 18/ 2653, 2/ 2645, 4/ 2646, 6/ 2647, 
8/ 2648
Na Balkáně: 10/ 1315, 12/ 1316, 16/ 1330, 
18/ 1331, 19/ 811, 20/ 1332, 4/ 1312, 6/ 1313, 
8/ 1314
Na Hlídce: 1/ 1515, 10/ 2412, 12/ 2413, 
13/ 2410, 14/ 1325, 16/ 1326, 17/ 1319, 
18/ 1327, 19/ 1318, 2/ 1906, 20/ 1328, 21/ 1317, 
22/ 1329, 3/ 1513, 4/ 1754, 5/ 1514, 8/ 2396, 
9/ 1737
Nad Ohradou: 23/ 2825, 25/ 1700
Strážní: 1/ 1909, 11/ 1887, 13/ 1420, 17/ 1338, 
19/ 1337, 21/ 1336, 23/ 1335, 25/ 1334, 
27/ 1333, 3/ 1759, 5/ 1866, 7/ 2399
V Domově: 10/ 1274, 11/ 1320, 12/ 1903, 
15/ 1342, 16/ 41, 17/ 1341, 19/ 1340, 3/ 1324, 
4/ 1773, 5/ 1323, 7/ 1322, 9/ 1321
Za Žižkovskou vozovnou: 17/ 1700, 
26/ 1308, 28/ 1309, 30/ 1310, 32/ 1311

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

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku č. 126 je místnost pro hlaso-
vání v ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25/ 1700 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Biskupcova: 75/ 1863, 77/ 1844, 79/ 1845, 
81/ 1864, 83/ 1865, 85/ 1866, 89/ 2391, 
91/ 1867, 93/ 1868, 95/ 2392
Koněvova: 176/ 2396, 178/ 2397, 180/ 2398, 
182/ 1945, 184/ 2399, 188/ 1947, 190/ 2393, 
192/ 2394, 194/ 2395, 196/ 355
Strážní: 10/ 1946, 4/ 1760, 6/ 2390

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 128 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ V Zahrádkách 48/ 1966 pro opráv-
mentu v okrsku č. 128 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ V Zahrádkách 48/ 1966 pro opráv-
mentu v okrsku č. 128 je místnost pro hla so-

ně né občany 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
Schöffl erova: 29/ 2015, 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 Evropského par la-
mentu v okrsku č. 129 je místnost pro hla -
so vá ní v ZŠ Jeseniova 96/ 2400 pro opráv-
mentu v okrsku č. 129 je místnost pro hla -
so vá ní v ZŠ Jeseniova 96/ 2400 pro opráv-
mentu v okrsku č. 129 je místnost pro hla -

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 130 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ V Zahrádkách 48/ 1966 pro opráv-
mentu v okrsku č. 130 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ V Zahrádkách 48/ 1966 pro opráv-
mentu v okrsku č. 130 je místnost pro hla so-

ně né občany s adresou místa trvalého 
pobytu v:
K Červenému dvoru: 
pobytu v:
K Červenému dvoru: 
pobytu v:

24/ 2132
Květinková: 10/ 417, 12/ 418, 12A/ 2592, 
2/ 345, 4/ 346, 6/ 348, 8/ 349
Malešická: 0/ 74, 0/ 82, 0/ 83, 0/ 87, 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, 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
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 Evropského par la-
mentu v okrsku č. 131 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ V Zahrádkách 48/ 1966 pro opráv-
mentu v okrsku č. 131 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ V Zahrádkách 48/ 1966 pro opráv-
mentu v okrsku č. 131 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 132 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ K Lučinám 18/ 2500 pro opráv  -
mentu v okrsku č. 132 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ K Lučinám 18/ 2500 pro opráv  -
mentu v okrsku č. 132 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 133 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ K Lučinám 18/ 2500 pro opráv-
mentu v okrsku č. 133 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ K Lučinám 18/ 2500 pro opráv-
mentu v okrsku č. 133 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 134 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ K Lučinám 18/ 2500 pro opráv-
mentu v okrsku č. 134 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ K Lučinám 18/ 2500 pro opráv-
mentu v okrsku č. 134 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 135 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ K Lučinám 18/ 2500 pro opráv-
mentu v okrsku č. 135 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ K Lučinám 18/ 2500 pro opráv-
mentu v okrsku č. 135 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 136 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ K Lučinám 18/ 2500 pro opráv-
mentu v okrsku č. 136 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ K Lučinám 18/ 2500 pro opráv-
mentu v okrsku č. 136 je místnost pro hla so-

ně né občany 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 do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 137 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ V Zahrádkách 48/ 1966 pro opráv-
mentu v okrsku č. 137 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ V Zahrádkách 48/ 1966 pro opráv-
mentu v okrsku č. 137 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 138 je místnost pro hla-
so vá ní v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro opráv-
mentu v okrsku č. 138 je místnost pro hla-
so vá ní v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro opráv-
mentu v okrsku č. 138 je místnost pro hla-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 139 je místnost pro hla-
so vá ní v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro opráv-
mentu v okrsku č. 139 je místnost pro hla-
so vá ní v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro opráv-
mentu v okrsku č. 139 je místnost pro hla-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 140 je místnost pro hla-
so vá ní v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro opráv-
mentu v okrsku č. 140 je místnost pro hla-
so vá ní v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro opráv-
mentu v okrsku č. 140 je místnost pro hla-

ně né občany s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Jičínská: 29/ 1616, 31/ 1617, 33/ 613, 
35/ 1798, 37/ 2735, 39/ 1797, 41/ 2736, 
43/ 1775, 45/ 1788
Křišťanova: 18/ 817, 20/ 1678
Lucemburská: 41/ 1303, 43/ 1670, 45/ 1568, 
47/ 1569, 49/ 1570
Sudoměřská: 19/ 1707, 21/ 1690, 
23/ 1894, 24/ 901, 25/ 1243, 26/ 1087, 
27/ 1574, 28/ 1096, 29/ 1649, 30/ 1092, 
31/ 1650, 32/ 1293, 33/ 1651, 35/ 1636, 
36/ 1620, 38/ 1619, 40/ 1618, 42/ 1698

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 141 je místnost pro hla-
so vá ní v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro opráv-
mentu v okrsku č. 141 je místnost pro hla-
so vá ní v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro opráv-
mentu v okrsku č. 141 je místnost pro hla-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 142 je místnost pro hla-
so vá ní v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro opráv-
mentu v okrsku č. 142 je místnost pro hla-
so vá ní v ZŠ Lupáčova 1/ 1200 pro opráv-
mentu v okrsku č. 142 je místnost pro hla-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 143 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 143 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 143 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 144 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 144 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 144 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 145 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 145 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 145 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 146 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 146 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 146 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 147 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 147 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 147 je místnost pro hla so-

pro opráv ně né občany s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Korunní: 67/ 1151, 69/ 1369, 71/ 1370, 
73/ 1257, 75/ 972, 77/ 954, 79/ 1171, 81/ 1172, 
83/ 1173, 85/ 962, 87/ 774, 89/ 483 
Nitranská: 11/ 1459, 14/ 918, 16/ 1043, 
7/ 1355, 9/ 1339
Řipská: 11/ 2386, 13/ 1322, 15/ 767, 17/ 428
Slezská: 66/ 1313, 68/ 1486, 70/ 1487, 74/ 856, 
76/ 952, 78/ 1286, 80/ 1306, 82/ 1307, 84/ 1323, 
86/ 909, 88/ 910
U Vodárny: 4/ 1225, 6/ 1226

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 148 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 148 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 148 je místnost pro hla so-

pro opráv ně né občany s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Lucemburská: 10/ 1732, 12/ 1732, 14/ 1733, 
2/ 1023, 4/ 1064, 6/ 1497, 8/ 1496
nám. Jiřího z Poděbrad: 13/ 846, 15/ 873, 
16/ 853, 18/ 1573
Přemyslovská: 10/ 1572, 11/ 2346, 12/ 2331, 
13/ 48, 14/ 2321, 2/ 848, 3/ 1406, 4/ 928, 
5/ 1663, 6/ 872, 7/ 897, 8/ 1135, 9/ 2345
Velehradská: 1/ 88, 11/ 1492, 3/ 1159, 7/ 2340
Vinohradská: 0/ 749, 101/ 112, 103/ 120, 
105/ 137, 107/ 163, 109/ 111, 111/ 86, 113/ 87, 
117/ 1535

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 149 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 149 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 149 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 150 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 150 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 150 je místnost pro hla so-

pro opráv ně né občany s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Kolínská: 10/ 2138, 3/ 1962, 4/ 1741, 5/ 1780, 
6/ 1742, 7/ 2276, 8/ 1743, 9/ 1754
Korunní: 101/ 880, 103/ 1011, 105/ 1075, 
107/ 1065, 109/ 1961, 111/ 1901, 113/ 1902, 
115/ 1779, 117/ 1773, 91/ 806, 93/ 819, 95/ 886, 
97/ 979, 99/ 1038
Perunova: 3/ 961, 4/ 1110, 5/ 919, 6/ 975, 
7/ 889, 9/ 787
Řipská: 12/ 1054, 14/ 1055, 16/ 745, 18/ 828
Slezská: 100/ 787, 104/ 1340, 106/ 1337, 
108/ 2199, 110/ 1753, 114/ 2138, 94/ 805, 
96/ 844, 98/ 611

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 151 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 151 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 
mentu v okrsku č. 151 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 152 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ Perunova 6/ 975 pro opráv ně né 
mentu v okrsku č. 152 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ Perunova 6/ 975 pro opráv ně né 
mentu v okrsku č. 152 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 153 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ Perunova 6/ 975 pro opráv ně né 
mentu v okrsku č. 153 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ Perunova 6/ 975 pro opráv ně né 
mentu v okrsku č. 153 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 154 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ Perunova 6/ 975 pro opráv ně né 
mentu v okrsku č. 154 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ Perunova 6/ 975 pro opráv ně né 
mentu v okrsku č. 154 je místnost pro hla so-

občany s adresou místa trvalého pobytu v:
Čáslavská: 
občany s adresou místa trvalého pobytu v:
Čáslavská: 
občany s adresou místa trvalého pobytu v:

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 155 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ Perunova 6/ 975 pro opráv ně né 
mentu v okrsku č. 155 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ Perunova 6/ 975 pro opráv ně né 
mentu v okrsku č. 155 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 156 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/ 121 
mentu v okrsku č. 156 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/ 121 
mentu v okrsku č. 156 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 157 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/ 121 
mentu v okrsku č. 157 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/ 121 
mentu v okrsku č. 157 je místnost pro hla so-

pro opráv ně né občany 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 Evropského par la-
mentu v okrsku č. 158 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/ 121 
mentu v okrsku č. 158 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/ 121 
mentu v okrsku č. 158 je místnost pro hla so-

pro opráv ně né občany 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 Evropského par la-
mentu v okrsku č. 159 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/ 121 
mentu v okrsku č. 159 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/ 121 
mentu v okrsku č. 159 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 160 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/ 121 
mentu v okrsku č. 160 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/ 121 
mentu v okrsku č. 160 je místnost pro hla so-

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

Místem konání voleb do Evropského par la-
mentu v okrsku č. 161 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/ 121 
mentu v okrsku č. 161 je místnost pro hla so-
vá ní v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/ 121 
mentu v okrsku č. 161 je místnost pro hla so-

pro opráv ně né občany s adresou místa 
trvalého pobytu v:
Hollarovo nám.: 1/ 2258, 11/ 1998, 13/ 351, 
2/ 2275, 3/ 2259, 5/ 2260, 7/ 353, 9/ 352
Nad Vodovodem: 0/ 751, 1/ 712, 3/ 23
Soběslavská: 21/ 2248, 23/ 2249, 25/ 2250, 
27/ 2251, 29/ 2252, 35/ 2257
U Vinohradské nemocnice: 10/ 2224, 
11/ 2392, 12/ 2225, 2/ 1719, 2A/ 2487, 3/ 2075, 
4/ 2256, 6/ 2255, 7/ 2237, 8/ 2223, 9/ 2381
U Vinohradského hřbitova: 3/ 2471
Vinohradská: 180/ 1632, 184/ 2396, 
188/ 2405, 190/ 1630, 192/ 2227, 194/ 1698, 
196/ 1713, 198/ 2375
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O VOLIČSKÉ PRŮKAZY PRO 
TY, KTEŘÍ NEBUDOU VOLIT 
V MÍSTĚ SVÉHO TRVALÉHO 
BYDLIŠTĚ, JE NUTNO PÍSEM-
NĚ POŽÁDAT NEJPOZDĚJI 
DO 27. 5. 2004!
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FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

lakýrnické práce lze provést i v dílně.

Tel.: 241 493 633, 603 501 166 Tel.: 241 493 633, 603 501 166 

n Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické a české
knihy, audiokazety a videokazety. 
Tel. 222 724 856
n DARUJEME do dobrých rukou 
štěňátka menšího křížence – 3 fenky 
a 1 pejska. Odběr v 1. polovině květ-
na. Tel. 728 968 221
n Sahadža jóga – praktická meto-
da duchovního růstu vhodná pro 
každého. Pondělí a čtvrtek od 18.00 
v Křišťanově ul. 15, vstup volný.
n TJ Sokol Žižkov II JUDO – ná-
bor děvčat, chlapci od 6 let. 
Tel. 604 725 657
n Koupím vláčky, rozměr „HO“ 
lokomotivy a vagonky v jakémkoli 
stavu nebo jen součástky a pří-
slušenství. Tel.: 222 720 186 nebo 
607 214 190

n Koupím staré vánoční ozdoby, 
figurky, ptáčky, houby, trpaslíky, 
Mikuláše, labutě aj. Také korálkové 
i poškozené. Tel. 274 814 448
n Koupím čepec k lidovému kroji, 
broušený pohár s víčkem, zdobený 
květináč, glóbus. Tel. 274 814 448
n Koupím panenku z celuloidu, 
masy, sádry, porcelánu, pokojíček, 
nádobíčko, plyš. medvěda, opičku, 
i poškoz. Tel. 274 814 448
n STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA
Prádlo se jednoduše vytáhne pod strop, 
kde rychleji schne a v koupelně 
nepřekáží. Montáž na míru do stro-
pu nebo stěn. Tel. 602 273 584 
n Koupím z pozůstalosti dřevěné 
a kovové rámy, hračky, skleničky, 
půllitr s cínovým víčkem, kufříkové 
gramo na kliku. Tel. 274 814 448

n Ozdravné pobyty – dětské tábory 
(6–18 let) – rodinná rekreace. Již 14. 
rok se můžete zúčastnit zajímavých 
ozdravných pobytů u moře v Chor-
vatsku a Itálii se sportovním a rela-
xačním zaměřením za mimořádně 
výhodné ceny. Pobyty jsou určeny 
jak dětem (formou táborů), tak ma-
minkám, babičkám, celým rodinám. 
Tel. 241 729 613, 606 346 301
n Bylinářská poradna – psi, kočky, 
koně – zdravotní potíže, zlepšení 
kondice. Druid – Baranova 6. 
Tel. 603 245 117, 222 713 290
n Čistírna peří je umístěna na Plzeň-
ské 170, Pha 5. Zhotovujeme deky
a pol. z naší sypkoviny na počkání
nebo do 24 hod. Tel. 606 312 174
n Zednický servis. 
Tel. 222 719 022, 602 212 089

n Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. 723 465 600
n Malířské a natěračské práce.
Tel. 317 783 378, 606 379 233
n Půjčky na bydlení, podnikatelské
objekty bez ručitelů a prokazování
příjmu pro splupracovníky, slevy
na splátkách. Tel. 602 247 958 
n FITNESS JEN PRO ŽENY – 5 let
v provozu, profi stroje, trenér 
– zdarma!, solárium, solárium turbo
– pravidelná výměna UV trubic, solární
kosmetika, příjemná obsluha a prostře-
dí. Cenově výhodné permanentky.
Čihákova 2, P-9, tel. 284 821 225
n Učitelka s aprobací NJ – RJ hledá 
práci. Tel. 604 464 510
n Němčinu učí zkušený lektor. 
Tel. 271 774 299

n Angličtina, NJ, RJ, FJ – 
víkendy v Praze 3, 7x za 5 měsíců, 
intenzivně. Telefon: 222 729 149, 
mobil: 603 869 113, www.volny.cz/
rodet, dr. Čiháková 
n Mimopražský ing. koupí byt OV, 
dr. Platím hotově, RK nevolejte. 
Tel: 222 325 202
n Vyměním obecní byt P3 2+kk 
u hotelu Olšanka za větší také na P3 
a obecní. Tel. 604 750 306
n Hledám vilku i k rekonstrukci, 
rychlé jednání. Tel. 607 157 634
n Vyměním st. 1+1 I. kat., 1. p., 
za 2+1 až 3+1 I. kat. na P3. 
Tel. 604 725 657
n Vym. slunný st. 1+1, II. kat., 
2x WAW, 4. p. s výtahem, výhled 
do Lobk. n., za pěkný 2+1. 
Tel. 271 733 851

n Koupím byt v Praze větších rozmě-
rů do 5 mil. Kč. Tel. 603 270 707
n Koupím nájemní smlouvu od ma-
jitele činžovního domu. Solidní jed-
nání, dohoda jistá. Přímý zájemce.
Tel. 602 204 257
n Vym. 4+1 za 2+1. 4+1 – 104 m2, 
majitel, regul. nájem na Žižkově, 
5. patro, výtah, velmi pěkný, kompl. 
rekonstrukce vč. všech rozvodů před 
8 lety. Hledám byt na klidném místě 
– Praha 2, 3, 10, nízké patro nebo vý-
tah, ne panel. Tel. 603 957 374
n BD pronajme sklepní místnosti 
na sklad nebo malou dílnu. Velikost 
26 m2 + WC. Tel. 603 775 920

ZŠ K Lučinám 18 
otvírá od září 2004 

6. třídu s rozšířenou výukou 
informatiky a výpočetní techniky:

 • 2–3 hod. informatiky týdně • internetový klub
 • možnost dvou cizích jazyků • rozsáhlá zájmová činnost

 • specializované učebny • kvalitní sportovní zázemí
Informace a přihlášky: ZŠ K Lučinám 18

Tel.: 284 820 233 • www.volny.cz/chmelnice  

ZŠ Sázavská 5, Praha 2
s rozšíř. výukou plavání

a gymnastiky
Vás zve na přijímací zkoušky

do 5. a 6. plavecké třídy
 a do 3. – 5. gymn. třídy

dne 18. 5.  2004.
Sraz v 7.15 hod. před školou.

Informace: 222 522 406,
sazavska@quick.cz, www.zssazavska.cz.

Přihláška ke stažení na webu
nebo k vyzvednutí ve vrátnici.

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS
nabízí:

4veškeré mechanické práce: 200,- Kč/hod.3
4seřizování geometrie digitálně: 350,- Kč3

4výměny olejů ZDARMA (při u nás zakoupeném oleji)3
4přezutí a vyvážení 4x pneumatik: 450,- Kč3
4při zakoupení pneu u nás přezutí ZDARMA3

4seřizování světel: 80,- Kč3
4CELKOVÁ PROHLÍDKA VOZŮ (náplně, brzdy, 

náprava, tlak v pneu, stav, karoserie): 190,- Kč 3
Slevy 20 % na zabepečovací zařízení DEFEND-LOCK.

Na Balkáně 16, PRAHA 3, tel.: 606 500 746

JIŘÍ NOVÁK
Opravy automatických praček
TATRAMAT - TAMAT - i jiné typy

materiál nový nebo repasovaný
kvalitní služba

Tel.: 606 34 75 34
274 811 562 (večer)

DAŇOVÝ PORADCE
se sídlem na Praze 3 nabízí

8 vedení účetnictví 7
8 daňové poradenství 7

Tel.: 723 679 400

 

1/8
140x104 mm

8 750,- Kč

1/16
68x104 mm

4 400,- Kč

1/16
140x50 mm

4 400,- Kč

1/2
140x430 mm 

35 000,- Kč

1/2
285x213 mm

35 000,- Kč

1/3
93x430 mm

23 400,- Kč

1/3
285x140 mm

23 400,- Kč

1/4
140x213 mm

17 500,- Kč

1/4
285x105 mm

17 500,- Kč

1/24
140x33 mm

2 900,- Kč

1/25
55x84 mm

2 800,- Kč

1/32
68x50 mm

2 200,- Kč

1/64
68x24 mm

1 100,- Kč

ORIENTAČNÍ CENÍK PLOŠNÉ INZERCE
v Radničních novinách Prahy 3

Orientační cena 
při nestandardním formátu: 
70,- Kč/cm2

POSKYTOVANÉ SLEVY
3 a více opakování: 10 %
6 a více opakování: 20 %
TERMÍNY
Pro přijímání objednávek: 
do 15. v měsíci
Pro předání podkladů k inzerci: 
do 20. v měsíci
Všechny ceny jsou konečné –
nejsme plátci DPH.

Radniční noviny Prahy 3 • Lipanská 7 • 130 85 Praha 3 • tel./fax: 222 782 816  • email: rn@p3.mepnet.cz

HLEDÁME PŮDY
za prostory můžeme nabídnout

stavební práce, např.
výtah, střechu, fasádu, stoupačky,

nebo finanční vyrovnání
603 843 047

Baletní škola  
BcA. Jána Nemce,

emeritního sólisty ND
Koněvova 19, Praha 3

uvádí pod záštitou primátora hl. m. Prahy 
Pavla Béma a za podpory MČ Praha 3

koncert vítězů V. ročníku amatérské soutěže 
klasického baletu „Ašský střevíček“ 
dne 29. května 2004 ve 14 hod. 

v kongresovém centru hotelu Olšanka.
Zápis dětí od 5 do 14 let na školní rok 2004/05 

se uskuteční 16. června 2004 v 17.30 hod. na adrese školy.
Bližší informace na tel. č.: 603 326 720

CA CONCORDIA
Slevy pro seniory a mládež do 15 let.

Poznávací zájezdy:
Dachstein a Berchtesg. Alpy 14. – 16. 5. od 5.300,- Kč
Východní Alpy a Mariazell 22. – 23. 5. od 2.900,- Kč
Dolomity a Vysoké Taury 3. – 6. 6. od 6.900,- Kč
Dunaj - lodí z Bavor do Rakouska 28. – 29. 8. od 2.900,- Kč

Doprava, ubytování, stravování, průvodce, pojištění
Pobyty:

Španělsko, Oropesa (polopenze) 11. – 27. 6. 11.100,- Kč
Šumava, Horní Vltavice (polopenze) od 330,- Kč/den
CA Concordia, Vinohradská 44 (pod Vinohr. tržnicí)

tel./fax: 222 522 898; po–pá: 9.00–18.00 hod.

plastová okna 
obchodní zastoupení BOHEMIA PLAST KLADNO spol. s r.o. 

obchodní zastoupení BOHEMIA PLAST KLADNO spol. s r.o.

ZÁRUČNÍ DOBA 7 LET
NECHOĎTE K NÁM! MY PŘIJEDEME ZA VÁMI!

NECHOĎTE K NÁM ! MY PŘIJEDEME ZA VÁMI !
  

tel.: 274 817 455 fax: 274 811 785 mobil: 732 920 885 
e-mail: okna@k-trans.cz     www.k-trans.cz

K-TRANS s.r.o.

UŠETŘETE S REALITNÍ KANCELÁŘÍ
U realizovaných zakázek je realitní servis grátis.
Výše provize realitní kanceláře se pohybuje okolo 3 % z ceny nemovitosti. 
Oprávněné požadavky klientů na stále vyšší úroveň služeb nás dovedly k tomu, 
že Ráj nemovitostí pro své klienty zajišťuje v  roce 2004 mimo jiné:

Ing. Romana Moravcová, Ing. Čeněk Hrdlička, RK Ráj nemovitostí, s.r.o., 
Jičínská 4, 130 00 Praha 3, přímo na stanici metra „A“ Flora 

tel.: 272 736 261, 272 742 399    fax: 272 730 387, 272 731 299
          e-mail: reality@raj-nemovitosti.cz    www.raj-nemovitosti.cz

1) Úhradu znaleckého posudku a přiroze-
ně zajištění tohoto znaleckého posudku 
vše v režii RK.
2) Zajištění tzv. nabývacích listin k nemo-
vitostem (jak byla nemovitost koupena, 
zděděna, darována, apod.).
3) Zajištění listů vlastnictví na Katastrál-
ním úřadě.
POZNÁMKA: Máme každodenní kontakt 
s Katastrálními úřady Praha – město, 
Praha – východ a Praha – západ a tím za-
jišťujeme do 24 hodin potřebné dokumen-
ty z Katastru.
4) Aktivní pomoc při napravení nedosta-
tečného právního stavu prodávaných ne-
movitostí (např. absence zápisu stavby 
do Katastru, zajištění chybějícího geome-
trického plánu stavby, apod.).
5) Spolupráce s finančními a bankovními 
domy, pokud klient financuje nákup nemo-
vitosti prostřednictvím hypotéky nebo sta-
vebního spoření.

6) U pozemků zajišťujeme konzultace se
stavebními úřady, obecními úřady a správ-
ci inženýrských sítí. Dobrá úroveň projed-
nání má obrovský vliv na docílenou cenu 
pozemku při jeho prodeji v RK.
7) Příprava, návrh i vypracování: 
- smlouvy o svěření finančních prostředků
- smlouvy o smlouvě budoucí kupní
- kupní smlouvy
- převodní smlouvy (u družstevních bytů)
- návrhu na vklad vlastnického práva 
do Katastru
8) Konzultace ohledně speciálních práv-
ních dokumentů jako: 
- protokol o notářské úschově
- zástavní smlouva
- smlouva o zřízení věcného břemene 
- smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru
9) Pomoc při řešení dočasně obtížné byto-
vé situace: prodej jedné nemovitosti vázat 
na obstarání jiné nemovitosti a vše koordi-
novat finančně a časově.

10) Vypracování daňového přiznání na daň 
z převodu nemovitosti.
11) Úhrada nákladů spojených s úředním 
ověřením podpisů na potřebných listinách.
12) Úhrada správních poplatků při úplat-
ném převodu nemovitosti (kolková povin-
nost v Katastrálním úřadě).
Závěrem ještě: INZERCE NENÍ VŠELÉK
Všechny realitní kanceláře inzerují. Někte-
ré inzerují plošně, extenzivně, snaží 
se svoji nabídku doslova „vykřičet“ do ce-
lého světa. To je správně!!!
Na druhé straně Realitní společnosti, které 
mají navíc přímé kontakty na osoby a sub-
jekty v ČR a v cizině, které jsou movité 
a cílevědomě hledají specifickou nemovi-
tost, mají přirozeně navrch. Ušetří přitom 
na inzerci a realizují prodej nejrychleji. Je 
to velké know-how. 

Vyzkoušejte RÁJ NEMOVITOSTÍ!

BALET
Soukromá baletní škola

 Evy Trávníčkové, 
absolventky pražské taneční konzervatoře 

a Petrohradské baletní akademie 
A. J. Vaganovové

   pořádá

ZÁPIS
dětí 

od 5 let na školní rok 2004/2005

10.  června 2004 v 1630 - 1730 v budově TJ Sokol 
Žižkov II, Na Balkáně 812, Praha 3

Zápis pro dospělé začátečníky i pokročilé 
(od 15 let) na níže uvedeném telefonu.

(We speak english, russian.)

Bližší informace na tel.:  724 192 619

Dne 5. 5. 2004 v 19 hod. se uskuteční 
v Žižkovském divadle Járy Cimrmana 

benefiční divadelní představení amatérského 
hereckého souboru seniorů Proměna.

Výtěžek komponovaného večera s názvem 
Proměna bude věnován na vybavení 

internetové kavárny pro seniory a dvou 
výukových místností v nově vznikajícím Centru 

aktivit třetího věku v Praze 3, které zřizuje 
o. s. Remedium Praha. Benefiční představení 

podporuje nadace Divoké husy.

Najdete nás od pondělí do pátku 
 od 10.00 do 18.00 hod.

  Olšanské nám. 6 (u zastávky bus 136 směr Flora)

Dovolujeme si Vás pozvat do nově otevřeného 
módního bazaru

Nabízíme:

značkové oblečení z druhé ruky
dámské, pánské, dětské

módní doplňky
bytové doplňky

dárkové předměty
a to vše za příjemné ceny

Paní Kratochvílová z Prahy 4 děkuje 
MUDr. Semrádovi a zdravotní sestře Haničce 

za velkou laskavost a příkladnou péči, které se jí 
v nemocnici v Kubelíkově ulici na Žižkově dostalo.

Občanské sdružení ProDech pořádá

V PÁTEK 21. 5. (16.00–24.00)  A SOBOTU 22. 5. (12.00–24.00)
NA VRCHU SV. KŘÍŽE (PARUKÁŘKA)

4. ročník jarního hudebního festivalu pod širým nebem

ŽIŽKOVSKÁ SMRŠŤ 2004
Žánrově pestrá přehlídka souborů pražských hudebních škol 

(ZUŠ a konzervatoří) i profesionálních hudebních skupin, soutěže, 
výstavy, noční promítání filmů, občerstvení, dětský koutek...

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ  •  www.zizkovskasmrst.cz

ECOLIFE a VŠE PRO ŽENU
Prodejní a kontraktační výstavy

12. – 14. května 2004 
(denně 10.00–18.00 hodin)

Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2 
Pořádá: tel./fax: 272 940 516, 267 913 050
e-mail: akagentura@iol.cz, www.akagentura.cz KUPON

na 50% slevu ze

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  2. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
11. út BLANÍK
12. st ZÁSKOK
14. pá AFRIKA
16. ne 16.00 a 19.00 ŠVESTKA
18. út AKT
19. st ZÁSKOK
25. út AFRIKA
26. st CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY

DIVADLO KONZERVATOŘE
  3. po F. M. Dostojevskij: STRÝČKŮV 

SEN (premiéra)
10. po F. M. Dostojevskij: STRÝČKŮV 

SEN
17. po J. Laufer, T. Trapl: KANCELÁŘ
24. po W. Shakespeare: SEN NOCI 

SVATOJÁNSKÉ
31. po G. Ragni, J. Rado, G. MacDermot: 

HAIR

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC
  5. st kol. divadla: PROMĚNA (Divadelní 

spolek Proměna – senioři)
28. pá M. Kabeláčová: VEČER 

SCÉNICKÉHO TANCE (MK 
Dance)

30. ne J. Kolár: KROKET (Divadlo 
Pibimpap-Rizoto)

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

  1. so 18.00 INVAZE BARBARŮ
20.30 DOGVILLE
23.00 KÁMOŠ

THE VASULKAS 
(Steina a Woody VASULKOVI) –

AVANTGARDA ELEKTRONICKÉHO 
UMĚNÍ

  2. ne 18.00 THE VASULKAS – BLOK 1
20.00 THE VASULKAS – BLOK 2

  3. po 18.00 THE VASULKAS – BLOK 3
20.00 THE VASULKAS – BLOK 4

PŘEHLÍDKA: ŠVÉDSKÝ FILM
  4. út 18.00 JSEM ZVĚDAVÁ ŽLUTĚ

20.30 JSEM ZVĚDAVÁ MODŘE
  5. st 15.30 ŽÁDOSTIVÁ TĚLA 

(FK pro SŠ)
18.00 PRAMEN PANNY
20.30 SEDMÁ PEČEŤ (premiéra)

  6. čt 18.00 ŠEPOTY A VÝKŘIKY
20.30 VOZKA SMRTI

  7. pá 17.30 NEVĚRA
20.30 SCÉNY Z MANŽELSKÉHO 
ŽIVOTA
23.30 ZUŘÍCÍ BÝK (noční projekce)

  8. so 18.00 TAKOVÝ JE MŮJ ŽIVOT
20.30 HANBA
22.30 SLONÍ MUŽ (noční projekce)

  9. ne 18.00 POLICAJTI
20.30 SEDMÁ PEČEŤ

10. po 18.00 MISTŘI
20.30 CASABLANCA

11. út 18.00 ZTRACEN V L. MANCHA

20.30 MISTŘI
12. st 15.30 STRACH A CHVĚNÍ 

(FK pro SŠ)
18.00 STRACH A HNUS V LAS 
VEGAS (FK)
20.30 POVÍDKY Z KUCHYNĚ

13. čt 18.00 VELKÁ ŽRANICE (FK)
20.30 SILNÝ KAFE

14. pá 18.00 RUSKÁ ARCHA
20.30 21. GRAMŮ
23.00 ŠEPTEJ

15. so 18.00 TRIO Z BELLEVILLE
20.30 GOOD BYE, LENIN!
23.00 VŠECHNO, CO JSTE KDY 
CHTĚLI VĚDĚT O SEXU, ALE 
BÁLI JSTE SE ZEPTAT

16. ne 18.00 ANNIE HALL (FK)
20.30 ČÍNSKÁ ODYSEA

17. po 18.00 SAMURAJ

20.30 KILL BILL 2
18. út 18.00 KILL BILL 2

20.30 DOGVILLE
19. st 15.30 BOŽÍ ZÁSAH (FK pro SŠ)

18.00 CHOKING HAZARD
20.30 DOGVILLE

20. čt 18.00 POVÍDKY Z KUCHYNĚ
20.30 CHOKING HAZARD

PRSTENČENÍ
21. pá 16.30 PÁN PRSTENŮ: 

SPOLEČENSTVO PRSTENU
19.45 PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE
23.00 PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT 
KRÁLE

22. so 18.00 KRÁL ZLODĚJŮ
20.30 NÁVRAT (FK)
22.30 KLADIVO 
NA ČARODĚJNICE

23. ne 18.00 NUDA V BRNĚ
20.30 INVAZE BARBARŮ

24. po 18.00 SPALOVAČ MRTVOL
20.30 SILNÝ KAFE

PŘEHLÍDKA FILMŮ: 
ANDREJ TARKOVSKIJ

25. út 17.30 SOLARIS
20.30 STALKER

26. st 15.30 TRIO Z BELLEVILLE 
(FK pro SŠ)
18.00 ZRCADLO
20.30 OBĚŤ

27. čt 17.30 STALKER
20.30 ANDREJ RUBLEV

28. pá 18.00 NOSTALGIE
20.30 IVANOVO DĚTSTVÍ

23.00 HOŘÍ, MÁ PANENKO
29. so 18.00 GOOD BYE, LENIN!

20.30 DOGVILLE
23.00 MECHANICKÝ POMERANČ

30. ne 18.00 PADLÉ ŽENY
20.30 21.GRAMŮ

31. po 18.00 COKOLIV
20.30 JÍZDA

FILMY PRO DĚTI
  1. so 15.30 MACH A ŠEBESTOVÁ
  2. ne 14.00 ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA
  8. so 15.30 HLEDÁ SE NEMO
  9. ne 14.00 POJĎTE, PANE, BUDEME 

SI HRÁT
15. so 15.30 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 

A KOČIČCE
16. ne 14.00 ČTYŘLÍSTEK A OSTATNÍ
22. so 15.30 KRTEK A FLÉTNA
23. ne 14.00 O KOCOUROVI MIKEŠOVI
29. so 15.30 HLEDÁ SE NEMO
30. ne 14.00 MACH A ŠEBESTOVÁ

FILMY PRO SENIORY
  4. út 10.30 AMADEUS
11. út 10.30 SMRADI
18. út 10.30 PTAČÍ SVĚT
25. út 10.30 NEVĚRNÉ HRY

Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis
Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB 
– radka.proskova@palacakropolis.cz
Předprodej vstupenek: pokladna (Kavár-
na Akropolis) po–pá 10.00–0.00, so, ne 
16.00–0.00, tel. 296 330 913, Ticketpro, 
Ticketportál, Ticketstream

  1. so 19.30 United Islands of Prague 
– EuroConnections Special Edition: 
SPIRITUALIZED

  2. ne 19.30 DIVADLO NABLÍZKO: 
Tracyho tygr

  4. út 19.30 Respect Plus: B´NET 
MARRAKECH

  5. st 13.00 KOUZELNÁ KVĚTINA 
(muzikálové představení ZŠ 
Chelčického) *
18.30 EuroConnections: LALI 
PUNA + DLHE DIELY + ALIAS

  6. čt 19.30 READY KIRKEN (křest 
alba), host: ALBION

  7. pá 19.30 Future First Line: 
JELIZAVETA BAM *

10. FESTIVAL 
INTEGRACE SLUNCE 2004

Pořádá: občanské sdružení SUKUS ve spo-
lupráci s Junior klubem Na Chmelnici a
CNK Palác Akropolis, za podpory Nadace 
Divoké husy, MK ČR a MČ Praha 3 a pod 
záštitou senátorky ing. arch. Daniely Fili-
piové a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové.
Vstup zdarma. Podrobnější program najdete 
na www.sukus.com a www.praha3.cz.
10. po zahájení výstavy DDM P-3 Ulita:

Cestování světem časem (výstava 
potrvá do 16. 5.)

11. út 9.00 dopolední vystoupení dětí
ze speciálních, základních a střed-
ních škol a z dětského domova

12. st 9.00 Workshop divadelní a výtvarný
13. čt 9.00 dopolední vystoupení dětí

ze speciálních, základních a střed-
ních škol a z ústavu sociální péče

14 pá 10.00 Divadlo Neslyším Brno: 
Kouzelníkovo překvapení (pohádka 
a workshop)

13. čt 19.30 THE CHANCERS
14. pá 19.30 HIP HOP FOUNDATION #26
15. so 19.30 POST – IT (křest alba)
18. út 19.30 Future First Line: 

SWORDFISHTROMBONES *
19. st 19.30 -123 MIN. XL: Stormware 

Tour 2004 *
20. čt 19.30 -123 MIN. XL: Stormware 

Tour 2004 *
22. so 19.30 5 let skotských dudáků 

v Čechách
25. út 19.30 EuroConnections: RACHID 

TAHA
26. st 19.30 TAM TAM ORCHESTRA + 

TIDITADE *
27. čt 19.30 Future First Line: THE 

DEVASTATIONS + MANGO 
A BANÁNY *

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

  6. čt 19.30 M. BĚLOHLÁVKOVÁ – so-
prán, J. BĚLOHLÁVEK – klavírní 
spolupráce (koncert k výročí úmrtí 
A. Dvořáka, program: písně a árie 
z vokální tvorby A. Dvořáka)

11. út 19.30 ČESKÉ SMYČCOVÉ DUO 
(program: W. A. Mozart, B. Martinů, 
K. Stamitz, G. F. Händel, R. Glière)

13. čt 19.30 Via prophetiae (koncert skla-
deb z konce 2. a počátku 3. tisíciletí, 
program: V. Matoušek, P. Bakla, 
P. Cígler, J. Cage)

14. pá 19.30 FRATERNITÁS 
 LITERATORUM: Radostná ta 
zpívání aneb česká řeč v hudbě 
renesance

15. so 15.00 L. VLKOVÁ – klavír, 
R. FOJTÍČEK – saxofony (program: 
J. S. Bach, D. Scarlatti, E. Bozza, 
J. V. H. Voříšek, I. Hurník, 
A. Piazzolla, D. Milhaud aj.)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

20. čt 19.30 TRIO BERGERETTES 
(program: J. Suk, B. Martinů, 
A. Dvořák)

24. po 19.30 NOČNÍ OPTIKA (mladé 
kvinteto s vlastním repertoárem 
na pomezí moderního jazzu 
a „klasické“ hudby)

26. st 19.30 KARMÍNA:Rosa fragrans 
– vonná růže (program: středověká 
milostná poezie v písni)

27. čt 19.30 Provence, má láska (koncert 
při příležitosti zahájení stejnojmenné 
výstavy)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
22. 4. – 21. 5. V. SOKOL: Obrazy
28. 5. – 11. 6. M. TENOROVÁ-JELÍNKO-

VÁ: Provence, má láska (fotografie 
a kresby)

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
Info. a rezervace na tel. 224 817 886,
224 813 899 (9.00–17.00)
vstupenky@divadloponec.cz
www.divadloponec.cz
Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně
postižené.

  2. ne 20.00 V. Hybnerová, S. Rašilov: 
Poslední 2 cigarety

  9. ne 20.00 Divadlo Vizita: Mateřské 
rozednívání

ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA 2004
14. pá 20.00 K. Ponties: Moi pas savoir 

(premiéra); P. Hauerová: Noční 
můra (premiéra)

15. so 17.00 L. Dřímalová: Tangování; 
L. Stránská: Lehce křehké; 
P. Brabcová: Světlo a prach

 20.00 I. M. Popovici: Requiem 
for a Dog

16. ne 20.00 V. Knytlová, T. Ondrová 
a H. Arenbergerová: Kruh II; 
M. Vraný: Jak hlavou zdi neprorá-
žet; N. De Volff: Dolly in Prague

17. po 18.00 D. Hoštová: Útlé nožky černé 
vrány; K. Celbová: Místnost H

18. – 19. 20.00 P. Nadaud: Bakarabia

24. – 25. 20.00 M. Dvořák: Gabriel Lion 
2004

27. čt 20.00 Večer HAMU: K. Veverková 
(ročníkové práce)

28. pá 20.00 Večer HAMU: L. Mírková
 (bakalářská práce Na hraně), 
I. Đukić (bakalářská práce 
Kreutzerova sonáta)

30. ne 20.00 Večer HAMU: L. Stránská 
(absolventský večer v oboru 
choreografie)

31. po 20.00 V. Hybnerová, S. Rašilov: 
Poslední 2 cigarety

Dům dětí a mládeže Prahy 3
Na Balkáně 100, 130 00
tel.: 271 771 012 (25, 26), 606 611 920
fax: 271 774 726
www.ulita.cz

Akce se konají v Ulitě, není-li uvedeno jinak.
  2. ne 17.30 Májová diskotéka nejen pro 

zamilované s DJ Hobrem a Mišič-
kou (vstupné 30 Kč)

7. – 9. Sportovní víkend v Louňovicích 
pod Blaníkem (cena 350–400 Kč 
– doprava, plná penze)

  8. so Parním vlakem do Lhotky za indiá-
ny a kovboji (zdarma)

14. pá 15.30 Koláže o lásce – výtvarný 
klub pro děti (cena 40 Kč)

15. so Poznávací výlet do Českého ráje
29. so Poznávací výlet do Jičína (rytířská 

klání)
 14.00 Kašírované lampiony – dílna 

pro rodiče s dětmi (cena 40 Kč)
  1. 6. Den dětí – zábava, soutěže a hry 

pro malé i velké: 10.00–12.00 
pro MŠ, 14.00–16.00 pro veřejnost 
(vstup volný)

LETNÍ TÁBORY 2004
4. – 17. 7. Pevnost Boyard I. (cena 2500 Kč)
17. – 30. 7. Pevnost Boyard II. (cena: 2500 Kč)
2. – 8. 8. Soustředění stolního tenisu 

(cena 1100 Kč)
2. – 8. 8. Sportovní týden (cena 1100 Kč)
8. – 14. 8. Výtvarný týden (cena 1100 Kč)
8. – 14. 8. Týden tance a aerobiku 

(cena 1100 Kč)

LÉTO PRAŽSKÝCH DĚTÍ
Prázdninový program v Praze, denně 
od 9.00 do 17.00 (předběžná cena je 
120 Kč/den)
1., 2., 7. – 9. 7. Barevný týden
12. – 16. 7. Keramický týden
23. – 27. 8., 30. 8., 31. 8. Barevný týden
Podrobný program najdete od 1. června 
na www.ulita.cz.

Pozvánka
A+G, oděvní atelier a galerie Flora

(Přemyslovská 29, tel. 222 719 061, 
otevřeno út–čt 11–18.30, pá 11–17)
24. po 18.30 vernisáž výstavy fo-

tografií M. Andrese a modelů 
oděvních výtvarníků, designé-
rů a šperkařů D. Klobušické, 
M. Michálka, V. Novákové, 
V. Raišla, Z. Sléhové, J. Šedo-
vé, J. Šejdové, K. Šindelářové 
a K. Votipky (výstava potrvá 
do 25. 6.)

Arnika
(Chlumova 17, tel. 222 781 471)
11. út 17.00 Prof. H. Librová: Vlaž-

ní a váhaví (přednáška a beseda 
v Emauzích, Vyšehradská 49)

27. čt 18.00 RNDr. J. Petrlík: To-
xické látky, Stockholmská úmlu-
va, REACH (přednáška v eko-
centru sdružení v Chlumově 17) 

Etno-čajovna Herba Magica
(Zvonařova 6, tel. 222 710 141)
  6. čt. 19.00 Tovje vdává dcery 

(účinkují B. Navrátil, J. Potmě-
šil, P. Anzari)

16. ne 10.00 Pohádková neděle 
(zamilovaná) s P. Anzari a J. Pot-
měšilem

20. čt. 19.00 Severské balady (his-
torické eposy v podání J. Kače-
ra a J. Potměšila)

Hospoda u Vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  6. čt 19.00 Fatty Lumpkin (když 

pařit, tak to je ono)
13. čt 19.00 Highway 61 (rocka-

billy – ženy budou šílet)
20. čt 19.00 Mini Hity Půrty (es-

tráda se vším všudy)
27. čt 19.00 Drtivá většina (název 

taky rozhoduje)
Klub přátel Žižkova
(Táboritská 22)
  4. út 16.30 Ing. I. Herold: Květ-

nové události na Žižkově (před-
náška v prostorách KPŽ)

18. út 16.30 V. Micka: Žižkov v li-
teratuře (přednáška tamtéž)

Nová Trojka
(Jeseniova 19, tel. 222 589 404)
  4. út 10.00 muzikoterapie
  6. čt 9.00–12.00 k ročnímu výro-

čí otevření centra vstup volný
13. čt 10.00 Žonglování aneb ve-

selé hudebně divadelní hry 
pro děti a jejich rodiče (akce 
ke Dni matek, sraz na hřišti 
na Parukářce, bude-li pršet, tak 
v Nové Trojce)

15. so 9.00 a 14.00 pletení košíčků
16. ne 9.00 japonská batika a tex-

tilní ozdoby
  14.00 pletení košíčků

Národní památník na Vítkově
1. so 14.00 prohlídka zajišťovaná 

Pražskou informační službou 
(vstupné 40 Kč)

16. ne 10.00–17.00 v rámci  Mezi-
národního dne muzeí otevřeno 
pro veřejnost, v 10.00, 11.00, 
14.00 a 15.00 prohlídky s výkla-
dem průvodce (vstup zdarma)

Římskokatolická církev
11. út 18.00 M. Szabo a J. Jane-

ček: K čemu nám je veřejno-
právní televize (beseda s gene-
rálním ředitelem ČT v centrále 
RSTS, Koněvova 99, vstup 
zdarma)

15. so 8.30 vycházka pražskými 
uličkami, tentokrát cestou z Vy-
šehradu (sraz před bazilikou sv. 
Petra a Pavla na Vyšehradě)

1. – 31. výstavka z cyklu „Sto let 
kostela sv. Prokopa“, v květnu 
s povídáním o bývalé usedlosti 
Horní Sklenářka (u vchodu kos-
tela, možnost prohlídky vždy 
před bohoslužbou)

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
10. po 13.30 procházka okolím 

Proseka (sraz na konečné sta-
nici tram. č. 14 a 25 „Vozovna 
Kobylisy“)

19. st 14.00 vycházka do Průho-
nického parku (sraz dole na sta-
nici metra C „Opatov“)

21. pá 15.00 Albatros: Láska, 
bože, láska (pořad v Hudební 
škole hl. m. Prahy, Komenské-
ho nám. 9)



V úterý 23. 3. 2004 zemřel v Praze 
ve věku nedožitých 73 let český 
malíř, grafik a sochař Jan Kristo-
fori. Jeho pohnuté, byť pro 20. sto-
letí a statečné lidi příznačné osudy 
(věznění v 50. letech, protiokupač-
ní aktivity v roce 1968, emigrace 
o rok později, návrat zpět v 90. le-
tech) se se Žižkovem prolnuly 
v roce 1997, kdy v Seifertově ulici 
otevřel Ateliér Vox Humana. Ate-
liér se stal místem krásných obra-
zů i všech možných pozoruhod-
ných setkání, koncem minulého 
roku např. k 10. výročí manifes-
tace na Škroupově náměstí… 
O vzpomínku na tohoto lidsky 
i umělecky mimořádného člověka 
jsme poprosili jeho přítele Jana 
Šimona Fialu.

Jan Kristofori – 
jméno vykoupené

Jméno odvozené z řeckého 
Christoforos označuje poutníky, 
kteří nosívají před procesím kříž. 
Vždy jsem mu říkával: „Honzí-
ku, ty máš své jméno vykoupe-
né.“ Jak bylo jeho zvykem, lehce 
se pousmál a většinou mlčel. Na-
učil se to zřejmě na Podkarpat-
ské Rusi, kde se narodil. Jak byl 
hovorný jako kluk v maďarském 
Miskolci, kde studoval umělec-
koprůmyslovou školu – v Bechy-
ni pak keramickou a porcelánku 
v Klášterci nad Ohří, nevím. Vím 
však, že celkem ilustroval více 
než 150 knih – díla Franze Kaf-
ky, Alexandra Solženicyna, Karla 

Čapka, Jaroslava Seiferta a mno-
ha jiných autorů, po celém svě-
tě uskutečnil na 500 výstav svých 
především strukturálních obrazů, 
grafik a kreseb, bylo o něm a jeho 
umění natočeno více než 20 filmů, 
získal řadu světových vyzname-
nání a cen, stal se držitelem čest-
ného doktorátu na univerzitách 
v Neapoli a Římě…

O jeho životě by se dalo psát 
donekonečna. A nejen nekončí-
cí statistiky. Každý „jeden rok“ 
byl u Jana Kristoforiho „jeden 
celý život“. Nabitý zkušenost-
mi, vlastním nenapodobitelným 
myšlením, nevyhasínající energií, 
kterou dokázal čerpat naprosto 
ze všeho. Byli jsme blízkými přá-
teli. Měl jsem možnost chvíli s ním 
žít ve Švýcarsku, vařit v jedné ku-
chyni, ale především vidět do je-
ho „kuchyně umělecké“, do je-
ho vnímání světa, píle. Kdesi tam 
v horách, pod Alpami, pár minut 
od obrovského tajícího ledovce 
stavěl více než dvacet let na spá-
leništi dům, který bych nazval 
jakýmsi velkým mezinárodním 
letištěm, kde přistávali snad nej-
významnější čeští emigranti z ce-
lého světa. Vždy bylo místo, kde 
mohli přespat, vždy se našlo něco 
k jídlu i nějaké to víno k večerní-
mu posezení u zahradního krbu.

Pro mne však bylo nejkrás-
nějším zážitkem hledět na to, jak 
se Honzík dovedl stavět k prá-
ci. Byl Bohem natolik obdařen, 
že když plavalo jakékoliv dřevo 
po blízké řece, vytáhl jej a téměř 

před očima z něj vyrobil umělec-
ké dílo. Začínal vždy přesně v šest 
ráno a končil přesně v šest večer. 
V překrásném ateliéru pod širou 
oblohou jednou vznikal sloup 
pro výstavu evropského sjednoce-
ní. Přinesl z odkudsi téměř třímet-
rový ohořelý trám a začal na něj 
nanášet svá vymyšlená kouzla 
včetně olejů a různých směsí, 
ze kterých tvořil znaky jednotli-

vých zemí. Pak to polil nějakou 
tekutinou a zapálil. Plameny šle-
haly hodně vysoko. Když po nich 
zůstala jen vůně nového díla, 
Honza se na něj podíval ze všech 
stran a řekl: „Tak, teď je očištěno 
od všech špatných energií. Může 
do Evropy.“ Kéž by tak vše, co 
se rozhodlo do ní kráčet.

Poprvé jsme spolu vystavovali 
na Chodovské vodní tvrzi v de-

vadesátém roce. Přizváni byli ještě 
Jaroslav Šerých, Zdeněk Hajný, 
Jan Koblasa a Mikuláš Medek 
– poslední dva prostřednictvím 
oltáře, který zapůjčil František 
kardinál Tomášek. Honza postavil 
uprostřed kulatého nádvoří ně-
kolik metrů vysoký kříž svařený 
ze silných drátů, který vysypal 
kameny přivezenými z Příbrami 
– nevím, zda to byla čistá ura-
nová ruda, symbol byl však čistý 
stoprocentně. Honza totiž patřil 
v 50. letech ke skupině devětatři-
ceti těch, kteří se postavili proti 
zločinům na knězích svážených 
z celé republiky do Semil. Malo-
val protestní plakáty, které kama-
rádi vylepovali. Režim potřebo-
val monstrproces, celou skupinu 
uvěznil a odsoudil takto: čtyři 
trest smrti – v den soudu vykonán, 
ostatní doživotí, Honza jako mla-
distvý deset let kopat v Jáchymo-
vě a Příbrami uranovou rudu.

„V Jáchymově nás ráno co ráno 
svazovali k sobě drátem a vodili 
na pracoviště jako jeden velký 
obdélníkový balík. Nikdo nevěděl, 
kdo se v tomto šiku domů toho 
dne už vracet nebude. Vždy někdo 
chyběl. Nakonec jsme přišli na to, 
že jsme si šili maňásky a psali pro 
ně hry. Pro ně… pro sebe. Psali 
jsme si pohádky se šťastným kon-
cem. Budeš se možná divit, ale prá-
vě ty nás držely při životě. Šťastný 
konec jsme měli jako cíl…,“ uvedl 
mi k tomu na mikrofon.

Po roce 1968 Honza emigroval. 
Stal se občanem Norska, které jej 

vzalo za svého umělce. Cestoval 
po celém světě, ale po roce deva-
desát se vždy na část roku vracel 
domů. Cítil to tak a byl zde šťastný. 
Pomáhal, kde se dalo. Jako jedna 
z nesmazatelných stop tu po něm 
zůstane například čtrnáctidílná 
křížová cesta vysvěcená v novém 
kostele v Hustopečích u Brna.

Nádherné večery organizoval 
v Seifertově ulici v Praze 3, kde 
v roce 1997 ve sklepeních domů 
otevřel Ateliér Vox Humana. 
V něm kolem sebe soustředil 
desítky pozoruhodných osobností 
z řad herců, výtvarníků, filmových 
režisérů, scénáristů, lékařů, peda-
gogů, fotografů a dalších. Pořádal 
tu různorodé výstavy, hudebně 
literární večery, setkání s umělci 
a teoretiky a vyhlašoval soutěže 
pro mladé výtvarníky.

Jeho úmrtí mne zasáhlo jako 
blesk. Zpráva o něm se objevi-
la na internetu a mě přinutila na-
psat a zavěsit: „S tím jsem tedy 
nepočítal. Kdekoliv jsi se po-
hyboval, z každého tvého slova 
zářila radost. Co jsi vzal do ru-
kou, proměnilo se v umělecké 
dílo. Američané o Tobě natočili 
skvělý hodinový film a vyzvedli 
Tě v něm jako velkého umělce 
světa. Doma jsi nebyl vždy pro-
rokem. Pochopitelně. S tím se po-
čítá. Ale s tím prázdnem, které tu 
teď zůstane, s tím se nesmířím ni-
kdy. A nejenom já. Ať tam naho-
ře s Tebou zacházejí hezky. Tady 
tomu tak vždy nebylo.“

Jan Šimon Fiala
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Svaz důchodců ČR Praha 3 je 
místní organizace Svazu důchod-
ců ČR, jehož mottem je „Aby člo-
věk nebyl nikdy sám“. Usilujeme 
tedy o to, aby mezi námi všichni ti 
senioři, kteří se cítí osamělí nebo 
potřebují usnadnit přechod z ak-
tiva do důchodu, nalezli přátele 
a známé.

Osoby důchodového věku si 
podle svých zájmů a fyzických 
možností mohou u nás vybrat 
z celé škály programů. Mezi pravi-
delné akce patří např. rehabilitační 
plavání v bazénu hotelu Olšanka, 
rekondiční cvičení v klubu, pro-
cházky Prahou a okolím či nároč-
nější turistické pochody ve Stře-
dočeském kraji. Jednou měsíčně 
pořádáme jednodenní poznáva-
cí autobusové zájezdy, v různých 
termínech také rekreační pobyty, 
a to jak v tuzemsku, tak i u moře 
v Itálii. Cizí nám nejsou ani různé 
společensko-kulturní akce: tradič-
ně jsou pořádány taneční zábavy 
Josefská, Posvícenská a Mikuláš-
ská (vždy s hudbou Žižkovanky), 
pro zájemce zajišťujeme vstupen-
ky na generálky koncertů a di-
vadel.

O naši místní organizaci je 
poměrně velký zájem,  např. v mi-
nulém roce bylo zaregistrováno 
430 platících členů. Veškerou její 
činnost zajišťuje výbor složený 
z dobrovolných pracovníků. Spo-
lupracujeme s redakcí Radničních 
novin Prahy 3, kde pravidelně pře-
jeme všem organizovaným i neor-
ganizovaným oslavencům kula-
tých a půlkulatých narozenin, náš
dík patří též Městské části Pra-
ha 3 za finanční podporu, která 
nám umožňuje rozvíjet náročnou 
práci pro důchodce z Prahy 3.

Uvítáme mezi nás všechny, 
kteří hledají kontakt se svými vrs-
tevníky a chtějí se podílet na spo-
lečných akcích i jejich přípravě. 
Bližší informace lze získat na in-
formativních setkáních v našem 
klubu v Hořanského 2, a to každé 
pondělí od 14 do 16 hod.

Jana Šimková,
předsedkyně SV ČR Praha 3

Adresa:
Klub – Hořanská 2, Praha 3
Kontakt:
tel. – 284 861 961 (pí Šimková), 
222 727 253 (p. Pelzel)

V. Likvidace Sboru
Neudržitelnost situace Sboru 

začala být patrná prakticky vzá-
pětí po únorovém puči. Jedinou 
reálnou možností bylo urychlené 
předání budov a veškerého dal-
šího majetku a tiché samoroz-
puštění. Budovy na úpatí byly 
v červenci nabídnuty minister-
stvu národní obrany (jemuž byly 
již od počátku určeny), to si však 
dávalo načas, odvolávajíc se při-
tom na nutný souhlas minister-
stva financí. Tento byl získán 
až po roce neustálých urgencí. 
Ministerstvo národní obrany mě-
lo objekt převzít k 1. 1. 1950, 
nicméně ani tento termín nebyl 
splněn, provizorní stav se pro-
táhl o další rok a k faktickému 
převzetí došlo až 1. 2. 1951. Pod-
statně rychleji následně proběh-
lo převzetí budovy horní, která 
však fakticky nebyla stále do-
končena. V rozporu s veškerými 
smlouvami ji ale nepožadova-
lo ministerstvo národní obrany, 

nýbrž přímo vláda. 16. 3. 1951 
Památník navštívil a zevrubně 
prohlédl sám předseda vlády
Antonín Zápotocký, 29. 9. téhož
roku bylo nařízeno jeho předání.

Tyto tři roky byly dostatečně 
dlouhou dobou k soustavné-
mu decimování Sboru, z něhož 
postupně mizeli jak armádní 
generálové, tak žižkovští civil-
ní spolkoví činovníci. Oficiálně 
byla navíc Sboru neustále vy-
týkána nepřítomnost delegátů 
ÚV KSČ, kteří však na nabíze-
né členství odpovídali vždy ml-
čením. Po předání budov proto 
Sbor, konečně zbavený svých 
závazků a břemen, urychleně 
svolal na 26. 10. 1951 poslední 
valnou hromadu, jejímž jedi-
ným bodem bylo jeho rozpuš-
tění. To bylo samozřejmě jed-
nohlasně schváleno, věc však 
nebyla tak jednoduchá. Vláda 
totiž okamžitě vystoupila s ab-
surdní reklamací, že Sbor na-
vzdory svému závazku předal 
horní budovu nedokončenou 
(ačkoliv na její dotvoření po-
chopitelně již nemohl mít žád-
ný vliv), proto byl ustaven ješ-
tě takzvaný užší výbor, složený 

z loajálních členů rozpuštěného 
Sboru a zástupců vlády, který 
měl dokončení zajistit. Ve sku-
tečnosti se však staral přede-
vším o vyčerpání veškerých pe-
něžních prostředků, které ještě 
zbyly na kontě.

Skutečnost, že Sbor již ne-
existoval a že budovu na te-
meni Žižkova převzala vláda, 
nikoliv ministerstvo národní
obrany, umožnila zásadní změ-
nu ideové náplně tohoto zaří-
zení. Ze zamýšleného Památ-
níku národního osvobození se
tak po vzoru SSSR a dalších 
východoevropských zemí sta-
lo gigantické mauzoleum za-
sloužilých členů vládnoucí ko-
munistické strany, což bylo za-
vršeno v roce 1953, kdy byla 
do ústředního sarkofágu (pů-
vodně určeného za symbolický 
hrob legionářů) uložena mu-
mie Klementa Gottwalda.

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Památník na vrchu Žižkově a jeho Sbor

Všem členům a ostatním se-
niorům, kteří oslaví v květnu 
kulaté a půlkulaté narozeniny, 
přejeme hodně zdraví a osobní 
pohody do dalších let. Blaho-
přejeme: Jiřině Bláhové, Boženě 
Hrdličkové, Haně Kratochvílo-

vé, Mileně Kubnové, Věře Mi-
kulčákové, Marii Skřivánkové, 
Bohumile Šrámkové, Jiřině Va-
něčkové, Věře Zajícové a Anně 
Zumrové.

 Za výbor Svazu důchodců 
Praha 3 Viktor Pelzel

Novinky pro seniory

Představujeme
Svaz důchodců ČR
Praha 3

Náboženská obec Církve čes-
koslovenské husitské na Žižkově 
byla založena 25. 7. 1920. Právní 
počátky sboru položilo setkání 
věřících konané 31. 8. téhož roku 
v hotelu Písek, na kterém došlo 
k ustavení první rady starších. Vě-
řící církve získali pro konání boho-
služeb kapli v Prokopově ulici, kde 
se od začátku konala pravidelná 
modlitební setkání každou neděli.

Ustavená náboženská obec 
však cítila stále naléhavěji potře-
bu vlastního sboru včetně potřeb-
ného zázemí. V letech 1923–25
byl proto z iniciativy nového fa-
ráře Josefa Valenty na zakou-
pené parcele vybudován objekt 

podle návrhu architekta Koli-
by. Budova, nesoucí jméno hu-
sitského vojevůdce Jana Žižky, 
se skládá ze dvou komplexů, vel-
ké modlitebny a Komenského 
síně. Kromě těchto prostor stav-
ba obsahovala kancelář, byty pro 
místního duchovního, sborov-
níka a tajemníka farního úřadu, 
ale otvírala i místo ke schůzkám 
Jednoty mládeže a umožňovala 
činnost divadelního spolku Žiž-
ka. Uměleckou dominantu velké 
shromažďovací místnosti před-
stavuje socha Františka Bílka – 
Strom bleskem pravdy zasažený, 
kterou obci v roce 1964 zapůjčila 
Galerie hl. m. Prahy.

Dobrou příležitostí k návštěvě 
této budovy na nám. Barikád 1
může být kolokvium „Pade-
sát let diskuse k základům víry 
CČSH“ s podtitulem „Dialog 
o teologii, politice a společnos-
ti“, které Žižkův sbor ve spolu-
práci s Husitskou teologickou 
fakultou pořádá v úterý 4. květ-
na od 15 hod. Přednášet kro-
mě autora tohoto článku budou 
také Prof. ThDr. Zdeněk Kučera, 
Doc. ThDr. Jan B. Lášek, ThDr. 
Tomáš Butta, ThDr. Daniel Toth 
a ThDr. David Tonzar.

Dr. Jaroslav Hrdlička,
Žižkův sbor CČSH

Závratě II
V minulém čísle Radničních 

novin Prahy 3 jsme pojednali 
o nejběžnějších příčinách zá-
vratí: při přetížení mozečku či 
orgánů vnitřního ucha např. 
na lodi či kolotoči, z výšek, 
při náhlé změně polohy těla 
či při otravě alkoholem. Tyto 
příčiny však nejsou zdaleka 
jediné. Někdy závratě mohou 
být signálem závažnějších one-
mocnění.

Jsou to v první řadě onemoc-
nění srdce. Každý ví, že srdce 
funguje jako pumpa, tj. nesmír-
ně citlivý a relativně samostat-
ný „pohon“ krve po těle. Ně-
která onemocnění vedou k jeho 
poruše, jejíž následkem mohou 
být oběhové problémy vedoucí 
k závratím. Jsou to hlavně tzv. 
arytmie neboli poruchy rytmu, 
kdy dochází k vynechání nebo 
naopak nadbytku srdečních 
stahů, oběh krve po těle je ne-
souvislý a zásobování mozku 
kyslíkem je nedostatečné, což 
se může projevit bolestí hla-
vy, závratí, slabostí i bezvědo-
mím. Třídění těchto arytmií jde 
nad rámec článku, nicméně ale-
spoň o dvou jejich příčinách si 
můžeme říci: je to ischemická 
choroba srdeční (kornatění sr-
dečních tepen s nedostatečným 

zásobováním srdečního svalu 
kyslíkem), kdy kromě boles-
tí na hrudi, dušnosti a slabosti 
můžeme někdy i vnímat nepra-
videlný běh srdce, a tzv. chlo-
penní vady, při nichž z různých 
příčin dochází k poškození 
chlopní (zjednodušeně řečeno 
jakýchsi vrátek) mezi jednotli-
vými oddíly srdce a k možnos-
ti rozvoje nepravidelné akce 
srdeční.

Dále mohou být závratě 
signálem hypertenzní nemoci 
(onemocnění vysokým krev-
ním tlakem). Bývá to zpravidla 
při vyšším stupni rozvoje toho-
to onemocnění, a proto je ne-
lze podceňovat. Naopak i po-
kles krevního tlaku při ztrátě 
krve, nedostatku příjmu teku-
tin (hrozí často u starých lidí 
či při pobytu v horkém prostře-
dí) nebo nadbytku léků snižu-
jících krevní tlak může zrov-
na tak vést k závratím a někdy 
i k bezvědomí.

Z výše uvedeného vyplývá, 
že závratě mohou upozorňovat 
na velmi nebezpečné poruchy, 
a proto je třeba jejich výskyt 
raději konzultovat se svým 
lékařem: nemusí jít o nic váž-
ného, ale může.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Zdravotnické okénko Žižkův sbor Církve 
československé husitské

Vzpomínka na slavného výtvarníka Jana Kristoforiho

Foto: J. Š. FIALA

Foto: Archiv Klubu fotografů 
amatérů na Žižkově



Dobré příklady v sobě mají vždy 
jak něco z výzvy k následování, tak 
povzbuzení k němu. Nejinak je tomu 
u manželských párů, které se vždy 
v dubnu a listopadu scházejí na rad-
nici Prahy 3, aby si zde slavnostně 
připomněli 50 a 60 let společného 
života. 

Přítomní muži a ženy dokazují, že 
to jde, zároveň však nevytváří dojem, 
že všechno bylo pokaždé jen jednodu-
ché a krásné: za jejich věrností dávné-
mu slibu mnohdy stojí „pouze“ větší 
ochota a vůle zlé překonat a z dobré-
ho čerpat.

V prvním dubnovém termínu 
(6. 4.) se letos na žižkovskou radnici 
dostavil jeden manželský pár slavící 
diamantovou svatbu – Ludvík a Vlas-
ta Bouškovi (rovněž diamantoví Jiří 
a Vlasta Šubertovi byli navštíveni 

30. 3. doma) a sedm oslavenců zla-
tých svateb – Ing. Milan a Olga Bu-
beníčkovi, František a Helena Dole-
žalovi, Ing. Václav a Marie Habáňovi, 
ak. mal. Jaroslav a Věra Chourovi, 
Václav a Edith Krausovi, Ing. Josef 
a Marcela Manišovi a Ota a Jarmi-
la Petrákovi. Dočkali se tu poděko-
vání a blahopřání od místostarosty 
Ing. Bohumila Nigrina (na snímku 
s diamantovým párem), zpěvu sólistů 
Hudebního divadla v Karlíně Václava 
Vostarka a Pavlíny Millerové i malé-
ho pohoštění.

„Jednou bych ho uškrtila nebo 
utopila,“ smála se Vlasta Boušková 
na dotaz, co by poradila mladým man-
želstvím. „Ale pak je to dobrý. Každý 
má co promíjet, musí se hledět vyjít si 
vstříc, nesmí se házet flinta do žita!“

-red-
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Kdo mě chce

1) 0724-04 čtyřletý béžový pes, střední kříženec; vhodný do bytu, milý, hodný a rád se mazlí, 
slyší na jméno Keny. Majitel o něj nemá zájem.

2) 0753-04 desetiměsíční černá fenka s hnědými skvrnami za ušima, menší kříženec; hravá 
a veselá. Údajně jela metrem ze stanice Flora.

3) 0757-04 dvouapůlletý béžový pes s černým melírem, menší kříženec jezevčíka; 
vhodný do bytu, ale ne k malým dětem, milý a čistotný, slyší na jméno Beny. Nalezen 
na Vinohradech.

4) 0766-04 osmiletá rezavá fenka s černým melírem, menší kříženec jezevčíka; vhodná 
ke starším lidem. Nalezena 12. 4. na Žižkově.
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Svátek životního prostředí, který se 
jako Den Země na celém světě slaví 
22. dubna (poprvé v USA v roce 1970), 
předurčil hlavní téma měsíce v Mateř-
ské škole Na Balkáně. Ve školce vznikl 
Strom přání, na jehož větve děti zavě-
šovaly přáníčka přírodě, o kterých si po-
tom s učitelkami povídaly. A co se třeba 
na lístcích Stromu objevilo? Aby nebyly 
záplavy, aby lidi nevyhazovali odpadky 
z okna a v přírodě, aby psi nekakali na 
trávu a chodníky, aby řidiči dávali pozor 
na zvířátka přebíhající silnici či aby byla 
stálá úroda chmele (k dětem se mohli 
s přáním připojit i rodiče). Školka se 
navíc rozhodla ke Dni Země přidat 
ke svým pravidelným ekologickým akti-
vitám (např. sběr starého papíru a bate-
rií, ekovycházky) i dvě nové: dubnovou 
soutěž ve sbírání prázdných kelímků 
od jogurtů a do konce roku trvající sběr 
plastových víček od nápojů. -red-

Dárky a přání Zemi k svátku

Stručně...
8 ZŠ Lupáčova 1 vypisuje rozdílo-
vé zařazovací řízení do VI. a VIII. 
ročníků základní školy s rozší-
řenou výukou jazyků. Prosíme 
rodiče, aby se informovali na po-
drobnosti, termíny a celkové mož-
nosti na tel. čísle 222 720 669 
nebo emailové adrese vancurova@
lupacovka.cz. Informace o škole na-
jdete na www.lupacovka.cz.

8 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22 
otevírá opět pro školní rok 2004/
2005 jednu třídu s rozšířenou výu-
kou matematiky a přírodovědných 
předmětů (6. ročník). Přihlášky jsou 
k dispozici na internetové adrese 
www.lobkovicovo.cz nebo v kancelá-
řích škol Prahy 3. Přijímací zkoušky 
se konají 5. 5. v 9.00 v budově školy.

8 Muzeum hl. m. Prahy umožňuje 
při příležitosti Mezinárodního dne 
muzeí v úterý 18. 5. prohlídku expo-
zic hlavní budovy Muzea (Na Poří-
čí 52, 9.00–18.00) a Podskalské 
celnice na Výtoni (Rašínovo nábře-
ží 412, 10.00–18.00) za symbolické 
vstupné 1 Kč. Za totéž vstupné je 
možno hlavní budovu (9.00–20.00) 
i Podskalskou celnici navštívit též 
každý první čtvrtek v měsíci. Více 
na www.muzeumprahy.cz.

8 Česká rada dětí a mládeže také 
letos pořádá ve dnech 20. až 23. 5. 
na Letenské pláni tradiční prezen-
taci činnosti sdružení dětí a mládeže 
známou pod názvem Bambiriáda. 
Vstup zdarma, více informací najdete 
na www.bambiriada.cz.

Harry Potter 
na Žižkově!

Hra Harry Potter 
a škola čar a kouzel, 
ve které si děti i do-
spělí mohou vyzkou-
šet, jak obstojí v čaro-
dějnické škole a zdali 

dokáží získat kámen mudrců, proběhne 
22. 5. v okolí Mahlerových sadů na Žiž-
kově. Sraz je ve 13.00 u televizního vy-
sílače, hra skončí v 18.00 tamtéž. Ke hře 
je třeba mít s sebou tužku, šátek, ohraný 
tenisák nebo jiný malý míček, svůj talis-
man a 10 korun jako startovné. Spoleh-
livý doprovod je zajištěn, rodiče se však 
mohou také aktivně zapojit do hry!

Kateřina Nosková,
skautské středisko Gatagéwa

Více na http://gatagewa.wz.cz.

Domov pro opuštěná zvířata v Troji – 
tel. 233 554 242, 
info na ÚMČ P-3 – tel. 222 116 383
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Ve čtvrtek 1. dubna ráno bylo na Ži-
dovských pecích rušno: konal se zde již 
9. ročník Aprílového běhu, který pro 
děti prvního stupně základních škol 
pořádají Sportovní klub ZŠ Jeseniova 
a ZŠ Jeseniova. Závodilo se v 8 kate-
goriích, své síly poměřovali žáci z 2., 3., 
4. a 5. tříd, zvlášť dívky a chlapci. Kaž-
dá kategorie měla svého vodiče po ce-
lé trase běhu (500, 700, 900 a 1100 m), 
jimiž byli žáci 9. sportovní třídy po-
řadatelské školy. Akce se zúčastnilo 
402 dětí z celkem 17 škol (12 školami 
byla zastoupena Praha 3). Nejúspěš-
nějšími byli závodníci ze ZŠ Pražačka, 
vyhráli celkem třikrát.

-red-

Kompletní výsledky Aprílového běhu 
najdete na www.jeseniova.cz, 220 foto-
grafií na www.ehm.cz (v kolonce běhy 
mimo dráhu).
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Aprílový běh na Židovských pecích

Dárek, který potěší dvakrát, je možno 
koupit nejen při pravidelných velikonoč-
ních a vánočních výstavách v keramické 
dílně v Chelčického 2. Pracují a učí se zde 
děti z odborného učiliště pro žáky s více 
vadami, obor keramika. Hrnečky, misky 
a plastiky lze levně koupit kdykoliv, stačí 
jen zazvonit. Peníze za hezké keramické 
drobnosti jsou využívány na nákup hlíny 
a glazury pro další výuku.

Jaro, buď vítáno!

Vyjádřit radost z příchodu jara a návratu sluníčka se rozhodli v Mateřské škole 
Jeseniova 98. Ve dnech 5. až 16. dubna zde mohli rodiče a všichni další návštěvní-
ci školky obdivovat výstavu dětských prací nazvanou „Vítání jara“. Typické jarní 
a velikonoční motivy – vajíčko, slepička, pomlázka, sluníčko či návrat ptáků – byly 
zpracovány nejrůznějšími technikami a s použitím všech možných materiálů, zcela 
v duchu zaměření výtvarných a pracovních činností školky. -red-

Nový fotbalový oddíl pro chlapce i dív-
ky do 10 let působí od minulého roku 
v Praze 3. Jmenuje se SK Lucato Praha, 
trénuje vždy v pondělí a ve středu od 17 
do 18.30 v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 
a rád mezi sebou uvítá nové hráče 
(kontaktní tel. 603 718 662). Na snímku 
mladý fotbalista při tréninku.

Strážníci zachránili život 
mladé ženy
Rozhodnutí dobrovolně ukončit svůj život telefonicky oznámila 

koncem února v ranních hodinách mladá žena z Prahy 3 svému zná-
mému, jenž tuto skutečnost neprodleně oznámil na operační středisko OŘ MP Pra-
ha 3. Dveře od bytu, v němž žena bydlela, strážníkům otevřel její manžel. Ten stráž-
níkům sdělil, že jeho žena spí, a o tom, že se pravděpodobně pokusila o sebevraždu, 
nic nevěděl. V jednom z pokojů však strážníci našli onu ženu v bezvědomí. Okamžitě 
jí poskytli nezbytnou první pomoc a přivolali záchrannou službu. Vedle těla ženy pak 
nalezli prázdné balení od léku Rohypnol, dopis na rozloučenou a poloprázdnou láhev 
alkoholu. Přivolaná hlídka PČR si celou věc na místě převzala k dalšímu šetření.

Bc. Dušan Machoň,
ředitel OŘ MP Praha 3

Městská policie informuje
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