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Z okolí Prahy

Rathová má v Hostivici
polikliniku Strana B4

Počasí v kraji
KAPLICKÝ Blob vyhrál spor
Soud podpořil regulérnost
soutěže o Národní knihovnu Strana B2

TENIS Začíná Prague open
Pražský turnaj startuje
dnes kvalifikací Strana B6

PRAHA Jednadvacet kuplířů, kteří
svým klientům zajišťovali „společ-
nice“, má nakročeno do vězení.

Za nabízení sexuálních služeb
mohou ve vězení strávit až osm
let. Dívky a slečny, které pro ně
pracovaly, si však nejspíš najdou
novou agenturu, díky které si bu-
dou moci dále vydělávat relativně
velké peníze.

Podle zprávy Útvaru pro odha-
lování organizovaného zločinu
dívky prodávaly svá těla dobrovol-
ně a byly to jak studentky, tak i
vdané či rozvedené ženy.

„Mezi studentkami vysokých
škol je 15 až 20 procent dívek, kte-
ré si takto přivydělávají,“ říká ředi-
telka občanského sdružení Roz-
koš bez rizika Hana Malinová, jež
se zaměřuje na prostitutky a snaží
se je chránit před násilím.

Dobrovolně závislé na rychle
vydělaných penězích

Dívky a ženy, které pracují pro
agenturu, jejíž provozovatele teď
zatkla policie, však do práce nikdo
nenutí. Vybraly si tuto obživu
samy. To však neznamená, že by
mohly jen tak, ze dne na den změ-
nit práci.

„Spousta slečen to dělá hodně
dlouho a velmi dobrovolně. Vydě-
lají si totiž tolik peněz, že potom
nedokážou začít dělat normální
práci. Jsou v podstatě závislé na
rychlém a „bezbolestném“ výděl-
ku,“ říká osmadvacetiletá Tereza,
která pracovala v erotickém mode-
lingu a s prací společnice má boha-
té zkušenosti.

„Ze strany dívek je o tuhle práci
opravdu velký zájem. A nejsou to
vždy jen vysokoškolské studentky,
může to být třeba i starší žena, kte-
rá zůstala na děti a hypotéku
sama a potřebuje si rychle vydě-
lat,“ pokračuje Tereza s tím, že ač-

koliv služby žen v „privátech“
nebo eskortních službách nejsou
levné, jim samotným většinou
agentury vyplácejí tisícovku za ho-
dinu.

„Zbylé peníze jdou vždy majiteli
agentury. Peníze navíc může žena
získat například za nadstandardní

služby, které si domluví s klien-
tem,“ popisuje výplatní systém Te-
reza.

Společnice nejvíce ohrožují
choutky klientů

Právě služby navíc se však mohou
stát pro dívky zdrojem velkého ne-
bezpečí. Samozřejmě největší rizi-
ko podstupují ženy na ulici. Ani v
„privátech“ však nejsou úplně v
bezpečí.

„Riziko téhle práce je obrovské.
Priváty jsou sice poměrně bezpeč-
né, protože byty bývají v panelá-
cích nebo v činžovních domech,
jsou tam tedy sousedi a dívky jsou
tak relativně chráněné. Ale různí
klienti mají různé sklony. Stává se,
že klient vyláká dívku ven, kde se
může více vyřádit, a slečna se po-
tom vrátí druhý den zmlácená
nebo pořezaná. Vůbec to nejsou
výjimečné případy,“ upozorňuje
na nebezpečí práce společnic Tere-
za s tím, že zná i dívku, kterou její
klient omámil.

„Ona si potom téměř tři dny
zpět vůbec nepamatovala, co se
dělo, kde byla, jestli měla nechrá-
něný sex,“ vypráví Tereza.

Končí s poznamenanou psychikou

Ačkoliv ženy s takovou prací začí-
nají zpravidla dobrovolně, končí
většinou psychicky velmi pozna-
menané. „Výjimkou nejsou ani se-
bevraždy. Znala jsem slečnu, kte-
rou když si klient vybral, tak z toho
měla velkou radost, fungovalo to
jako instantní sebevědomí. A když
potom odcházel, tak plakala. Něko-
likrát se pokusila zabít,“ dodává Te-
reza. Kateřina Kolářová

s přispěním Pavla Eichlera

FAKTA

Policie dopadla
gang kuplířů

Útvar pro odhalování
organizovaného zločinu obvinil
jednadvacetičlennou skupinu z
kuplířství. Organizátorem byl
pětatřicetiletý muž, který měl
několik eskortních agentur.
Při domovních prohlídkách u
skupiny, jejíž zázemí tvořilo
sedmnáct mužů a čtyři ženy z

Prahy a středních Čech, našla
policie jak důkladnou evidenci o
klientech i odvedené práci, tak
seznamy prostitutek. Kuplířům
hrozí dva až osm let vězení.

Krátce

PRAHA

Metropole má vlastní
tripartitu
Praha založila tripartitu. V Pražské
radě hospodářské a sociální doho-
dy, jak byla krajská tripartita po-
jmenována, se budou scházet zá-
stupci metropole, zaměstnavatelů
a zaměstnanců. Společně mají za
úkol řešit problémy hlavního měs-
ta a hledat cesty k dalšímu rozvoji.
Za předsedkyni tripartity byla jme-
nována radní Alexandra Udženija
(ODS). (ČTK)

VŠENORY

Policie vyšetřuje týrání
zvířat
V obci Všenory vyšetřuje policie
podezření z týraní zvířat. To se
mělo dít na pláních nad obcí ve
zdejším kravíně. „Byl zde obje-
ven skot ve špatném stavu, a do-
konce několik uhynulých kusů,“
uvedl mluvčí policie Praha-ven-
kov Zdeněk Chalupa. Nyní pří-
pad řeší krajská veterinární sprá-
va, která výsledky své práce pře-
dá policii v následujících dnech.
Pokud se podezření potvrdí,
bude zahájeno trestní stíhání ma-
jitele zvířat. (švc)

MALÁ STRANA

Nejdřív lampiony,
pak na čarodějnice
Tradiční akci – Malostranské čaro-
dějnice – tentokrát podpoří radni-
ce Prahy 1. Sousedské setkání se
uskuteční dnes, sraz je v 19 hodin
na Malostranském náměstí před
č. 27. Součástí akce je i letos lam-
pionový průvod, který skončí na
Kampě. Tam, na náplavce, začne
zhruba od 20 hodin hlavní pro-
gram. (pha)

SUCHDOL Zatímco se jejich vrstev-
níci prohánějí venku za míčem
nebo na počítačové obrazovce li-
kvidují tlustého mafiánského bos-
se, třináctiletý Roman Zábrodský a
jeho o dva roky starší spolužák Fi-
lip Daněk se rozhodli vydat jinou
cestou. Chtějí pomáhat druhým.

V Suchdole a Lysolajích rozjeli
sbírku na pomoc dvouleté Alžbětě,
která trpí vzácným onemocněním
– tzv. nemocí motýlích křídel. Při
ní sebemenší tlak na kůži způsobu-
je puchýře a bolavé rány.

„V televizi mě zaujala reportáž o
této nemoci. Nicméně největší mo-
tivací pomoci bylo to, že nikdo
jiný se k tomu nemá,“ popisuje Ro-
man Zábrodský. Ten se pak o svůj
nápad podělil se svým dobrým ka-
marádem Filipem Daňkem a spo-
lečně vyrazili rovnou za suchdol-
ským starostou, odvaha jim podle

jejich slov nechyběla. „Roman se s
panem starostou trochu zná, a tak
věděl, jak asi bude reagovat. Ostat-
ní spolužáky jsme s tím nijak ne-
chtěli zatěžovat,“ říká Daněk.

Starostu Petra Hejla iniciativa
chlapců potěšila. Zároveň však i za-
skočila. O nemoci motýlích křídel
předtím neslyšel. „Navíc jsem si to
vůbec nedokázal představit. To bu-
deme chodit po Suchdole s kasič-
kou?“ vzpomíná na setkání s Ro-
manem a Filipem starosta.

První část sbírky bude při pálení
čarodějnic v Suchdole

Nakonec se dohodli, že sbírku
uskuteční na veřejných akcích
obce. První část se bude konat už
tuto sobotu při pálení čarodějnic
za suchdolskou sokolovnou.

O své budoucnosti už mají oba
osmáci téměř jasno. Filip Daněk

by rád pokračoval na střední hote-
lové škole, věnovat se dalším chari-
tativním akcím ho na rozdíl od Zá-
brodského neláká.

Zato třináctiletý Roman má plá-
ny daleko smělejší. „Podobných
akcí chci určitě zorganizovat mno-
hem víc. Teď zrovna pracuji na ce-
losvětovém programu na pomoc
dětem,“ říká Zábrodský.

„Detailně promyšlené to zatím
nemám, ale chci pomáhat dětem
ze sociálně slabých rodin nebo
těm, které jsou v nemocnicích,“
doplňuje.

Že kluci v jeho věku mívají jiné
zájmy, si uvědomuje. „Takových
jako já moc není, moc nejsme jako
naši spolužáci. My spíš sedíme
doma a čteme knížky,“ podotýká
školák, jehož nejoblíbenějšími
předměty jsou čeština a dějepis.

» Pokračování na str. B3

Policisté rozbili v Praze a středních Čechách jednadvacetičlenný kuplířský gang.
Mezi dívkami, které prodávali, byly i studentky z pražských vysokých škol.

Ochránci přírody vypustili na Františku labuť

Dvakrát byla zraněná, dvakrát ji uzdravili
Pražskou stanici pro handicapovaná zvířata v Jinonicích včera
opustila labuť velká, ochranáři ji vypustili na Františku. Mladá la-
buť se v Jinonicích zotavovala už podruhé, k úrazům zvíře v obou
případech přišlo o několik kilometrů dále – na Smíchově. Poprvé
byla labuť počátkem roku odchycena na náplavce v místech, kde v
létě bývá smíchovská pláž. Peří měla znečištěné látkami, které způ-
sobují jeho odmaštění. Podruhé ji ochránci přírody odchytili kon-
cem března o stovku metrů dál, pod Palackého mostem s polepta-
nou kůží kolem zobáku. Ošetření labutě stanice zaplatila ze sbírky,
kterou vyhlásila koncem roku. (ČTK)

Nejčtenější
na praha.iDNES.cz
1. Pražané čím dál častěji snídají v
restauracích. Podívejte se kde.

2.Kuplířské call centrum nabízelo
studentky...

3.Žalobkyně míní, že vrahem Aničky
byl Otakar T. Případ zastavila.

4.Forman s Ondříčkem vysadili v
Praze duby, postěžovali si na zdraví.

5.V Libni má vyrůst další centrum, jen
pár metrů od Galerie Harfa.

Mladí iniciátoři Díky Filipu Daňkovi (vlevo) a Romanu Zábrodskému

bude mít dvouletá Bětka spokojenější dětství. Foto: Jan Zátorský, MF DNES

Video ze zadržení kuplířského
gangu najdete na praha.idnes.cz.

Z bankomatu si
„vybral“ statisíce
V poutech skončil
sedmadvacetiletý muž, který při
doplňování peněz do bankomatu
ukradl tři čtvrtě milionu.

Tyto články z hlavního města
a okolí najdete na praha.idnes.cz

Ochránci vypouštějí labuť velkou na Františku
Foto: Michal Šula, MF DNES

LIBERECPrvoligoví fotbalisté Bohe-
mians 1905 v předchozích šesti ko-
lech ani jednou neprohráli a včera
se mohli vyhoupnout na čtvrtou
příčku.

Ale nestalo se. V předehrávce
26. kola prohráli v Liberci 0:1 a
předchozím výkonům se nepřiblí-
žili.

„Bohemka měla velkou sérii, ale
my jsme ji přerušili zaslouženě,“ li-
boval si po zápase trenér domácí-
ho Slovanu Petr Rada.

Jediný gól vstřelil v 60. minutě
Jan Nezmar a jeho trefa neměla
jen tříbodovou hodnotu. Liberec-
ký útočník díky ní vstoupil do Klu-
bu ligových střelců. Skóroval po-
sté. » Pokračování na str. B6

praha.idnes.cz

praha.idnes.cz

praha.idnes.cz

Dva osmáci přemluvili starostu, aby udělal sbírkuBohemians nebyli
nebezpeční a
úspěšnou sérii
uťal Nezmar

Kuplíři zatčeni,
prostitutky bez
práce nezůstanou
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PRAHA 7

Tramvaje nepojedou
mezi tržnicí a Dělnickou
Od soboty až do konce příštího týd-
ne nepojedou tramvaje v úseku
mezi Pražskou tržnicí a Dělnickou
ulicí. Oba směry se zastaví kvůli
opravám trati. Většina linek tedy
pojede přes Výstaviště a Nádraží
Holešovice. Na tramvaj číslo 15 tu
lidé nenarazí a vůz 25 skončí v za-
stávce Pražská tržnice. Poslední
jmenované místo spojí s Manina-
mi náhradní spoj X-25. (frk)

PRAHA 8

Dětské kluby se sejdou
v libeňském parku
Příští týden ve čtvrtek se bude v
Thomayerových sadech konat už
druhý Mimi den. Pod širým ne-
bem se představí všechny organi-
zace z osmé městské části, které
pracují s dětmi. Budou tu zástupci
soukromých školek, jeslí, dětských
klubů a mateřských center. Pro
děti jsou přichystané hry a závody
koloběžek. (kat)

PRAHA 9

Albert na Černém Mostě
včera otevřeli
Ve čtvrtek uzavřela Státní zeměděl-
ská a potravinářská inspekce pro-
dejnu Albert v ulici Cíglerova na
Černém Mostě. Důvodem byla
kontrola, při které se zde našly mrt-
vé myši. Prodejna už je v provozu
od včerejších ranních osmi hodin.
Druhá kontrola inspekce totiž do-
padla dobře. Prodejce odstranil
všechny závady. (ap)

PRAHA 10

Přes Botič v Hostivaři
povede stezka
Na potoce Botič v blízkosti Toulco-
va dvora v Hostivaři se chystají
úpravy toku spojené s výstavbou
lávky a stezky. Městská část Praha
15 zahájila úřední kolečko žádostí
o stavební povolení na příslušném
stavebním úřadě. Chce zde vytvo-
řit Otevřené oddechové území Ko-
zinova – Meandry Botiče. (švc)

PRAHA-VÝCHOD

Žízniví Dubáci zahrají
na čarodějnicích
Čarodějnické ohně se budou pálit
v sobotu na fotbalovém hřišti ve
Velkých Popovicích. Od 18 do 19
hodin tu na zájemce čekají soutě-
že pro děti s plněním čarodějnic-
kých úkolů. Ve 20 hodin se bude za-
palovat oheň. K poslechu zahraje
skupina Žízniví Dubáci. Občerstve-
ní i tombola jsou zajištěny. (fr)

PRAHA-ZÁPAD

Sběrný dvůr rozšíří
provozní dobu
Sběrný dvůr v Jílovém u Prahy roz-
šiřuje na léto otevírací dny. Od 15.
května bude kromě středy a sobo-
ty až do 30. října otevřen také v ne-
děli. (roj)

PRAHA Jako v autobazaru. Když bu-
dete smlouvat, cena auta může
být nižší. Vyplatí se to zkoušet i při
koupi nového bytu v Praze.

Bytů v novostavbách je v Praze
zkrátka hodně. A vysoké jsou i je-
jich ceny. Zájemci o bydlení díky
tomu mohou srazit cenu až o stov-
ky tisíc korun. Zjistil to test MF
DNES, kdy redaktor předstíral zá-
jem o byt 2+kk. Při výběru jsme zvo-
lili tři rezidenční projekty.

Prvním byl momentálně prodej-
ně nejúspěšnější projekt firmy Cen-
tral Group na Zličíně, kde za po-
slední roky vzniklo už téměř 1 300
bytů. A další se staví. Vybraný byt
na Zličíně je v domě, který má být
dokončen v červenci 2011. Velikost

57 metrů čtverečních, garážové stá-
ní a to vše za 2 905 359 korun.

Jednání o koupi bytu v centrále
firmy Central Group vedl prodejce
Michal Albrecht velmi vlídně. A vy-
drželo mu to i ve chvíli, kdy jsme se
dostali k ceně. Vlídný, jenže neú-

stupný. „Tato cena je konečná,“
sdělil Albrecht. Když se dozvěděl,
že bychom půlku chtěli zaplatit po-
mocí hypotéky, částku naopak zvý-
šil ještě o pět tisíc. Důvodem je prý
několikadenní prodlení, než na
účet firmy dorazí peníze z banky.

Poloprázdné domy, cena ale
neklesá
Druhý byt je v už rok a půl hoto-
vém projektu Central Park na Žiž-
kově. Tady jsme na slevu spoléha-
li. Už při pohledu je totiž zřejmé,
že většina bytů je prázdných. Pod-
le prodejců je obsazenost třetino-
vá. Většinu prý navíc vlastní obča-
né Ruska, kteří koupi brali jako in-
vestici a v bytech nežijí.

Vliv na prodejní neúspěch má
především cena. Námi vyhlédnutý
byt velký 58 metrů čtverečních za
4 671 000 totiž patří k těm levněj-
ším. Jednání proběhlo podobně
jako na Pankráci. A podobné to
bylo i s cenou. „Byt jsme nedávno
zlevnili o 300 tisíc korun. Níž už to
nelze,“ řekl prodejce Alexandr
Naumov. A názor nezměnil.

Nakonec se zadařilo až u projek-
tu Alfa Rezidence na Žižkově, kde
53 metrů velký byt stojí 3 965 500
korun. K nastěhování bude příští
rok v létě.

„Máte smůlu, že jste nepřišel
dřív. Kdo podepíše rezervační
smlouvu do konce měsíce, dosta-
ne slevu. U vašeho bytu by to bylo
200 tisíc,“ řekla včera Jana Mališo-
vá z obchodního centra Met-
rostav Development. Vzhledem
ke konci dubna ale po krátkém
přesvědčování lhůtu pro slevu
prodloužila.

„Když podepíšete do středy, sle-
va zůstane,“ nakonec souhlasila a
ještě ubrala 100 tisíc korun z část-
ky za parkovací místo.

Ondřej Kinkor

DEJVICE (ČTK) V Praze 6 se stupňu-
je spor o pokácení lip v parku v
Thákurově ulici. Kvůli nebezpečné-
mu stavu stromů bude park příští
týden pro veřejnost uzavřen.

O uzavření požádala městský
úřad Technická správa komunika-
cí (TSK), která park spravuje. Spor
o pokácení lip trvá již několik let,
proti sobě stojí úřady a občanská
sdružení.

O pokácení stromů dlouhodobě

usiluje TSK. Podle posudků, které
si firma nechala zpracovat, jsou
stromy nemocné a ve špatném sta-
vu. Odbor dopravy a životního pro-
středí Prahy 6 proto v únoru povo-
lil pokácet 12 lip s tím, že budou
nahrazeny novou výsadbou. Proti
se odvolalo občanské sdružení Šá-
recké údolí, které se také zaštiťuje
odbornými posudky. Podle nich
by mělo být stromů pokáceno
méně.

» Test MF DNES V metropoli je přes dva a půl tisíce volných bytů. Přesto
v novostavbách přibývají další. Toho můžou využít ti, kteří se byt chystají
pořizovat. Jen se nesmějí bát položit prodejci dotaz na slevu. Nabízené ceny na
internetových stránkách totiž nemusí být vždy definitivní.

» Pokračování ze str. B1

Lidí, kteří jsou nemocní podobně
jako malá Alžběta a mají kůži křeh-
kou jako motýlí křídla, je v Praze
pouze kolem třinácti.

Alžbětka měla při vší smůle to
štěstí, že má lehčí formu nemoci.
„Nemusí chodit úplně celá obváza-
ná, oblečení jí nevadí. Ale problém
má s nárazy, pády, štípnutím,“ po-
pisuje Alžbětina matka. Nemůže si
hrát ani s ostrými hračkami. Po-
kud se poraní, na kůži se jí objeví
bolavé puchýře.

Asi nejnáchylnější jsou její ruce,
které si musí chránit speciálními
rukavicemi. Dva takové páry stojí
téměř šest tisíc korun.

„Nedokážu si představit, jak se
takhle nemocní cítí. Já bych to asi
nerozdýchal. Dost jezdím na kole,
chodím ven se psy a nevím, zda
bych to zvládal,“ říká Filip Daněk.

„Volejbal a basket asi Bětka ne-
bude moct hrát, ale třeba tenis
nebo plavání by jí škodit nemuse-
lo,“ uzavírá dívčina matka.

Eva Fryšarová

FAKTA

Sleva na byt 2+kk
Zličín – cena 2 905 359 Kč, sleva
žádná
Central Park Žižkov – cena
4 671 000 Kč, sleva 300 000 Kč
Alfa Rezidence Žižkov – cena
3 965 500 Kč, sleva 200 000 Kč

FAKTA

Jak pomoci Bětce
První část sbírky na pomoc dívce,
která má nemoc motýlích křídel, se
uskuteční „na čarodějnice“
30. dubna od 16 hodin na hřišti za
sokolovnou v Suchdole. Zároveň
týž den můžete posílat dárcovské
SMS ve tvaru DMS DEBRA na číslo
87 777, pomůžete tím 27 korunami.
Akce bude pokračovat 14. května
při Slavnosti květů v Lysolajích.

Alfa Rezidence
Projekt v Praze 3, do něhož
se obyvatelé budou
stěhovat až za rok. Už teď
se však dá u bytu za
4 miliony získat sleva 200
tisíc korun.

Úspěch i nezdar
Zatímco zličínské byty (na
snímku dole) se prodávají

ještě před dokončením
projektu, Central Parku na

Žižkově (uprostřed) se noví
obyvatelé zatím vyhýbají.

Podepište do středy
a slevíme 200 tisíc

Chci slevu na byt Tři byty v novostavbách se redaktor MF DNES snažil koupit s co největší slevou. Přímo mu ji
však nabídli jen jednou. Jedenkrát odešel s prázdnou a jeden projekt byl zlevněný předem. Foto: Michal Šula, MF DNES

INZERCE

Dva osmáci přemluvili starostuSpor o kácení lip vyvrcholí
uzavřením parku


