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Krysáci jsou v Horních Počernicích 
PRAHA 20 » Populární postavičky 

„Krysáků“ z  televizních večerníčků 

se usídlily na Chvalském zámku 

v Horních Počernicích. Do Prahy při-

jeli všichni – Eda, Hodan s Huber-

tem i Ludvíčkem. 

Děti tak mají možnost „naživo“ si 
prohlédnout filmové kulisy, ve kte-
rých se příběhy Krysáků natáčely, 
a seznámit se i s dalšími hrdiny to-
hoto úspěšného animovaného seri-
álu. Výstava je otevřena do 28. února 
2010. Do konce února zde můžete 
zhlédnout také výstavu knižních ilu-
strací výtvarníka Karla Franty, který 
ilustroval více než 100 knížek pro 
děti a jehož obrázky po léta těší malé 
i velké čtenáře. Menší renesanční zá-
meček z 1. pol. 18. stol., přestavěný 
na základech původní gotické tvrze  
z  počátku 15. stol. v Horních Počer-
nicích, léta chátral. Nedávno se jej 

POMOC 24 přichází od 
Pražské plynárenské

Každému z nás se to občas stane. Za-
bouchneme si dveře, z neznámých 
důvodů přestane fungovat plynový 
kotel nebo kvůli prasklému odpadu 
pod vanou nedopatřením vytopíme 
koupelnu i sousedy pod námi. Co 
je však v obdobných situacích po-
třeba udělat jako první? Zavolat od-
borníka, který nám pomůže pro-
blém rychle vyřešit. Večer strávený 
při svíčkách nebo opakované vysou-
šení louží pod vanou se sice mohou 
zdát jako řešení, ale jen na omezenou 
dobu. Přesně pro tyto případy proto 
připravila společnost Pražská plyná-
renská, a. s., svou službu POMOC 
24. Jde o nepřetržitý servis v obo-
rech plynaři, instalatéři, elektrikáři, 
topenáři, sklenáři a kanalizace. V pří-
padě, že se vám obdobná nehoda 
stane, volejte na společnou zákaznic-
kou linku 840 555 333, z nabídky vy-
berte Pražskou plynárenskou (volba 
2) a její POMOC 24 (opět volba 2). 
Po nahlášení problému je vám garan-
tován zásah   nejpozději do tří hodin 
od vašeho telefonátu. A nemusíte se 
bát ani nočních či víkendových pří-
platků. Za služby platíte stále stejně 
a navíc zákazníci Pražské plynáren-
ské mají slevu 10 % na všechny typy 
zásahů, kterou je možno čerpat opa-
kovaně. V případě, že u sebe právě  
nemáte hotovost, můžete zásah hra-
dit také embosovanou platební kar-
tou. Více na www.ppas.cz.                   

Není kočka jako kočka 
PRAHA 9 » Milovníci koček si jistě 
nenechají ujít mezinárodní výstavu, 
která se koná ve dnech 13. a 14. února 
v kongresovém sále hotelu Clarion, 
Freyova 33, Praha 9. Po oba dny od 
9.30 do 17 hod. tu můžete vidět kočky 
perské a exotické, polodlouhosrsté, 
krátkosrsté i orientální a siamské.  Při-
pravena je také velká expozice opuště-
ných kočiček a koťat z OS Podbrdsko, 
kterým návštěvníci mohou pomoci na-
jít nový domov, nebo alespoň přispět 
krmením či finančním dárkem. Na 
výstavě bude široká nabídka krmiv, 
chovatelských potřeb a tematických 
dárkových předmětů.                    

Hrou proti AIDS 
PRAHA 4 » Zábavnou formou po-
daná výuka mladých lidí k rozum-
nému sexuálnímu životu „Hrou 
proti AIDS“ proběhla v polovině 
ledna na Základní škole Miku-
lova v Praze 4. Organizátoři pro-
jektu, který zaštiťuje Státní zdravotní 
ústav, se řídí heslem: „Jediný způsob, 
jak ochránit naše děti před AIDS, je 
dokázat, aby uměly ochránit samy 
sebe.“ Hlavní město poskytlo na za-
vedení projektu na pražské školy 70 
tisíc korun. Cílovou skupinou pro-
gramu jsou podle  radního pro ob-
last zdravotnictví Milana Pešáka 
žáci posledních ročníků základních 
škol, středoškoláci a učni. Akce je pu-
tovní, roli moderátorů a pořadatelů 
v ní mají pracovníci Hygienické 
stanice hl. m. Prahy.                       

XV. radotínský bál 
PRAHA 16 » MČ Praha 16 pořádá 
v sobotu 6. února ve velkém sále rado-
tínské sokolovny 15. ročník Radotín-
ského bálu. K tanci zahraje hudební 
skupina SMEČ, chybět nebude ani 
předtančení či bohatá tombola.   

Do školy i do školky 
bezpečně ve vestičkách

PRAHA 11 » Další várku bezpeč-
nostních vestiček zdarma pro před-
školáky a školáky nechala zhotovit 
společnost Jihoměstská parkovací 
a. s. Ta ve spolupráci s MČ Praha 11 
zjistila, kolik vestiček v mateřských 
a základních školách chybí, a nechala 
jich přes 500 kusů vyrobit. Celá akce 
je součástí projektu Bezpečné Jižní 
Město.                                            

Tajemný svět se otevře 
v Chaberském dvoře 

PRAHA 8 » Další nevšední vý-
stavu plnou fantazie, Tajemný svět 
zvířat, rostlin a věcí z cyklu Pohád-
ková zima, můžete zhlédnout od 2. 
února v Chaberském dvoře. Brněn-
ští výtvarníci Tomáš a Michael Pav-
lovských a Michaela P. Pfefferová tu 
představí své netradičně zpracované 
hračky, loutky, plastiky vyrobené 
z odpadového materiálu – papírových 
rour (třeba od koberců) pospojova-
ných drátky. K výstavě, která potrvá 
do 12. března, jsou připojeny plastiky 
ptáků a draků ze dřeva, opět plné fan-
tazie. Více na www.dchabry.eu.               

Dopravní podnik zrušil 
bezplatnou infolinku 

Dopravní podnik hl. m. Prahy zru-
šil s půlnocí 15. ledna 2010 pro-
voz bezplatné infolinky na telefon-
ním čísle 800 19 18 17 a provoz této 
linky převedl na placené telefonní 
číslo 296 19 18 17. Důvodem této 
změny je vysoká finanční náročnost 
provozu bezplatné telefonní linky. 
V průběhu necelého roku a půl exis-
tence bezplatné linky Dopravní pod-
nik hl. m. Prahy investoval do jejího 
provozu celkem 1 500 000 korun. 
Cestující mohou placenou infolinku 
Dopravního podniku nadále využí-
vat každý den včetně sobot a nedělí 
od 7 do 21 hod.                             

Praha 8 má nové radary
PRAHA 8 » Dva nové preventivní 
informační radary přibyly na území 
městské části Praha 8. Celkový po-
čet těchto radarů tak stoupl již na 
šestnáct. Motoristé se setkají s radary 
v Lodžské ulici u bohnického ob-
chodního centra Odra. Radary jsou 
osazeny ve směru do centra i z cen-
tra. Preventivní informační radary 
jsou jedním z pilířů zvyšování bez-
pečnosti v „osmičkových“ ulicích. 
Radary jsou umístěny na rizikových 
místech v blízkosti škol či na frekven-
tovaných ulicích typu V Holešovič-
kách. Radnice počítá s instalací dal-
ších preventivních radarů.            

Novinkou v Praze 12 
je krizová pomoc

PRAHA 12 » Občanské sdružení 
Proxima Sociale od roku 1995 re-
alizuje v Praze 12 několik sociál-
ních programů pro mládež a řídí 
Komunitní centrum Krok – klub 
Krok v Rakovského 3138. Od února 
své služby rozšiřuje o ambulantní 
i pobytovou formu pomoci dospě-
lým, kteří řeší vztahové problémy, 
rozvod, výskyt vážné nemoci nebo 
závislosti v rodině, ztrátu práce či 
stabilního bydlení, předlužení a po-
dobné krizové či ohrožující situace, 
na jejichž řešení nestačí vlastními 
silami. Návštěva krizové pomoci je 
možná i bez objednání, podrobné 
informace na krizovapomoc@pro-
ximasociale.cz nebo na tel. 241 770 
232, 777 249 002.                          

Nový přístup na web
PRAHA 16 » Nemůžete si stále za-
pamatovat adresu oficiálních webo-
vých stránek radotínské radnice?  
Nyní již nemusíte dlouze přemýš-
let. Městská část Praha 16 připravila 
pro své občany a další návštěvníky 
v novém roce novinku. Zadejte jed-
noduše adresu www.praha16.eu 
nebo jen krátce praha16.eu a jste 
hned u zdroje informací z Radotína. 
Současně však stále platí i dosavadní 
adresa, takže si ji v „oblíbených po-
ložkách“ nemusíte měnit.                 
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Bezplatné prohlídky Prahy Masopustní veselí v Karlíně

Slivenec dokončil rekonstrukci školy 

Malou Stranou jezdí nový elektrobus 

Zdravotníci tančili 
na Žofíně

PRAHA » Členové Asociace prů-
vodců ČR pořádají u příležitosti 
Mezinárodního dne průvodců 
v sobotu 20. února 2010 bezplatné 
prohlídky Prahy. Prohlídky za-
čnou ve 14 hodin od Lvího dvora, 
U Prašného mostu 6, Praha 1–
Hrad (zastávka tramvaje „Pražský 
hrad“). Připraveno je několik pro-
hlídkových tras včetně programu 
pro rodiny s dětmi. Další informace 
u Asociace průvodců ČR, o. s., 
Vinohradská 46, Praha 2.              

PRAHA 8 » Jako každý rok můžete 
i letos navštívit tradiční masopustní 
zábavu na Karlínském náměstí. 
Na návštěvníky čekají zabijačkové 
hody, něco pro zahřátí a spousta zá-
bavy. Zahraje swingový a jazzový or-
chestr Back Side Big Band a lidová 
muzika Dokolečka, představí se ta-
neční skupina Trn v oku a historická 
řemesla. Zabruslit si nebo sklouznout 
se můžete na otevřeném kluzišti. Kar-
línské Spektrum Domu dětí a mlá-
deže hl. m. Prahy zve všechny malé 
i velké v sobotu 20. února ve 14 hodin 
na masopustní veselici.                  

PRAHA 5 » Koncem listopadu 
skončila v městské části Praha-
-Slivenec náročná rekonstrukce 
a dostavba správního pavilónu a jí-
delny místní základní školy za 11 
mil. Kč. 
Na energetická opatření získala 
městská část dotaci z Operačního 
programu Praha – Konkurence-
schopnost ve výši 5,3 mil. Kč. „Z hle-

diska provozu školy je nejdůležitější, 

že se  pavilón konečně dočkal propo-

jení s učebními pavilóny, na které uči-

telé i žáci roky čekali. Nyní se všichni 

suchou nohou dostanou do jídelny a ve-

dení školy již nebude odříznuto od dění 

ve škole,“ uvedla starostka Slivence 
Jana Plamínková. Vzhledem ke stále 
stoupajícímu počtu dětí jsou dů-

PRAHA 1 » Z iniciativy městské 
části Praha 1 začala jezdit od středy 
13. ledna 2010 nová autobusová 
linka č. 292 na trase Malostranské 
náměstí–Nemocnice pod Petřínem.

PRAHA 1 » První reprezentační 
ples zdravotních sester, laborantů 
a dalšího odborného zdravotnic-
kého personálu proběhl ve čtvrtek 
14. ledna na pražském Žofíně. Akce 
proběhla pod záštitou a za osobní 
účasti ministryně zdravotnictví Dany 
Juráskové. Velký úspěch mělo hu-
dební vystoupení slovenského zpě-
váka Mira Žbirky.                         

arlíněě

Nová linka není jen novinkou pro 
Malou Stranu, kde autobus dosud ne-
jezdil, ale jde i o technickou novinku, 
protože na lince budou jezdit nízko-
podlažní elektrobusy. K samému cen-
tru Prahy, Hradčanům i Malé Straně 
již desetiletí neodmyslitelně patří 
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podařilo díky dotacím evropských 
fondů, Magistrátu hlavního města 
Prahy i obce zrekonstruovat a na-
vrátit zpět do života. Nyní zámek 
slouží pro potřeby obce a je vnímán 
jako kulturní centrum MČ Praha 
20-Horní Počernice. Chvalský zá-
mek je bezbariérový a je otevřen pro 
veřejnost celoročně každý den od 10 
do 17 hod. (mimo pondělí). Více na 
www.chvalskyzamek.cz.  

tramvaje. Nyní je doplňují vysoce 
ekologické vozy určené zejména ob-
čanům se sníženou možností pohybu, 
pro které byla cesta do Nemocnice 
Milosrdných sester sv. Karla Boro-

mejského (Nemocnice pod Petřínem) 
téměř neřešitelným problémem. Nově 
zavedené spoje tento handicap od-
straňují a jedno z prestižních zdra-
votnických zařízení se stane běžně 
dostupným všem skupinám obyvatel. 
Na lince platí tarif PID.                 

ležité i dvě nově vzniklé  učebny 
a několik menších místností, z nichž 
jedna bude sloužit jako „hovorna“ 
pro rodiče žáků. Pavilón, který si 
díky nové barvě fasády rychle získal 
přezdívku „modrý“, získal také bez-
bariérový přístup. V celé budově do-
šlo k výměně oken, kompletně byla 
zateplena fasáda budovy a vybudo-
vána nová ozeleněná bezúdržbová 
střecha s teplomilnými rostlinami. 
V objektu byla instalována nová 
vzduchotechnická jednotka s reku-
perací, která se významně podílí na 
úsporách energie. Tento projekt je 
v České republice ojedinělý nejen 
dosaženou úsporou energie, ale také 
svou komplexností a tím, že řeší zá-
roveň i větrání objektu.               

Senioři budou mít 
levnější obědy i nadále

PRAHA 6 » Praha 6 bude i nadále 
přispívat na obědy seniorům. Čtvrt-
letní zkušební program, v rámci 
kterého městská část přispívala se-
niorům na obědy ve vybraných škol-
ních jídelnách, bude pokračovat
i celý letošní rok. Cílem programu 
je nabídnout starobním a invalidním 
důchodcům kvalitní stravování za 
přijatelné ceny a zlepšit tak kvalitu 
jejich života. Podmínkou příspěvku 
na oběd je trvalý pobyt v Praze 6, 
věk nad 65 let a příjem nepřesahující 
u jednotlivce čtyřnásobek životního 
minima, tj. 12 504 korun. Obědy si se-
nioři mohou koupit, pokud mají po-
tvrzení vydané odborem sociálních 
věcí. Strávník hradí částku 50 korun 
za oběd. Praha 6 pak doplácí do plné 
výše ceny oběda v příslušné školní jí-
delně mezi 13 a 23 Kč.        

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2040 

ze dne 22. 12. 2009 bylo schváleno na-

řízení č. 23/2009 Sb. hl. m. Prahy, kte-

rým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. 

m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, 

ve znění pozdějších předpisů. Toto na-

řízení nabývá účinnosti z důvodu na-

léhavého zájmu dnem vyhlášení. Dů-

vodem je umožnění časové kontinuity 

provozování tržních míst, dosud po-

volených do 31. 12. 2009. Úplné znění 

nařízení je zveřejněno na www.magis-

trat.praha-mesto.cz.  

       Oznámení       
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