
Slavnost patriotů
Letošní masopustní oslavy v Pra-
ze 3 pracovně nazýváme „maso-
pustem patriotů.“ V předchozích 
ročnících jsme představovali po-
stavy, které jsou s touto svéráznou 
pražskou čtvrtí spjaty. Ať již his-
toricky – jako Karel Hartig – ne-
bo se k ní váží literárně – jako vo-
ják Švejk spisovatele a žižkovského 
bohéma Jaroslava Haška. Letos 
jsme zvolili postavu žižkovského 
Pepíka. Postavu, která je ve vědo-
mí všech živá, a přesto nemá jas-
né kontury. Postavu, která je však 
určitým symbolem svobodného 
ducha Žižkova.

Chceme tak vzdát hold všem 
místním patriotům, všem, kdo se 
zasloužili a stále i dnes zasazují 
o to, že v rámci Prahy nese Žižkov 
přívlastek „jiná čtvrť “. Letošní 
masopust tak bude oslavou nezá-
vislé kultury, bohémství, svérázné-
ho humoru i dalších tradic, které 
jsou součástí místního genia loci. 

Zveme na něj proto všechny žiž-
kovské patrioty, ať už jsou ze Žiž-
kova, Vinohrad či odjinud. Zveme 
zkrátka všechny žižkovské Pepíky, 
ať již pro ně tato mýtická postava 
představuje cokoliv. Většinou se 
asi shodneme na tom, že má mít 
na hlavě bekovku. Budeme proto 
s napětím očekávat, kolik bekovek 
se v úterý před Popeleční středou 
na Jiřáku objeví.

Program 
XVIII. Žižkovského 
masopustu
sobota 5. března
14.00  Maškarní odpoledne 

pro děti (Palác Akropolis)
19.30 Maškarní rej 

(Palác Akropolis)
neděle 6. března
12.00 Masopustní hody (Hos-

poda U vystřelenýho oka)
14.00 Dětské masopustní od-

poledne (DDM Ulita)
pondělí 7. března
15.30 Pásmo dětských filmů 

(kino Aero)
úterý 8. března
16.00 Masopustní průvod 

(nám. Jiřího z Poděbrad) �

Vlajka pro Tibet
Vzápětí po Masopustu přichází 
čas pro další tradiční akci – Vlajka 
pro Tibet. Letos nabídne i bene-
fiční akce na podporu vzdělávání 
dětí v Himalájích, které budou 
představeny 10. března po vyvě-
šení tibetské vlajky. �

Jubilejní svatby
Městská část Praha 3 pořádá 
v dubnu oslavy jubilejních svateb 
– zlatých, smaragdových, diaman-
tových a kamenných (50, 55, 60 
a 65 let trvání manželství). Pokud 
i vy toto krásné jubileum oslavíte, 
buďte prosím tak laskavi a ozvěte 
se na telefonní číslo 222 116 349 
(odbor kultury – M. Valentová) ne-
bo písemně na adresu: Úřad MČ 
Praha 3 – odd. pro kulturu, Lipan-
ská 14, 130 85 Praha 3. �

PAVEL 
SLADKOVSKÝ,

zástupce starosty

�
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Fakultní nemocnice 
Královské Vinohra-
dy, která je rozho-
dujícím lékařským 
zařízením pro ob-
čany Prahy 3, se ta-
ké připravuje na si-
tuaci, že by lékaři, 
kteří se zapojili do 
protestní akce „Dě-
kujeme, odchází-
me“, svoji hrozbu 
splnili a skutečně 
odešli. 

Ve Fakultní nemocnici Králov-
ské Vinohrady (FNKV) poda-
lo výpověď 87 z celkem 573 lé-
kařů. Do 21. ledna svoji výpověď 
stáhlo pět lékařů. Pokud by se 
na tomto stavu do konce února 
nic nezměnilo, většina z 35 klinik 
a oddělení vinohradské nemoc-

nice by fungovala normálně, ne-
bo jen s dílčími omezeními, pro-
voz dvou klinik by však byl od 
1. března omezen významně. 

Jde o Neurologickou kliniku 
a Otorinolaringologickou klini-
ku (ORL). V případě Neurologic-
ké kliniky by byl zajištěn pouze 
omezený ambulantní provoz. Ne-
byli by tedy přijímáni pacienti na 
lůžková oddělení a lékaři v am-
bulantním režimu by řešili pou-
ze akutní případy (např. mozko-
vé mrtvice). Lékaři by tak neřešili 
lehčí případy, se kterými mohou 
lidé chodit do soukromých neu-
rologických ambulancí nebo am-
bulancí na poliklinikách. K těm 
patří především zablokovaná zá-
da nebo bolest hlavy. 

Pro pacienty, jejichž hospitali-
zace by se na Neurologické klini-
ce protáhla až do března, by byla 
péče zajištěna, pouze by byli pře-
loženi na lůžková oddělení někte-
ré z interních klinik nebo na Kli-
niku anestezie a resuscitace.

Kam by měli být umístěni pa-
cienti z nejbližších spádových 
oblastí FNKV, kteří budou po 

prvním březnu potřebovat hos-
pitalizaci na neurologii, bude ře-
šeno spoluprací všech pražských 
nemocnic. O konkrétním plánu 
bude FNKV informovat.

Nejvíce ohroženou klinikou je 
v tuto chvíli však ORL. Pokud 
vedení FNKV nenajde jiné ře-
šení, bude nutno ORL péči do-
spělých přesunout do Ústřední 
vojenské nemocnice a dětskou 
ORL péči do jiných zdravotnic-
kých zařízení. 

„FNKV bude nadále hledat dal-
ší možnosti, jak po 1. březnu zajistit 
co největší rozsah lékařské péče pro 
pacienty z jejích spádových oblastí. 
Jedním z plánovaných kroků je na-
příklad koordinovaná spolupráce 
se soukromými ambulantními zaří-
zeními v Praze 3 a Praze 10. Vedení 
FNKV věří, že tato spolupráce bude 
úspěšná a účinná,“ říká ředitel ne-
mocnice Marek Zeman.

 Vzhledem k tomu, že jedná-
ní mezi ministrem zdravotnictví 
a lékařským odborovým svazem 
nadále probíhají, nelze současný 
stav považovat za definitivní. �

-jas-

Vinohradská nemocnice 
se chystá na odchod lékařů

Připravte se na jeden z nejžižkov-
štějších Žižkovských masopustů. 
Letošní čtyřdenní rej masek bu-
de oslavou žižkovského patrio-
tismu. Hlavní postavou průvodu 
nebude nikdo jiný než žižkovský 
Pepík.

„Chceme dát světu najevo, že všich-
ni jsme žižkovští Pepíci a že jsme na to 
hrdí. Věříme, že se dostaví žižkovských 
Pepíků požehnaně. Ať již jsou skuteč-
ně ze Žižkova nebo odjinud,“ před-
stavuje ideu masopustu mluvčí 
radnice Jan Sotona. 

Hlavního Pepíka ztvární již tra-
dičně herec, bavič, chůdař a bo-
hém Petr „Pepík“ Stolař z divadla 
V Pytli. Čtyřdenní program začne 
v sobotu 5. března Maškarním 

odpolednem, večer naváže Maš-
karní rej s tombolou a Rock and 
Roll party.

V neděli v domě dětí a mláde-
že Ulita na Balkáně proběhne 
Dětské masopustní odpoledne 
se soutěžemi a výrobou karneva-
lových masek. 

Masopustní průvod začne již 
tradičně v úterý před Popeleční 
středou na náměstí Jiřího z Po-
děbrad v 16 hodin. „Chceme se bě-
hem masopustního průvodu pokusit 
pořídit největší skupinovou fotogra-
fii žižkovských Pepíků na světě a bu-
deme usilovat o její zápis do Guinesso-
vy knihy rekordů,“ doplňuje mluvčí 
Sotona. �

-red-

Připravte si bekovky!
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RADA MČ PRAHA 3
Byt pro 90letou paní
� O urychleném přidělení by-
tu v Domově s pečovatelskou 
službou v Krásově ulici potřebné 
občance rozhodli na svém ledno-
vém zasedání radní třetí městské 
části. Žádost devadesátileté paní 
projednala a doporučila zdra-
votní a sociální komise městské 
části a doporučila řešit případ 
v nejvyšší naléhavosti. Radní se 
s tímto doporučením ztotožnili 
a přidělili seniorce uvolněný byt 
v tomto sociálním zařízení.

Půjčky 
na opravy domů
� Radní navrhli přidělit bezúročné 
půjčky na opravy domů čtyřem 
bytovým družstvům a společen-
stvím vlastníků. Pokud návrh rady 
posvětí zastupitelstvo, dočkají se 
obyvatelé domu Křížkovského 3 
nového výtahu, v Lucembur-
ské 36 bude dosluhující výtah re-
konstruován, v domě Na Vrcholu 
bude provedena generální oprava 
rozvodů plynu a kanalizace a lidé 
žijící v Jeseniově 71 se dočkají vý-
měny oken. Na tyto opravy radni-
ce uvolní celkem 2 miliony korun 
z fondu obnovy a rozvoje.

Nové chodníky 
za 15 milionů
� Celkem 15 milionů korun in-
vestuje letos městská část do 
obnovy a oprav mozaikových 
chodníků na svém území. Nové-
ho povrchu by se měly dočkat 
časti komunikace v Baranově, 
Nitranské, Jeseniově, Vozové, 
U Rajské zahrady, Bořivojově 
i Tovačovského ulici. Plán oprav 
projedná z pověření rady s Tech-
nickou správou komunikací mís-
tostarosta Pavel Sladkovský. 

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru kancelář 
úřadu, Havlíčkovo nám. 9.

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky a firmy! 
Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady. Úklid stanovišť zajis-

tí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 
296 339 912, další informace 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.
Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že rozpočet Magistrátu hlavního města Prahy 
bude stanoven až v únoru tohoto roku, byla všem městským částem hl. m. Prahy 
přidělena nižší kvóta velkoobjemových kontejnerů na první dva měsíce roku 2011.

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 7. února
Koněvova/V Jezerách 7. února
Soběslavská/Hollarovo nám. 7. února
Tachovské nám. (u tunelu) 7. února
Na Vrcholu/V Domově 21. února
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 21. února
Náměstí Barikád 21. února
Kostnické nám./Blahníkova 21. února
Buková/Pod Lipami 54 28. února
Jeseniova 143 28. února
Přemyslovská/Orlická 28. února
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 28. února
Křivá 15 13. února
Přemyslovská/Sudoměřská 13. února
U Rajské zahrady/Vlkova 13. února
V Zahrádkách/Květinková 13. února

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Všem takto postiženým se snaží vyjít úřed-
níci vstříc a na základě telefonické žádosti je 
mohou navštívit, převzít žádost a pak pře-
dat nový doklad totožnosti.

Oddělení osobních dokladů a eviden-
ce obyvatel, které občanské průkazy vydá-
vá, spolupracuje s Domovem pro seniory 

v Habrové, s Domem s pečovatelskou služ-
bou v Roháčově ulici i s dalšími organizace-
mi pečujícími o seniory.

„Dokážeme dokonce zajistit služby fotografa, 
který za imobilním občanem spolu s pracovnicemi 
našeho oddělení přijede. Naše úřednice ale někdy 
musí cestovat po celé Praze. Obyvatelé Prahy 3 to-

tiž přechodně pobývají v různých nemocnicích 
v hlavním městě. Může se stát, že někoho po-
razí tramvaj, dostane infarkt a příbuzní ne-
najdou žádné doklady. V tom případě musí-
me třeba do Motola nebo do Bohnic. Docela 
často se stává, že jezdíme i do porodnic, ma-
minky až po narození dítěte zjistí, že nemají 
platnou občanku,“ vysvětluje vedoucí od-
dělení osobních dokladů a evidence oby-
vatel Miloslava Brunerová

Spolupráci s tímto oddělením si po-
chvalují i pracovníci Naděje, pomoc úřa-
du se zajišťováním průkazů pro lidi bez 
doma je zcela zásadní. „Bez nich by mnoho 
našich klientů vůbec nemělo šanci shromáždit 

doklady potřebné k vydání občanského průkazu,“ 
říká sociální pracovnice Lucie Hotovcová.

Během úředních hodin funguje bezplat-
ná linka 800 879 404 a během pracovních 
dní jsou k dispozici další telefonní čísla, 
222 116 531, 222 116 511 nebo 541, na kterých 
získáte všechny potřebné informace. �

-pú-

Na území Prahy 3 fungují čty-
ři nízkoprahové kluby: Cent-
rum dětí a mládeže Teen Chal-
lenge, klub Husita a již zmíněné 
R-Mosty a Beztíže, jejichž činnos-
ti a zaměření se vhodně doplňují. 
Hlavním cílem těchto zařízení je 

poskytnout návštěvníkům smys-
luplné trávení volného času a vše-
strannou podporu pod odborným 
dohledem. Příchozí se mohou vě-
novat různým aktivitám, mimo 
jiné jsou zde k dispozici počíta-
če s internetem, hudební nástroje 

či různé druhy her. Pod vedením 
lektorů zde probíhají kroužky 
a vzdělávací aktivity. Návštěvníci 
mohou využít poradenství v růz-
ných oblastech života.  

Do klubů může přijít kdoko-
liv, neplatí se zde příspěvky, ne-

vyplňují přihlášky. Jedinou pod-
mínkou je splňovat věkový limit 
6 – 26 let. �

VLADIMÍR BERAN
vedoucí odd. hmotné nouze a prevence      

Nové vybavení pro nízkoprahové kluby

Radnice vyřizuje potřebným doklady až do domu

Městská část Praha 3 uspěla se dvěma 
projekty v rámci programu prevence 
kriminality Ministerstva vnitra ČR 
a obdržela účelovou dotaci na vybavení 
nízkoprahových zařízení pro děti 
a mládež. Z prostředků byly zakoupeny 
hudební nástroje pro klub R-Mosty 
a stolní fotbal pro klub Beztíže při Domu 
dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. Nové 
vybavení pomůže zkvalitnit činnost obou 
klubů a zvýší jejich návštěvnost.

Odklízení sněhu
Praha 3 uzavřela dlouhodobou smlouvu s věznicí Pankrác
Žižkovská radnice uzavřela smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Vazební věznicí Pankrác. Podle dohody 
bude moci městská část dlouhodobě využívat odsouzené z tohoto nápravného zařízení pro odklízení sně-
hu v Praze 3, ale i k dalším pracím v jiných ročních obdobích. Smlouvu schválila na svém lednovém zase-
dání rada městské části.

„Městská část tak navazuje na úspěšnou pilotní spolupráci z loňské zimy, kdy odsouzení za méně závaž-
né, především nedbalostní trestné činy, uklízeli během kalamitního stavu sníh v ulicích Prahy 3. Spolupráce 
se nám velmi osvědčila, proto ji chceme rozšířit,“ uvedl zástupce starosty Pavel Sladkovský. 

Odsouzení v doprovodu vychovatele a zástupce městské části v uplynulém roce odklízeli s lopatami 
i drobnou technikou především v okolí poliklinik, škol, školek či sociálních zařízení. Na práci byli nasazo-
váni také o víkendu. 

Vedle této dohody žižkovská radnice jedná o možné spolupráci s centrem Naděje v Bolzanově ulici na 
hranici Prahy 3. Tato dohoda by umožnila aktuálně podle potřeby využít na odklízení sněhu klienty tohoto 
centra. „Naděje projevila o tuto naši nabídku zájem, věřím, že společně najdeme efektivní a funkční řeše-
ní,“ řekl místostarosta Jiří Matušek. �

Posypový materiál pro občany Prahy 3
Městská část Prahy 3 uzavřela dohodu s Pražskými službami, na základě které mohou občané Prahy 3 
získat posypový materiál pro zimní údržbu zdarma. Přiměřené množství drobné kamenné drti získají v are-
álu Pražských služeb Pod Šancemi 444/1 nedaleko Spojovací ulice.

Do areálu je možné vjíždět bez omezení, protože se zde nalézá veřejná čerpací stanice pohonných 
hmot. Zde se nachází domek správkyně paní Linhartové. Po předložení dokladu osvědčujícího, že zájem-
ce je občanem Prahy 3 (má zde trvalé bydliště), mu bude zdarma vydáno přiměřené množství kamen-
né drti (sůl se v Praze na posyp chodníků používat nesmí). Výdejní doba je od pondělí do pátku od 6.00 
do 14.00 hodin. Kontakt: pí. Božena Linhartová, tel.: 284 098 636 �

Zákon stanovuje maxi-
mální platnost občan-
ských průkazů na 10 let 
a po této době musí být 
vyměněny. Tato povin-
nost samozřejmě pla-
tí také pro seniory, a to 
i pro ty, kteří jsou upou-
táni na lůžko či mají 
omezenou pohyblivost. 
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V rámci regenerace panelových 
domů se jedná o unikátní obno-
vu nejen v rámci Prahy 3, ale v ce-
lopražském i celorepublikovém 

měřítku. Zásadní rekonstrukce, 
která začala 9. října 2009, se ode-
hrává ve snaze o minimální ome-
zení pohybu nájemníků i okol-

ních obyvatel, ale také bez většího 
omezení dopravy přímo v Lupá-
čově ulici a okolí, ale především 
za „plného provozu“ domácností.

Staré lodžie 
byly oříškem
Velkým technickým oříškem by-
lo odstraňování nevyhovujících 
ateliérů v posledních patrech 
a hlavně demontáž původních 

lodžií. Ty byly na řadě míst po 
takřka třicetiletém provozu v ne-
vyhovujícím stavu. Bylo nut-
né vymyslet technologii nejjed-
noduššího a nejbezpečnějšího 
způsobu demontáže s ohledem 
na zajištění statiky a bezpečnos-
ti. Jak potvrzují pracovníci pro-
vádějící firmy Energie, stavební 
a báňská, s podobnou záleži-
tostí se ještě nesetkali. Do pro-
since 2010 bylo ze všech tří di-
latačních celků demontováno 
800 panelů. Odstranění prv-
ní lodžie, kdy se hledal nejefek-
tivnější způsob, trvalo plné dva 
týdny. Po zapracování zvládli za 
stejný čas pracovníci stavební 
společnosti demontáž jedné řa-
dy lodžií od přízemí až do po-
sledního patra.

Lodžie i obvodový plášť ob-
jektu jsou nově obloženy izolací, 
došlo tak k výraznému vylepšení 
tepelných a izolačních vlastností 
domů. Při rekonstrukci horních 
pater s ateliéry i vybourání byto-
vých jader byly odstraněny ně-
které původní stavební materiá-
ly, jejichž hygienické kvality již 
dávno nevyhovovaly současným 
přísným normám, a to za dodr-
žení postupů prací s ohledem na 
splnění veškerých požadavků na 
zajištění ochrany zdraví.

Garáže už čekají 
Dokončené objekty, Lupáčo-
va 18 a 20, byly zkolaudovány 

14. prosince 2010. S výjimkou 
přízemí, které druhá z provádě-
jících firem, Subterra, postupně 
rekonstruuje na nové prostory 
pro městskou policii. Dvaačty-
řicet bytů dostalo nová zděná 
bytová jádra, v domech je no-
vá a bezpečnější elektroinstala-
ce i moderní výtahy. Sekvenč-
ní osvětlení chodeb reaguje na 
pohyb v konkrétních místech, 
takže přispívá k úsporám ener-
gie ve společných prostorách, 
chodby domu mají nové pod-
lahy a barevné provedení. Mís-
to původních ateliérů byly vy-
budovány čtyři nové byty, které 
MČ Praha 3 nabídne k prodeji 
formou výběrového řízení. No-
vinkou je využití části teras no-
vých bytů v posledních patrech 
pro střešní zeleň, která tak obo-
hatí a zkultivuje prostředí.

Na pronájem parkovacích míst 
v dokončených garážích, kte-
ré rozšiřují parkovací možnos-
ti v Lupáčově ulici, již proběh-
lo první kolo výběrových řízení. 
Dojde tím k uvolnění parkova-
cích míst ve srovnání s původní-
mi kapacitami v okolí celého ob-
jektu. 

Regenerace celého bloku bu-
de ve finále zakončena moderní 
parkovou úpravou, rozšířením 
chodníků i výsadbou stromů, 
což výrazně zkultivuje původní 
okolí domů. �

-phr-

Stejně jako v roce minulém bu-
de žižkovská radnice při inves-
ticích do zvyšování bezpečnosti 
chodců vycházet z rozsáhlé bez-
pečnostní studie, kterou si ne-
chala vypracovat před více než 
rokem. Analýza hodnotila cel-
kem 177 přechodů v třetí praž-
ské městské části čtyřstupňo-
vou škálou – dobrý, přijatelný, 
nedostatečný a nebezpečný. Dr-
tivá většina přechodů byla vy-

hodnocena jako dobrých a při-
jatelných. Devět přechodů bylo 
vyhodnoceno jako nebezpečné, 
z nich 4 spadají do kompetence 
městské části. 

Dva z nich již prošly úpravami, 
další z nejnebezpečnějších pře-
chodů na křižovatce Milešovská 
– Ondříčkova bude upraven v le-
tošním roce, projekt na čtvrtou 
kritickou křižovatku (Seifertova 
– Siwiecova) je ve finální fázi.

„Vedle těchto posledních dvou ne-
bezpečných přechodů chce nyní radni-
ce řešit místa, která analýza označila 
za nedostatečná. Křižovatku v Ro-
kycanově ulici nedaleko mateřského 
centra Nová Trojka preferovala stu-
die, kterou tato místní nezisková orga-
nizace zpracovala spolu se sdružením 
Pražské matky, proto dostává priori-
tu. Dojde zde k úpravě nároží, bude 
vybudován dělící ostrůvek a přechod 
bude osvětlen. Další přechody budou 

upraveny vysazením chodníkových 
ploch, které zkrátí délku cesty chodce 
přes vozovku, nebo dělícími ostrův-
ky,“ uvedl zástupce starosty pro 
dopravu Pavel Sladkovský.

Podle jeho slov radnice roz-
jede další stavební úpravy pro 
zvýšení bezpečnosti chodců 
v Praze 3 ještě v letošním roce. 
V letošním rozpočtu by na to 
mělo být vyčleněno opět něko-
lik milionů korun. Koncem led-
na se místostarosta Sladkovský 
kvůli tomu setkal také s rodi-
či, kteří vytypovali nebezpečné 
přechody v anketě v okolí ma-
teřských škol v Praze 3. Na zá-
kladě anket vznikly mapy s vy-
značenými přechody, které tato 
část veřejnosti považuje za ne-
bezpečné.

„Tuto iniciativu vítáme. Určitě 
podněty rodičů zohledníme v plá-
nu úprav přechodů. Tam, kde se 
názor veřejnosti shoduje s priorita-
mi odborníků, se budeme snažit ře-
šit situaci přednostně,“ dodal mís-
tostarosta Sladkovský. �

-jas-

Ve středu 26. ledna diskutovali místostarostové Pavel Sladkovský a Jiří Matušek 
se zástupci rodičů, kteří se podíleli na vzniku studie Bezpečná cesta do školky.

Práce na zvýšení bezpečnosti silničních 
přechodů v Praze 3 se rozběhnou i letos 
hned od prvních jarních měsíců. Úprav 
se dočkají přechody v Rokycanově ulici 
(na křižovatce se Sabinovou a Rohá-
čovou), křižovatky Milešovská – On-
dříčkova, U Rajské zahrady – Vozová, 
Na Jarově – Habrová a Pod Lipami 
– Osiková. Celkem do těchto úprav Pra-
ha 3 v jarních měsících investuje přes 3 
miliony korun, další miliony chce vyčle-
nit z letošního rozpočtu.

Regenerace bytového souboru Lupáčova 
– první třetina dokončena

Kolaudací třetiny panelového domu 
v Lupáčově ulici byla úspěšně zakonče-
na první etapa náročné rekonstrukce by-
tového objektu z počátku 80. let minulé-
ho století.

Foto: P. Hrabica

Analýza bezpečnosti přechodů v kompetenci MČ
nebezpečný nedostatečný

Celkem 4 20
Vyřešeno 2 2
V řešení 2 3
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

Festival otrlého diváka, 
1.–6. února | www.otrlydivak.cz 

  7. po 18.00 Občanský průkaz
20.30 127 hodin

  8. út 18.00 Další rok
20.30 Nevinnost 

  9. st 18.00 Přežít svůj život
20.30 Filmjukebox 
– Submarino 
www.filmjukebox.cz

10. čt  18.00  Děcka jsou v pohodě
20.30 Norské dřevo

11. pá 17.30  127 hodin
19.30 Další rok
22.00 Černá labuť 

12. so 18.45  MET: Live in HD 
– Nixon v Číně | John 
Adams 

13. ne 18.00 Norské dřevo
20.30 Černá labuť

14. po 18.00 Pouta
20.45 Děcka jsou v pohodě

15. út 18.00  Nevinnost
20.30  Biutiful 

16. st 18.00 Norské dřevo
20.30 Imaginární lásky 

17. čt 18.00 Opravdová kuráž
20.30 Vše pro dobro světa 
a Nošovic – premiéra

Projekt 100 | www.projekt100.cz 
18. pá 18.00 Velká láska

20.30 Erotikon
22.30 Nesvatbov

19. so 18.00  Druhá strana mince
20.30  Další rok

22.30 Děcka jsou v pohodě
20. ne 18.00 Dobré srdce

20.30 Puškvorec

21. po 18.00 Nesvatbov
20.30  Opravdová kuráž 

22. út 18.00 Imaginární lásky
20.30  Norské dřevo

23. st 20.20  PechaKucha Night 
Prague Vol. 21

24. čt 18.00 Nickyho rodina
20.30  Aero naslepo

25. pá 18.00 Opravdová kuráž
20.30 Fighter
22.30 127 hodin

26. so 18.45 MET: Live in HD 
– Ifigenie na Tauridě | 
Christoph Willibald Gluck

27. ne 18.00 Děcka jsou v pohodě
20.30 Biutiful 

28. po 18.00 Černá labuť
20.30 The Social Network

Filmy pro seniory
  1. út 10.00 Občanský průkaz
  8. út 10.00 Nevinnost

15. út 10.00 Norské dřevo
22. út 10.00 Přežít svůj život

Baby bio
  2. st 10.00 Nevinnost
  9. st 10.00 The Social Network
16. st 10.00 Norské dřevo
23. st 10.00 Cizinec

Neděle pro rodiče s dětmi
  6. ne 15.00 Jaro, léto, podzim, 

zima 
13. ne 15.00 Kapitáni a námořníci
20. ne 15.00 Zima v plném 

proudu
27. ne 15.00 Jak rozveselit 

princeznu?

Kubelíkova 27, P3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
1. – 28. 2. Lidé Mexika a Guate-

maly – fotografie Jan Lavic

  1. út 19.30 FutureLine: 
Leader + Neeasi *

  2. st 19.30 Music Infinity: 
Jan Bang + Eidvin Aarset
+ Sidsel Endersen

  3. čt 19.30 All Tomorrows 
Parties Band

  5. so 19.30 Other Music: Sofa 
Surfers 

  7. po 19.30 Poslední výstřel 
+ No heroes

  8. út 19.30 FutureLine: 
Cotam + Osmá velmoc *

  9. st 20.00 Spitfire Festival:  
Spitfire Club (dVA)

10. čt 20.00 Spitfire Festival:  
Spitfire Club (dVA)

11. pá 20.00 Spitfire Festival: 
Tantehorse – Lorca 
– Marná láska (dVA)

 21.30 Spitfire Festival: 
Unicorn

12. so 20.00 Spitfire Festival: 
Tantehorse – Dante – Light 
In Darkness (dVA)

13. ne 20.00 Spitfire Festival: 
Svět odsouzencův (dVA)

14. po 20.00 Spitfire Festival: 
Clown Enano – Red 
Chocolate (dVA)

15. út 19.30 FutureLine: Avidity 
for... + Vepřové Komety *

16. st 19.30 Status Praesent *
17. čt 20.00 Gabin (It)
18. pá 19.30 Other Music: 

The Young Gods 
20. ne 20.00 P. Liška, J. Polášek, 

M. Zbrožek: Milostný 
trojúhelník (dVA)

21. po 19.30 Divadlo Akropolis: 
Smrt v růžovém (dVA)

22. út 19.30 Natalie Kocab, 
host 100 C

23. st 19.30 Respect Plus: 
Konono NO. 1

24. čt 19.30 EuroConnections: 
Gold Panda 

25. pá 19.30 FutureFirstLine: 
The Limes *

26. so 20.00 Zlý večírek 
Kabaretu Caligula: 
15 Years Anniversary 
Party! (dVA)

27. ne 19.30 FutureLine: Parní 
Wanna + Ode zdi ke zdi *

28. po 20.00 Tros Sketos (dVA)

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

tel.: 222 721 838, fax: 222 716 866
www.atriumzizkov.cz

Výstavní síň
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod.
a v přestávkách večerních koncertů
10. 2. – 11. 3. M. Pokorný: Tři 

podoby klasické fotografie

  1. út 19.30 Belfiato Quintet 
(F. Farkas, H. Tomasi, 
T. Escaich, A. Dvořák)

  5. so 15.00 Z. Kloubová 
– soprán, J. Čechová 
– klavír (písňové a klavírní 
cykly, árie z oper) 

16. st 19.30 Šarbilach 
– symfonetický orchestr 
J. Vogela

18. pá 19.30 M. Gemrotová – 
pěvecký recitál, A. Janiga 
– baryton, M. Klátik  
– klavír (W. A. Mozart, 
G. Puccini, G. Verdi, 
C. Donizetti)

19. so 15.00 P. Přibyl – viola, 
J. Novák – kytara, P. Vlčko-
vá  – akordeon (G. Ph. Te-
lemann, J. S. Bach)

22. út 19.30 Art Trio Praha 
(L. v. Beethoven, 
F. Mendelssohn Bartholdy)

24. čt 19.30 D. Valtová Quartet 
28. po 19.30 Kvarteto Martinů 

(W. A. Mozart, F. Škroup, 
A. Dvořák)

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

  6. čt 20.00 Blues Jade Akustik
  3. čt 20.00 Piosenki  
10. čt 20.00 Moon flower  
17. čt 20.00 Neúspěšný atlet
24. čt 20.00 Mnichovo smradiště  

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

Slevy pro studenty, důchod-
ce a zdravotně po stižené 
na vybraná představení.

  2. st 9.00 Sunyata – K. Stupecká
 11.00 Fg = G.[(m1.m2)/r2] / 

Tanec a fyzika, B. Látalová 
a kol.

  3. čt 19.30 Fg = G.[(m1.m2)/r2] / 
Tanec a fyzika, B. Látalová 
a kol.

  8. út 20.00 Vamos dançar! 
Farma v jeskyni

10. čt 19.30 Farma v jeskyni
14. po 20.00 Mah Hunt:

L. Vágnerová & P. Mašek
15. út 20.00 Český současný 

tanec ve filmu i v realitě
16. st 10.00 Případy doktora 

Toureta – A. Polívková / 
VerTeDance

17. čt 19.00 Případy doktora 
Toureta – A. Polívková / 
VerTeDance 

21. po 20.00 Holdin´ Fast 
– J. Fruček, L. Kapetanea 
/ DOT504 

23. st 20.00 [SO FA . ] 
– D. Raček, T. Nepšinský / 
Debris

24. čt  19.30 Malá inventura 2011
Mah Hunt L. Vágnerová 
& P. Mašek / DOT504

26. so 18.00 Malá inventura 2011
Proměnná T. Lenerová 
& Einat Ganz, BA_ZEN  
N. Kornetová

28. po 9.00 a 11.00 
Fg = G.[(m1.m2)/r2] / Tanec 
a fyzika, B. Látalová a kol.

Hosté
pá 4.,13., 18. 20.00 Show Jana 

Krause 
po 7. po 20.00 Koncert 

The Ritchie Success 
+ Kill the dandies!

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

4. – 28. 2. J. Semotán: Modely 
sanitek, hasičských vozů, 
vozů policie a dobová 
záchranářská technika

Štítného 5, P3, tel.: 222 780 396
www.zizkovskedivadlo-jc.cz

Začátky v 19 hod., není-li uvedeno jinak.

Divadlo Járy Cimrmana
  6. ne 19.00 Cimrman v říši hudby 
  8. út 19.00 Záskok
  9. st 19.00 Němý Bobeš 
10. čt 19.00 Posel z Liptákova 
13. ne 19.00 Vyšetřování ztráty 

třídní knihy 
16. st 19.00 Dobytí severního pólu
18. pá 19.00 Dlouhý, Široký 

a Krátkozraký – benefice 
pro Oázu 

20. ne 16.00 a 19.00 České nebe 
23. st 19.00 České nebe 
24. čt 19.00 České neb   
27. ne 19.00 16.00 a 19.00  

Vražda v salónním coupé

Divadlo Pražské konzervatoře
www.divadlokonzervatore.cz
14. po 19.00 W. Shakespeare 

a comp.: Sensex  
28. po 19.00 J. Fosse: Jméno

Hosté Žižkovského divadla JC
21. po 19.00 P. Ryan: Jak jsem 

vyhrál válku – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

25. pá 19.00 N. Simon: Drobečky 
z perníku – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

Žižkovská štace
Divadlo na cucky Olomouc
  1. út 19.00 J. Fosse: Někdo 

přijde  
  2. st 19.00 S. Kane: Vyčištěno  
  3. čt 19.00 G. Steinbuch:

Bezhlaví / Kopftot 

Raritní sbírka sanitek zaparkuje na Žižkově
Zhruba šest set modelů sanitních vozů z celého světa najde svá 
parkovací místa v Galerii pod radnicí. Od 4. února zaplní prostory 
galerie také modely aut policie a hasičů. Všechny pocházejí ze sou-
kromé sbírky Jiřího Semotána, záchranáře a ředitele Sejida Trans 
Rescue, který modely sanitek sbírá celé čtvrtstoletí. Svůj koníček 
přenesl před lety žižkovský patriot i na syna, který k unikátní výsta-
vě přispěl zhruba stovkou vlastních modelů. Výstava s názvem Mo-
dely sanitek, hasičských vozů, vozů policie a dobová záchranářská 
technika nabídne návštěvníkům vedle modelů také dobrodružný vý-
let do historie práce záchranářů napříč celým světem. Debata s Ji-
řím Semotánem se v galerii uskuteční 16. února od 16.00 hodin. Ví-
ce informací najdete na adrese www.praha3.cz. �
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Gaučoví surfeři opět v Praze
Post rock? Trip-hop mixovaný s acid jazzem, hip-hop křížený 
s dubem? Vznik Sofa Surfers umožnily nové technologie, které 
k hudební tvorbě poskytují zcela nezávislé a demokratické pro-
středky. Zatímco jiní sázejí na líbivost, Sofa Surfers jdou do tem-
ných hlubin a splétají šokující kontrapunkty. „Úžasná živá kapela 
s nadhledem sklízí uznání přes celé spektrum rocku, dubu i elek-
troniky,“ říká o nich BBC. Vloni kapela vydala zatím svoje posled-
ní album Blindside, které mimochodem vyšlo přesně v den praž-
ského koncertu, který se koná 5. února v Akropoli. �

www.prahawww.praha�.cz  .cz  kulturakultura      radniradniččníní  novinynoviny  � | | �������� 5

Jazzový experimentátor
Sedmý ročník hudebního lahůdkářství Mu-
sic Infinity odstartují norský experimentá-
tor Jan Bang – průkopník použití samplerů 
v živé improvizaci, kterého doprovodí zku-
šený kytarista Edvin Aarset a také jazzová 
zpěvačka Sidsel Endresen. V Akropoli za-
zní 2. února radikální podoba moderního 
jazzu a otevře posluchačům dveře do pa-
ralelních hudebních vesmírů. �

Divadlo Ponec pořádá v pondělí 7. února 
tančírnu v brazilských rytmech s tanečníky 
mezinárodního divadelního studia Farma 
v jeskyni. Diváci budou mít možnost vy-
chutnat si nové představení, které je inspi-
rováno rytmy a tanečními kroky, jimiž bra-
zilští otroci setřásali pouta a vytvářeli svůj 
svět. Inscenace vychází z projevů afrobra-
zilské kultury na území severní Brazílie.

Po skončení představení Divadlo bu-
de připravena master class tance v brazil-
ských rytmech za doprovodu živé hudby 
a pod vedením tanečníků ze souboru Far-
ma v jeskyni, kteří studovali tradiční tan-
ce v rámci několikaměsíčního pobytu 
v severní Brazílii. 

Taneční lekce je určena pro všechny vě-
kové kategorie bez rozdílu v taneční prů-
pravě. �

-ker-Foto: V. Kronbauer

Fotograf Jan Dostál již léta dokumentuje události na žižkovské 
radnici, hlavní náplní jeho práce jsou reportáže ze svateb, vítání 
občánků či významných návštěv. Zachycuje také kulturní akce 
pořádané městskou částí – Masopust, Vinobraní či jazzový fes-
tival Žizkov meets Jazz.

Výstavu v Galerii pod radnicí zahájila starostka Prahy 3 Vladi-
slava Hujová (na snímku vpravo). Dostál zde představuje prů-

řez ze své volné tvorby: momentky z žižkovských ulic, portré-
ty muzikantů z koncertů, umělecké portréty, přírodní motivy 
z cest po tuzemsku i zahraničí či reportážní fotky. 

Jan Dostál se fotografováním zabývá třicet let, ale svoji tvor-
bu dosud veřejně neprezentoval. Výstava na žižkovské radnici 
dokazuje, že to byla škoda. �

-pú-

Jan Dostál představil své fotografie v Galerii pod radnicí

The Young Gods přidávají další koncert!
Young Gods existují už přes čtvrt století, ale na rozdíl od většiny 
svých vrstevníků se stále pohybují dopředu a daří se jim ovlivňo-
vat hudební dění. Svými prvními alby spustili dosud neslýchanou 
zvukovou revoluci, tvůrčím využitím samplerů vytvářejí zvukové 
struktury, které dosud existovaly jen v lidské fantasii. The Young 
Gods – Franz Treichler, Al Comet, Bernard Trontin a Vincent Han-
ni – jsou zvukoví architekti, alchymisté a brusiči diamantů. Nové 
album, které skupina přijíždí 18. a 19. února pokřtít do Prahy, se 
jmenuje Everybody Knows. �

Vamos dançar! Tančírna v brazilských rytmech

Foto: V. Kronbauer
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MŠ Jeseniova 4, 6
ředitelka: Ladislava Lébrová
tel.: 222 716 407
e-mail: msjeseniova1@volny.cz
www.materska-skola.cz/jeseniova
počet tříd: 7 – věkově smíšené i podle věkových skupin 
provoz: 6.30 – 17.00 hod.
příchod: 6.30 – 8.00, 8.30 – 9.00 hod. 
vzdělávací program: Od sněženek k sněhulákům

MŠ v těsné blízkosti vrchu Křížek klade důraz na rozvoj 
estetického vnímání, fyzické a zdravotní kondice dětí. 
Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou 
a se ZŠ a MŠ Chelčického, v MŠ logopedická asistentka. 
Třídění odpadu v rámci ekologické výchovy.
Vybavení: tělocvična, školní kuchyň, sauna, zahrada 
s herními prvky a mlhovištěm, počítačová pracoviště.
Nabídka kroužků: pohybový, hudební, taneční, Aj, flét-
na, keramika, plavání, sol-
né jeskyně.

MŠ Libická 4
ředitelka: Mgr. Jaroslava Tomášová
tel.: 267 311 123
e-mail: mslibicka@mslibicka.cz
www.mslibicka.cz
počet tříd: 7 – podle věkových skupin i věkově smíšené
provoz: 6.30 – 17.30 hod. 
příchod: dle domluvy
vzdělávací program: Hrajeme si s dětmi

Škola leží v blízkosti stanice metra A Flora. Nově zre-
konstruovaná zahrada a šatny. Spolupracuje s místní-
mi pediatry, základními a středními školami, pedagogic-
ko-psychologickou poradnou v Praze 3 či Univerzitou 
Karlovou. Školu navštěvují také děti jiných národnos-
tí a z různých jazykových prostředí, výchovný program 
je zaměřen na jejich integraci. Volný přístup rodičů 
do tříd.
Vybavení: kuchyň, jídel-
na, zahrada.
Nabídka kroužků: Aj, 
Nj, keramika, počítače, 
tanečky, plavání, flétna, 
kung-fu.

MŠ Jeseniova 204
ředitelka: Mgr. Alena Luhanová 
tel.: 271 772 056 
e-mail: msjeseniova@volny.cz 
www.materska-skola.cz/jeseniova204
počet tříd: 4 podle věkových skupin 
provoz: 6.30 – 17.30 hod.
příchod: 6.30 – 8.30 hod. nebo dle domluvy 
vzdělávací program: Budeme si zpívat, hrát, společně 
svět poznávat 

Škola s rozsáhlou zahradou, která leží mimo rušné ko-
munikace. V MŠ jsou používány antialergické lůžkovi-
ny, zvlhčovače a čističe vzduchu. Pěti až šestileté děti 
po obědě nespí. Volný přístup rodičů do tříd.
Vybavení: zahrada s herními prvky ze dřeva, hřiště, ml-
hoviště, kuchyň, keramická dílna, v každé třídě herna, 
šatna, výdejna jídla a sociální zařízení, počítače.
Nabídka kroužků: 
Šikovné ruce, keramika, 
rytmika, Aj, flétna, 
plavání, sportovní hry. 

Vážení rodiče, milí čtenáři,

i letos před zápisem do mateřských škol představujeme nabíd-
ku mateřských škol v Praze 3. V poslední době se tato nabíd-
ka výrazně mění. Žižkovská radnice totiž zareagovala na ná-
růst porodnosti a podle potřeb upravuje kapacity mateřinek, 
a zřizuje dokonce školky nové. Praha 3 je proto jednou z mála 
městských částí, která kapacitou předškolních zařízení v sou-
časné chvíli pokrývá poptávku zdejších rodičů.

Do modernizace ročně investujeme desítky milionů korun 
a díky tomu máme dnes jedny z nejkrásnějších mateřských 
škol v republice. V tomto trendu budeme pokračovat i v násle-
dujícím školním roce 2011/2012, kdy čeká kompletní rekon-
strukce Mateřskou školu Jeseniova 204. Rozsah rekonstruk-
ce však není slučitelný s běžným provozem školky a vyžádá si 
tedy, bohužel, vystěhování budovy. Proto tentokrát do MŠ 
Jeseniova 204 zápis neproběhne. Její stávající třídy budou 
rozmístěny do náhradních školních prostor. Vedení školky bu-
de rodiče o všech krocích včas informovat.

Věřím, že si rodiče z mimořádně pestré nabídky našich ma-
teřinek vyberou a budou spokojeni s podmínkami, které se na-
šim nejmenším snaží třetí městská část vytvářet. �

JIŘÍ MATUŠEK, zástupce starosty 

MŠ Jeseniova 98 
ředitelka: Iva Sovová 
tel.: 271 772 732, 739 924 707 
e-mail: msjeseniova98@volny.cz 
www.materska-skola.cz/jeseniova98
počet tříd: 4 věkově smíšené 
provoz: 6.30 – 17.00 hod.
příchod:  6.30 – 8.30 hod. nebo dle domluvy 
vzdělávací program: Krok za krokem

Mateřská škola leží v rozlehlé zahradě se vzrostlými stro-
my a keři. Věkově smíšené třídy jsou přirozeným pro-
středím dětského kolektivu, upevňují v dětech pocity 
sounáležitosti, vzájemné pomoci a tolerance, potlačují 
nezdravé soupeření a umožňují rozvoj dětí podle indivi-
duálních schopností. 
Vybavení: zahrada s herními prvky, brouzdalištěm a 4 pís-
kovišti, vlastní kuchyň.
Nabídka kroužků: pla-
vání, Aj.

Den otevřených dveří 
se koná v úterý 8. úno-
ra od 9.00 do 16.00 hod., 
prohlídky školy v kaž-
dou celou hodinu.

MŠ Milíčův dům, Sauerova 2
ředitelka: Marta Vrabcová
tel.: 222 582 364
e-mail: milicuvdum@volny.cz
www.milicuvdum.cz
počet tříd: 4 věkově smíšené (z toho 2 mikrotřídy)
provoz: 7.00 – 17.00  hod.
příchod: kdykoliv během dne (i odchod)
vzdělávací program: Hrajeme si spolu 

Koncepce školy vychází z myšlenek humanisty a pedago-
ga Přemysla Pittra, zakladatele Milíčova domu, tj. důraz 
je kladen na toleranci, otevřenost a příkladný vztah k dě-
tem.  Při výchově a vzdělávání dětí vychází MŠ ze svého 
doplňujícího postavení vůči rodině a uznává prvořadost 
jejího výchovného působení. Škola poskytuje též péči dě-
tem se speciálními vzdělávacími potřebami, pro školní 
rok 2012/2013 budou pouze 3 volná místa. 
Vybavení: tělocvična, ke-
ramická dílna, prosklená 
terasa, jídelny, dobře vy-
bavená zahrada.
Nabídka kroužků: vždy 
vychází ze zájmů rodičů 
a potřeb dětí, není priori-
tou školy.

MŠ Na Balkáně 74
ředitelka: Jaroslava Kozohorská
tel.: 284 820 546, 602 318 077
e-mail: skolka.balkan@seznam.cz
www.msnabalkane.dtg.cz
počet tříd: 4 podle věkových skupin
provoz: 6.30 – 17.00 hod.
příchod: do 9.00 hod. nebo dle domluvy 
vzdělávací program: Ekoškolka

Škola je umístěna v klidné části Jarova a je zaměřena na 
komplexní rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na zdravý 
životní styl a péči o životní prostředí, upřednostňuje pro-
žitkové učení.
Vybavení: zahrada s pískovišti, průlezkami a trampolí-
nou, sportovní hřiště s umělým povrchem, vlastní ku-
chyň, jídelna, počítačové centrum. 
Nabídka kroužků: Aj, keramika, plavání, sport.

Den otevřených dveří se 
koná ve středu 16. února 
od 10 do 16 hod., prohlíd-
ka školy je vždy v každou 
celou hodinu.
 

MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 23
ředitelka: Danuše Fárková
tel.: 267 310 270
e-mail: mslobkovic@volny.cz
www.mslobkovicovo.cz
počet tříd: 4 podle věkových skupin
provoz: 6.30 – 17.30 hod.
příchod: 6.30 – 8.00 hod., 8.30 – 9.00 hod.
vzdělávací program: Hrou a uměním k poznávání

Škola má velkou zahradu vybavenou herními prvky. Za-
měřuje se na rychlou adaptaci dětí. Spolupracuje s lo-
gopedkou a foniatričkou. Volný přístup rodičů do tříd.
Vybavení: keramická dílna, kuchyň, jídelna, tělocvična, 
ložnice, zahrada se vzrostlými stromy, altánem, brodít-
kem, skluzavkami, houpadly, pískovišti, vláčkem.
Nabídka kroužků: Aj, keramika, sportovní hry, flétna.

Den otevřených dveří 
se koná ve čtvrtek 
3. února. 

Zápis do mateřských škol v Praze 3 pro školní rok 
2011/12 proběhne 23. a 24. února od 13 do 17 hod.

MŠ Buková 26
ředitelka: Mgr. Janeta Benešová
tel.: 284 824 657 
e-mail: ms.bukova@centrum.cz
www.msbukova.cz 
počet tříd: 2 věkově smíšené 
provoz: 6.30 – 17.30 hod. 
příchod: dle domluvy 
vzdělávací program: Malé ruce – velké věci 

Školu navštěvují děti alergické, astmatické, s oslabeným 
imunitním systémem. Stará se o ně jak pedagogický, tak 
zdravotnický personál (v MŠ se podávají léky, probíhá re-
habilitační cvičení a inhalace, pobyty v sauně a bazénku, 
logopedická prevence, individuální program pro děti s od-
loženou školní docházkou). Vzdělávací program je soubo-
rem modelů a zvyklostí, ze kterých bude dítě čerpat celý 
život. MŠ si ve vzdělávání klade za cíl dovést dítě k při-
měřené fyzické, psychické 
a sociální samostatnosti. 
Vybavení: zahrada, 2 tě-
locvičny, vlastní kuchyň, 
sauna, bazének.
Nabídka kroužků: Aj, 
plavání, Yamaha – první 
krůčky k hudbě.

V tomto roce se zápis do MŠ 
neuskuteční z důvodu 

plánované rekonstrukce.

RN_11_02_060708_školky.indd   1RN_11_02_060708_školky.indd   1 27.1.2011   21:34:3727.1.2011   21:34:37



MŠ Na Vrcholu 1a
ředitelka: PaedDr. Eva Popelková
tel.: 284 861 184
e-mail: info@msnavrcholu.cz
www.msnavrcholu.cz
počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: 7.00–17.00 hod. 
příchod: i odchod kdykoliv během dne
vzdělávací program: program Šťastné dítě (třída se za-
měřením na seznamování s Aj, třída se zaměřením na Vv)

Třídy jsou heterogenní, pěti až šestileté děti bez odpo-
ledního odpočinku. Cílem školy jsou šťastné děti a úcta 
k individualitě každého z nich. Strava se dováží ze škol-
ní jídelny MŠ Jeseniova.
Vybavení: počítače přizpůsobené menším dětem, ložni-
ce a tělocvična, jídelna, zahrada s pískovišti a herními 
prvky, keramická pec, nafukovací bazén.
Nabídka kroužků: flétna, 
taneční kroužek, aerobik, 
plavání, Aj.

Perunova 6 – odloučené pracoviště Základní a ma-
teřské školy nám. Jiřího z Lobkovic

ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková (ředitelka ZŠ)
zástupkyně ředitelky pro MŠ: Barbora Kolářová
tel.: 267 310 296
e-mail: barbora.kolarova@perunka.cz
www.perunka.cz
počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: 7.00–17.00 hod.
příchod: i odchod kdykoliv během dne
vzdělávací program: Hrajeme si spolu

Škola (otevřena v r. 2009) je v budově ZŠ, každá třída 
má svůj prostor, ve kterém je část postavena jako dětský 
domeček. Přizpůsobení režimu dne individuálním po-
třebám dětí a rodičů. Školka úzce spolupracuje s rodiči 
a se ZŠ a MŠ Chelčického.
Vybavení: veškeré vybavení ve školce je zcela nové.
Nabídka kroužků: spor-
tovně-pohybový, výtvar-
ný, hudebně-dramatický.

Den otevřených dveří 
nepořádáme, na pro-
hlídce školky je možné 
se domluvit.

MŠ Pražačka, Za Žižk. vozovnou 17
ředitelka: Gabriela Hermannová
tel.: 222 592 043
e-mail: gabriela.hermannova@msprazacka.cz
www.msprazacka.cz
počet tříd: 5 podle věkových skupin
provoz: 6.30 – 17.30 hod. 
příchod: do 8.30 hod. nebo dle domluvy
vzdělávací program: Už koníček pádí 

Škola se zaměřuje na naplňování potřeb dítěte formou pro-
žitkového učení. Spolupracuje s logopedkou, foniatričkou, 
pedagogicko-psychologickými poradnami. Volný přístup 
rodičů do tříd. Rozšířený program pro předškoláky (ŠvP, 
programy ekocenter – Tereza, Toulcův dvůr atd.)  
Vybavení: tělocvična, keramická dílna, kuchyň, jídelny, 
2 zahrady s dřevěnými herními prvky, altánem, pískoviš-
ti, pružinovými houpačkami.
Nabídka kroužků: Aj, 
předplavecká výuka, 
ostatní dle aktuálního zá-
jmu rodičů a dětí.

Zájemci si mohou škol-
ku (po tel. dohodě s ře-
ditelkou) prohlédnout.

www.prahawww.praha�.cz
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MŠ U Zásobní zahrady 6/2697
ředitelka: Mgr. Eva Minksová
tel.: 271 774 967
e-mail: mszahrada@volny.cz
počet tříd:  4  podle věkových skupin,
provoz: 6.30 – 17.00 hod. 
příchod: i odchod kdykoliv během dne 
vzdělávací  program: Hrajeme si pro radost

Mateřská škola prošla v r. 2009/2010 komplexní re-
konstrukcí, včetně zahrady a kuchyně. Preferuje práci 
v malých skupinách, program přizpůsobuje potřebám, 
zájmům a pracovnímu tempu dětí. Spolupracuje s Inte-
gračním centrem Zahrada, s rodiči, s logopedem. 
Vybavení: nový nábytek a hračky, čističky a zvlhčovače 
vzduchu, keramická pec, moderní kuchyň, velká zahra-
da s moderními herními prvky.
Nabídka kroužků:  dle zájmu – výtvarný, Aj, plavání, 
ozdravné pobyty.

Den otevřených dveří se 
koná ve středu 2. února 
od 14.30 do 17 hodin.

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31
ředitelka: PaedDr. Břetislava Mardešićová
zástupce pro MŠ: Jarmila Louženská
tel.: 222 712 764 
e-mail: mspribyslavska@ufo.cz
www.zsvlkova.cz
počet tříd: 3 dle věkových skupin
provoz: 6.30 – 17.00 hod.
příchod: dle dohody
vzdělávací program: S úsměvem po celý rok

Škola se nachází v jedné budově se ZŠ, vchod do MŠ 
je v ulici Přibyslavská 1. Předškolní děti navštěvují ZŠ 
také při ukázkových hodinách, společná představení 
a soutěže. Spolupracuje s logopedem. Volný přístup 
rodičů do tříd. 
Vybavení: 2 tělocvičny, počítačová třída, keramická díl-
na, kuchyň. Využíváme dětské hřiště v Rajské zahradě.  
Nabídka kroužků: kera-
mika, tanečky, Aj, další 
kroužky dle zájmu.  

Ve středu 9. února 
v 10 hod. jste srdečně 
zváni s dětmi na divadel-
ní představení v naší MŠ.

MŠ Sudoměřská 54
ředitelka: Vladimíra Vaněčková
tel.: 222 728 705, 724 971 160
e-mail: skolka@ms-sudomerska.cz
www.ms-sudomerska.cz
počet tříd: 4 věkově smíšené
provoz: 6.30 – 17.30 hod.
příchod: kdykoliv během dne (po domluvě)
vzdělávací program: Hrajeme si celý rok 

Škola spolupracuje s Klubem rodičů, který při ní vzni-
kl, se ZŠ Lupáčova a ZŠ Chelčického, s pedagogicko-psy-
chologickou poradnou. Rodičům je přístupná po celou 
provozní dobu. Každou středu od 15.00 do 17.00 hod. 
nabízí možnost návštěvy dětem mladším 3 let společně 
s rodiči. 
Vybavení: zahrada s pískovištěm, herními prvky a doprav-
ním hřištěm, kuchyň, keramická dílna, čističky a zvlhčo-
vače vzduchu. 
Nabídka kroužků: kera-
mický, výtvarný, rytmika, 
flétna, Aj, plavání, solné 
jeskyně.

Žerotínova 36/1100 – odloučené pracoviště 
Základní a mateřské školy Chelčického 43 

ředitel: PhDr. Pavel Ostap
informace o MŠ: Pavla Ladrová – vedoucí učitelka
tel.: 721 645 461, 222 515 267
e-mail: skolka@zschelcickeho.cz
www.zschelcickeho.cz
počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: 7.00 – 17.00 hod.
příchod: do 8.00 – po domluvě kdykoliv během dne
vzdělávací program: Svět je jako domeček složený z ba-
revných kostiček

Cílem je seznámit děti se vším, co je pro jejich život důle-
žité, rozvíjet dovednosti a posilovat sebevědomí tak, aby 
se dobře cítily po stránce fyzické, psychické i sociální.
Vybavení: vestavěná patra, jídelna, tělocvična, hřiště ve 
vnitrobloku školy s pískovištěm, průlezkami a pryžovým 
povrchem.
Nabídka kroužků: podle 
zájmu rodičů – Aj, šikov-
né ruce, sportovní hry.

Den otevřených dveří se 
koná ve středu 9. února 
od 13 do 17 hodin.

MŠ Waldorfská, Koněvova 240a
ředitelka: Bc. Hana Mandlíková
tel.: 242 449 993
e-mail: mswaldorf.praha3@seznam.cz
www.waldorf.estranky.cz
počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: 7.00 – 17.00 hod.
příchod: do 8.30 hod.
vzdělávací program: Jsme dětmi naší Země

Škola je zařazena do mezinárodní sítě waldorfských 
MŠ. Snaží se rozvíjet osobnost dítěte v její celistvosti, je 
pro ni důležitý prožitek. Rodiče jsou pro MŠ partnery, 
jejich přítomnost ve školce je považována za samozřej-
most a jejich podíl např. na přípravě a průběhu slavností 
je vítán a očekáván. Stravování se opírá o zásady racio-
nální výživy, preferována je syrová zelenina a podle mož-
ností biopotraviny, maso se připravuje pouze 2x týdně. 
Vybavení: hračky i zaříze-
ní pouze z přírodních ma-
teriálů, nepoužívá se tele-
vize, video ani počítače.
Nabídka kroužků: flétna, 
muzikoterapie, eurytmie.

MŠ Vozová 5/953
ředitelka: Ivana Machálková
tel.: 222 715 636, 222 722 224,
e-mail: msvozova@seznam.cz
www.materska-skola.cz/vozova5/
počet tříd: 5 převážně věkově smíšených 
provoz: 6.30 – 17.30 hod.
příchod: do 9.00 hod., případně dle domluvy
vzdělávací program: Jen si, děti, všimněte, co je krásy 
na světě 

MŠ s členitou zahradou u Riegerových sadů se soustře-
ďuje na výchovu dětí k samostatnosti a zdravému sebe-
vědomí. Učení hrou v souladu se zájmy a potřebami dí-
těte. Spolupracuje se ZŠ, s pedagogicko-psychologickou 
poradnou, speciálním pedagogickým centrem a s pedia-
trem, logopedická prevence. 
Vybavení:  herny, kabinety, jídelna, tělocvična, pracovní 
třídy.
Nabídka kroužků: Aj, 
harmoničky, keramika, 
školní kapela Drnkota.

MŠ je možné navštívit 
kdykoliv v průběhu dne.
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Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

info@ulita.cz, www.ulita.cz
tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

Jarní prázdniny – březen
14. – 18. 3. Smysl pro Žižkov 

– poznej Žižkov všemi 
smysly! 

12.  – 19. 3. Jarní lyžařské tábory 
pro začátečníky i pokročilé 

Mateřský klub Ulitka
Tvoření s dětmi od 2 let
  3. čt 9.00 Obličejové masky 

na karneval
10. čt 9.00 Valentýnská srdíčka
18. čt 9.00 Sněhulák
24. čt 9.00 Veselí tučňáci

10.00 – 12.00 Přednášky/tvoření 
pro rodiče (děti možno 
vzít sebou)

10.00 – 18.00 Volná herna 

Hraní si se zvyky a tradicemi 
  4. pá 10.00 Hromnice
11. pá 10.00 Svatý Valentýn
18. pá 10.00 Den mateřského 

jazyka 
25. pá 10.00 Stará řemesla

11. pá 16.00 Karneval

Beztíže – nízkoprahový klub: 
Každý všední den od 15.00 do 
19.00 otevíráme klub, kam může 
přijít kdokoliv ve věku 11–21 let. 
Najdeš tu fotbálek, hřiště, počíta-
če, někdy zábavu, někdy klídek. 
Pořádáme freestyle-battly a další 
akce. Pokud něco řešíš, můžeš 
přijít taky.

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

19. so Jednodenní zájezd 
na hory pro lyžaře, 
běžkaře a snowbordisty

15. út 16.00 Výtvarná dílna 
– korálkování

Volná místa v kroužcích
Keramika (4.–7. tř.) po 16.00
Street dance (5.–8.tř.) po 16.00
Přírodovědný (3.–7. tř.) po 14.45
Florbal (3.–6. tř.)  út 13.30
Yu-gi-oh (3.–7. tř.) út 15.00
Čeština pro cizince 
(1.–6. tř.) čt 14.00
K@mpík (3.–6. tř.)  čt 14.45

Turnaje v herně
  8. út 14.30 Scrable
15. út 14.30 Šachy
22. út 14.30 Abalone

Volná místa v kroužcích 
pro dospělé:
Angličtina pro pokročilé po 17.00
Pilates s hlídáním dětí 
 (i bez)  čt 9.50
Hlídání dětí od 2 měsíců 
 (60 Kč/hod.) čt 9.00–11.30

Písecká 17, Praha 3
tel.: 603 434 978, 775 101 242

www.rcpalecek.cz

pondělí
  9.00 Palečci (1–2 roky)
10.00 Indiáni (3–5 let)
11.00 Indiáni (3–5 let)
12.00 Andělíčci (0–1 rok)
15.00 Batolátka s prvky 

Montessori (1–1,5 roku)
16.00 Batolátka s prvky 

Montessori (6–12 měs.)
17.00 Balet (3–6 let)
úterý
  9.00 Batolátka (6–12 měs.)
10.00 Batolátka (1–1,5 roku)

11.00 Batolátka (1–1,5 roku)
17.00 Písnička (3–6 let)
středa
11.00 Písnička (2–3 roky)
12.00 Písnička (2,5–3 roky)
14.00 Angličtina hrou (2–4 roky)
15.00 Angličtina hrou (3–7 roky)
15.00 Eko kutílci (3–7 let)
16.00 Eko kutílci (2–3 roky)
17.00 Eko kutílci (3–4 roky)
čtvrtek
  9.00 Eko výtvarná dílna 

(1,5–2 roky)
10.00 Eko výtvarná dílna 

(2–3 roky)
12.00  Bubenická školička 

(3–4 roky)
13.00 Baby sign (0,5 – 2 roky) 

NOVINKA
14.00 GoKids! English for 

babies and toddlers 
(0,5 – 2,5 roku) NOVINKA

15.00 Začínáme s Montessori 
(1,5–2 roky)

pátek
15.00 Začínáme s Montessori 

(1,5–3 roky)
16.00 Začínáme s Montessori 

(3–5 let)

Pro dospělé 
Diskutárna s Kristinou 
Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin 
probíhají v herně RC Paleček 
diskuse se sociální pedagožkou 
Kristinou Š. Gotteltovou 
na téma Mateřství a žena 
jako matka.

Zumba pro ženy – žhavý tip
Každou středu od 10.00 s taneč-
nicí Stephanií Bravo z Jižní Ame-
riky. Hlídání dětí zajištěno 

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

Pro rodiče s dětmi
• info – Jolana tel.: 603 416 724
  1. út 19.30 Jak přežít pubertu 

svých dětí, beseda s psy-
choložkou 

  8. út 10.00 Biopotraviny v praxi, 
beseda s ekoložkou 

11. pá 18.00 Pyžámkový večírek, 
Helena tel.: 775 644 978

13. ne 15.00 – 18.00 Nedělní 
herna

18. a 25. pá 15.00 kurz výuky 
masáží dětí, rezervace 
tel.: 777 297 167 nebo na 
mail: smutna.martina
@centrum.cz

27. ne 15.00 – 18.00 Nedělní her-
na, 50 Kč/rodina

út, pá 9.00 – 12.00 dopolední 
herna 

po – čt 13.00 – 17.00 odpolední 
herna

POMŮCKA:
ALÁLIE,
APADA,
ARABIT,
REN, SADOV

OBEC
V OKRESE
KARLOVY
VARY

1. DÍL
TAJENKY

ZADEK

NÁZEV
ZNAČKY
DUSÍKU

ROSTLINA
ČAPÍ NŮSEK

VYROBENÁ
NA STAVU

TRUMF
V BRIDŽI

Z VNITŘKU
SMĚREM
PRYČ

KRÁTKÉ
ZABUČENÍ

CHRÁMOVÉ
VÝSTUPKY

ODLA-
MOVÁNÍ

NEMOC
KLOUBŮ

LEDVINA
(anatomicky)

PRONIKAVÝ
VÝKŘIK

TAVENÍ

ANGLICKY
„VZDUCH�

KONSTRUK-
CE Z TYČEK

JMÉNO
HEREČKY
MANDLOVÉ

TRPASLICE

3. DÍL
TAJENKY

VŽDYŤ
(obecně)

VESNY

ŠAŠEK

ÚDIVY
(knižně)

KŘEMÍKO-
VODÍK

SIBIŘSKÝ
VELETOK

DOMÁCKY
HEDVIKA
MARI-
HUANOVÁ
CIGARETA

SPOLEČEN-
SKÉ HRY

RUBOPIS

4. DÍL
TAJENKY

JEJICH
OSOBY

VYHOŘELÁ

ČÁST NOHY

HARMONIE

PARKOVÝ
STROM

CITOSLOVCE
ROZPAKŮ

ZNAČKA
HOUSLÍ

ROHATÍ

JASNĚ
FIALOVÝ
MATERIÁL
SILNIČÁŘŮ
V ZIMĚ

VRCH U TŘE-
BECHOVIC

KTERÝŽTO

ČESKÝ
BÁSNÍK
(Jan)

NĚMKA

ODMĚNY
ZA PRÁCI

PANOVNIC-
KÉ SÍDLO

SEVERŠTÍ
PAROHÁČI

VYMŘELÝ
PTÁK BĚŽEC

STARŠÍ
AUTOMOBIL

DOPROVOD

POLETOVÁ-
NÍ (řídce)

ČÁST
PARTITURY

PRO-
DLOUŽENÁ
BOČNÍ ZEĎ

ZKRATKA
AKADEMIE
VĚD

HLTAVĚ PÍT

PATLAL

PRACNĚ
TVOŘIT
(expresivně)

ČÉŠKA

VELKÁ TĚLA
(expresivně)

TELEFO-
NOVAT

OBYVATEL
POLABÍ

PRAVO-
SLAVNÝ
OBRÁZEK

TAROKOVÁ
KARTA

KARNÝR

PLUHEM
ROZRÝVANÁ

SPZ
LITOMĚŘIC

STAROPER-
SKÝ PALÁC

2. DÍL
TAJENKY

MOUČKA
Z KURKUMY

NÁŠ HEREC
(Jiří)

ČÁST KRÁ-
LÍKÁRNY

DRUH
PAPOUŠKA

TEN I ONEN

STŘEDO-
VĚKÝ

NÁJEZDNÍK

LOĎ S DVĚ-
MA TRUPY

TVRDIT
(ocel)

POTŘEŠ-
TĚNĚ

POLNÍ MÍRY

ANTICKÁ
KRAJINA

ZÁKLADNÍ
ČÍSLOVKA

AMERICKÁ
ŽÁBA

OPATŘOVAT
PODKOVOU

DROBNÁ
VOJENSKÁ
STŘETNUTÍ

DRÁHA

INICIÁLY
AUTORA
OPERY
RUSALKA

BOBIZAČNÍ
SLABIKA

KLESAT

USMRCENÁ

JET PO HRA-
NÁCH LYŽÍ

ČÍSLO,
KTERÝM
SE DĚLÍ

KŘEČOVITÉ
BOLESTI

PŘEDVÉSTI
ROLI

DRUH
LÉKAŘE

ZÁBNOUT

POVÍDKA
BOŽENY
NĚMCOVÉ

NÁJEZDNÍK

SLOVENSKY
„JESTLIŽE�

INICIÁLY
MALÍŘE
MUCHY

SILNÝ
PROVAZ

VELKÉ
ZOBÁKY

DIAMANTO-
VÝ PRÁŠEK

OPAK
SVĚTLA

AMATÉRSKÝ
PLAVECKÝ
KLUB (zkr.)

VADA ŘEČI

CITOSLOVCE
POSMĚCHU

MUŽSKÝ
HLAS

KONEC
ŠACHOVÉ
PARTIE

ALKOHO-
LICKÝ CUKR

VZDYCH-
NUTÍ

INDIÁNSKÝ
SYMBOL

KONDOM
ČÁSTI
SVÍČEK

STÁVAT SE
VETCHÝM

ASYRSKÉ

PŘÍSLOVÍ

Vyluštění tajenky zasílejte do 15. února na adresu redakce Lipanská 7, Praha 3 nebo e-mailem na: rn@praha3.cz (s předmětem KŘÍŽOVKA). Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knižních cen.
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Jeseniova 19
www.novatrojka.cz

PRO RODIČE S DĚTMI 
pondělí
  9.00  Školička hlídání dětí 

s programem (od 3 let)
  9.00  Cvičení pro rodiče 

s dětmi (1,5 – 2 roky)
10.00  Cvičení pro rodiče 

s dětmi (2–3 roky)
13.00 Odpolední herna
14.00  Výrazový tanec II 

(7–8 let)
15.15  Výrazový tanec I 

(9–12 let)
16.15 Páni kluci (od 5 let)
16.30  Výrazový tanec III 

(5–6 let)
úterý
  9.00 Dopolední herna
  9.00 Angličtina 
  9.30  Keramický ateliér 

pro dospělé a děti
10.00  Rodičovské inspirace 

– besedy a semináře
  9.15  Cvičení pro rodiče 

s dětmi (2-3 roky)
10.15  Cvičení pro rodiče 

s dětmi (1–2 roky)
13.00 Odpolední herna 
13.45  Keramika s pohybem 

(3–5 let)
16.45 Malí muzikanti (5–7 let)
16.00 Pohybové hry (6–7 let)
13.30– 18.00 Kytara individuální 

(od 8 let)

středa
  9.00  Mrňouskové (pro rodiče 

s dětmi od 1 roku)
  9.00  Cvičení pro rodiče 

s dětmi (1–2 roky)
10.00  Cvičení pro rodiče 

s dětmi (2–3 roky)
11.00 Pilates
13.00 Odpolední herna
14.00 Výtvarná dílnička
14.30 Keramika II
16.30  Dívčí výtvarná dílna 

(od 8 let)
17.00  Chci si zlepšit prospěch 

(individuální doučování 
8.–9. tříd ZŠ) 

čtvrtek
  9.00  Batolátka (pro rodiče 

s dětmi od 2 let)
  9.15  Cvičení pro rodiče 

s dětmi (1–2 roky)
10.15  Cvičení pro rodiče 

s dětmi (2–3 roky)
13.00 Odpolední herna
13.00  Flétna individuální 

(od 5 let)
14.00 Keramika III (5–7 let) 
14.00 Dramaťáček (3–6 let)
15.45  Dramaťák aneb Kdopak 

by se divadla bál (od 6 let)
14.00 Anglická konverzace
16.00 Keramika IV (od 8 let)
pátek
  9.00 Dopolední herna 
  9.15 Miminka I (od 2 měs.)
10.15 Miminka II (od 6 měs.)
11.15  Miminka III (od 9 měs.)

PRO DOSPĚLÉ
Relaxační tanec  po 17.45 
Břišní tanec  po 19.00 
Keramika  po 19.00
 nebo út 19.30
Pilates vhodné 
i pro těhotné st 18.00 
Keramika  st 19.00 
Pilates čt 18.15 nebo 19.30 

Chcete zkusit něco nového?
Přijďte k nám a naučte se český znakový jazyk!

Od 14. a 15. února jsme pro Vás připravili nové 
semestrální skupinové kurzy českého znakového 

jazyka. Naše kurzy jsou vedeny profesionálními nesly-
šícími lektory, kteří Vám pomůžou proniknout do světa 
ticha a seznámí Vás s kulturou a jazykem neslyšících.

Termíny kurzů pro začátečníky:
1. modul A – pondělí, středa 15.30–17.00 (15. 2. – 14. 6.) 
1. modul B – pondělí, středa 17.15 – 18.45 (15. 2. –14. 6.)
1. modul C – pondělí, středa 19.00 – 20.30 (15. 2. –14. 6.)
1. modul D – úterý, čtvrtek 19.00 – 20.30 (14. 2. – 15. 6.)

Každý modul obsahuje 70 vyučovacích hodin (45 min.)

Standardní cena kurzu: 4900 Kč (70 Kč/vyučovací hodina)
Cena kurzu pro studenty: 4165 Kč (60 Kč/vyučovací hodina)
Bližší informace a přihlášky najdete na www.pevnost.com
Můžete nás kontaktovat tel. 283 892 700 a 728 586 857,

nebo na e-mailu: pevnost@pevnost.com.

Jarní prázdniny v Ulitě – Smysl pro Žižkov 
Chcete, aby vaše děti prožily jarní prázdniny aktivně a všemi pěti 
smysly? DDM Praha 3 – Ulita má pro ně připravený zcela nový pro-
gram. Děti spolu s lektory každý den zaměří na poznávání Žižkova jed-
ním smyslem. Od pondělka 14. do pátku 18. března, od zraku k chuti.

V rámci dne zraku děti uvidí žižkovská zákoutí a vyhlídky, seznámí se 
s mapou a budou své okolí prozkoumávat s ní i bez ní. Den sluchu přine-
se hry a aktivity spojené s hudbou, zvuky a hlukem kolem nás; uslyšíme 
také něco z historie. Čich děti uplatní mimo jiné při „čmuchání žižkov-
ské galérky“, jednodenní pátrací hře inspirované pověstným žižkovským 
podsvětím. Žižkov by nebyl Žižkovem, kdyby postrádal hospůdky a ka-
várny, v rámci dne chuti si pohrajeme s jejich názvy a navštívíme cuk-
rárnu. Na konci týdne budou děti znát Prahu 3 i poslepu a v rámci dne 
hmatu si to vyzkouší. Vedle řady aktivit a her bude dost prostoru pro vy-
běhání na hřišti a odpočinek. Více informací na www.ulita.cz �

Nová trojka má otevřeno

Rodinné a kulturní centrum v Je-
seniově ulici pořádalo v pátek 
14. ledna tradiční Den otevřených 
dveří. Celé centrum se změnilo 
ve velkou hernu, ve které si moh-
ly děti zacvičit, soutěžit, malovat, 
sledovat divadlo – a tak ochutnat 
z široké nabídky kroužků, kurzů 
a seminářů Nové Trojky.

Dopoledne byly na progra-
mu  hry pro rodiče s dětmi, ná-

sledované divadlem. Ve 14 hodin 
se konalo slavnostní odhalení 
„hlav v oblacích“ – poděková-
ní těm, kteří se na chodu Nové 
Trojky podílejí. Ředitelce cent-
ra Editě Janečkové s odhalením 
přišel pomoci i místostarosta Ji-
ří Matušek. „Nová Trojka, to ne-
jsou jen krásné prostory v Jeseniově 
19, ale hlavně je to tým lidí, kteří se 
podílí na chodu úspěšného a oblíbe-

ného mateřského centra. A za to jim 
všem patří náš velký dík,“ uvedl Ji-
ří Matušek. 

 Odpolední program pak po-
kračoval loutkovým divadlem, 
originální módní přehlídkou 
a závěr patřil tanci na velké 
dětské diskotéce.

Programy Nové Trojky nalez-
nete na www.novatrojka.cz �

-pú-

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100
info@ulita.cz, www.ulita.cz
tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

24. – 26. února 2011 od 15.30 
do 18.30 hod. v Církvi bratrské, 
Koněvova 24, Praha 3
Slavnostní otevření postaveného městečka 
proběhne 27. února na rodinných boho-
službách od 10.00 hod. v Církvi bratrské, 
Koněvova 24.

Součástí projektu je i podpora dětské kreativity 
a ukazování na důležité životní principy prostřed-
nictvím biblických příběhů. Účast je omezená po-
čtem dětí. Informace a možnost rezervace účasti 
dítěte u Jana Průši na tel. 737 256 235. Spolupořá-
dáme s klubem Čipos.

Celonárodní projekt – www.cb.cz/legoprojekt
Pořadatel: Církev bratrská v Praze 3 – www.cipos.unas.cz

NEBUĎ DŘEVO
 pátek 4. února od 9 do 17.30 hodin

Umíš zatloukat hřebíky, uříznout prkno a do hladka 
ho obrousit? Nebuď dřevo a přijď si to připomenout 
nebo se to naučit. Můžeš mámě vyrobit vařečku 
a sobě letadlo. Společně vyrobíme šachové figurky 
a naučíme se hrát šachy. 

Dřevo tě nezajímá? Přijď si vyzkoušet, jak se dělá 
taneční představení. Budeme tančit orientální 
a streetové tance, vyrábět originální kostýmy 
a vytvoříme tanečně pohybové představení jako 
překvapení pro rodiče. 

Cena 150 Kč zahrnuje materiál, odměny a oběd. 

Zápis do kurzů na 2. pololetí pro všechny věkové kategorie. 
Z nově otevřených kurzů vybíráme: aerobic, volejbal pro do-
spělé, lezení pro dospělé, robotika pro školáky, intuitivní kres-
ba pro studenty a dospělé. Recepce otevřena každý všední 
den od 9.00–18.00 hodin.
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První Lobkowiczkou tankovnu 
Kopyto v Bořivojově ulici po-
blíž Rajské zahrady Žižkovský 
gurmán jednoduše nemohl ne-
navštívit – je nově otevřená tepr-
ve od podzimu 2010, na čepu na-
bízí skvělá a v Praze neobvyklá 
piva Lobkowicz Premium, Velen, 
Vévoda a Merlin a v kuchyni při-
pravují pochoutky z dnes neprá-
vem opomíjeného masa nutrie 
říční.

Kopyto je moderní stylová 
pivnice vybavená poctivým dře-
věným nábytkem, dřevěnými 
podlahami, červenými stěnami, 
měděnou výčepní stolicí, jídel-
ním lístkem v dřevěných deskách 
a bohužel i plazmovými obra-
zovkami snad v každé místnos-
ti. Obsluha je příjemná, nicméně 
trochu nestíhá a občas nějakou 
objednávku dokonce i zapome-
ne, což se dá přežít u vinného 
lístku, ovšem u poledního menu 
je to celkem nepříjemné.

Čepované pivo je famózní 
– nejenom Lobkowicz Premium 
z tanku, ale i sudový a po kvas-
nicích krásně vonící nefiltrovaný 
pšeničný ležák Velen z Černé ho-
ry nebo až „guinessovsky“ hutný 
a karamelový tmavý ležák Merlin 
ze stejného pivovaru.

Jasným a podle slov obsluhy 
i velmi úspěšným hitem podni-

ku jsou speciality z masa nutrie 
říční. Ve druhé polovině minu-
lého století díky dotovaným vel-
kochovům maso oblíbené a roz-
šířené dnes minimálně v Praze 
seženete obtížněji než steak ze 
zebry či krokodýla a i v Kopy-
tu se nabízí jen díky vlastnímu 
chovu nutrií. Zdravé a dietní 
maso nutrií je chutí i struktu-

rou podobné masu králičímu 
nebo velmi mladému masu te-
lecímu, na rozdíl od králíka je 
tmavé a obsahuje jen minimál-
ní množství tuku i cholestero-
lu. Ochutnat můžete velmi dob-
ré marinované kousky nutrie na 
pivu a hořčici s příjemně vyla-
děnou jemnou omáčkou s papri-
kou a červenou šalotkou, voňa-
vou grilovanou nutrii na špízu 
s uzeným bůčkem a žampiony, 
případně nejobvyklejší nutrii 
pečenou na česneku a zelenině.

Pokud nemáte chuť na nutrii, 
jistě si vyberete z pokrmů z ku-
řete, vepřového nebo hovězího, 
přičemž je nezbytné uvést, že 
restaurace spolupracuje téměř 
výhradně s malými soukromý-
mi dodavateli – maso i uzeniny 
jsou od řezníka Františka Pejsa-
ra z Rokycan, lahůdkové červe-
né brambory odrůdy Laura od 
soukromého zemědělce. �

-gur-

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Restaurace Kopyto

Ač Petr z Mladoňovic prošel ce-
lým husitským hnutím (a zemřel 
až dlouho po jeho konci), odbyl 
si svou hvězdnou hodinu již za 
studentských let. V našem seriálu 
by proto měl být zařazen již mno-
hem dříve, avšak pro přehlednost 
ho připojuji až sem, za Jana Že-
livského, jemuž musel v 50. le-
tech na popud Zdeňka Nejedlého 
uvolnit svoji širokou třídu.

Narodil se patrně kolem roku 
1390 v Mladoňovicích u Jemnice 
na Moravě. Setkáváme se s ním 
na pražské universitě, kde v ro-
ce 1409 dosáhl gradu bakaláře 
svobodných umění a 1411 se stal 
jedním z prvních členů koleje li-
tevské. Byl oddaným žákem Ja-
na Husa a doprovází jej i 4. říj-
na 1414 na jeho poslední cestě do 
Kostnice. Do výpravy je zařazen 
ve funkci sekretáře „velitele logis-
tiky“ Jana Kepky z Chlumu (viz 
RN 2008/10), kterýžto byl té-
měř jistě negramotný. Prostředí 
koncilu a především Husův boj 

za pravdu a spravedlnost, kte-
rý mohl sledovat z bezprostřední 
blízkosti, mladého muže uchvá-
tily. Není však jen pasivním di-
vákem, byl to on, kdo 13. 5. 1415 
přečetl stížný list české šlechty. 
Mistru Janovi byl sečtělý bakalář 
(dle jeho dopisů) „nejvěrnějším 
a nejstálejším těšitelem a posilo-
vatelem“ a zároveň pomocníkem, 
který pilně opisoval jeho dopisy 
a traktáty. Proto jej neopominul 
ani ve své závěti a odkázal mu své 
rukopisy Viklefových děl. Petr si 
však opisoval i všechny důleži-
té dokumenty Janova (a později 
i Jeronýmova) procesu, které pak 
spolu se svými záznamy a vzpo-
mínkami shromáždí v latinských 
dílech Relatio de M. J. Hus cau-
sa in concilio Constantinensi ac-
ta (Zpráva o při M. J. Husa před 
koncilem Kostnickým vedené) 
a Narratio de magistro Hierony-
mo Pragensi pro Christi nomi-
ne Constantiae exusto (Vyprávě-
ní o mistru Jeronýmu Pražském, 

pro Kristovo jméno v Kostnici 
upáleném), jejichž první pracov-
ní verze vznikla patrně ihned po 
návratu z Kostnice v roce 1415. 
Následně se k nim vrátil, pořídil 
z nich český výtah a začal je pře-
tvářet do definitivní podoby, v ro-
ce 1417 však musel práci pro ná-
val jiné práce přerušit a již nikdy 
ji nedokončil. 

Na pražské universitě se Petr 
stává v roce 1416 mistrem a k to-
mu i oltářníkem a od r. 1421 i ka-
zatelem (dnes zrušeného) kostela 
sv. Michala na Starém Městě. Jak 
již víme, farářem zde byl Křišťan 
z Prachatic, s nímž si jako umír-
něný husita rozumí. Společně se 
zúčastní v prosinci 1420 slavného 
hádání v domě u Zmrzlíků, kde 
mistr Petr přečetl oněch 72 blud-
ných táborských článků, společ-
ně se postaví proti Václavu Ko-
randovi (čímž si Petr definitivně 
znepřátelil Jan Želivského), spo-
lečně jsou i po pádu Zikmunda 
Korybutoviče 17. 4. 1427 uvězně-

ni na Staroměstské radnici a vy-
povězeni z Prahy. Petr se pak 
uchýlil do Batelova na Česko-
moravské vysočině. Do Prahy se 
navrací až roku 1438 a v roce ná-
sledujícím se stává rektorem uni-
versity (již roku 1426 byl zvolen 
děkanem artistické fakulty) a po 
náhlé smrti mistra Křišťana i fa-
rářem u sv. Michala. Díky svým 
zkušenostem a znalosti jazyků 
bývá občas i vysílán do ciziny na 
diplomatické mise, r. 1446 k řím-
skému králi Friedrichovi ohled-
ně vypravení Ladislava Pohrob-
ka do Čech a v témže roce je 
i zvolen do delegace, která mě-
la v Římě vymoci potvrzení Ja-
na Rokycany za arcibiskupa, pro 
nemoc se však nemohl zúčastnit. 
Do věčného města se dostane až 
o dva roky později na jednání 
o potvrzení kompaktát. Umírá 
7. února 1451. �

JAN ŠKODA,
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Mladoňovicova (od roku 1930, 1951 přejmenována na Jana Želivského)

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Táboritská 22
tel.: 222 712 940
www.remedium.cz

e-mail: senior@remedium.cz

Pod záštitou starostky MČ Pra-
ha 3 Vladislavy Hujové se usku-
teční jubilejní X. seniorský bál 
SRDCE V TANCI. Tančit se bu-
de v sobotu 26. února od 18.00 
v Casa Gelmi, Korunní 30, Pra-
ha 2 (zastávka tram. 10 a 16, Šu-
mavská). Klasická i netradiční 
předtančení, vystoupení břišních 
tanečnic, tombola, k tanci zahraje 
Žižkovanka. Vstupenky k zakou-
pení v Klubu.

Klub REMEDIUM nabízí posled-
ní volná místa do novinářské dílny, 
arte dílny, jazykových, počítačo-
vých a pohybových kurzů. Přihlásit 
se můžete také na cvičení paměti 
nebo na semináře o architektuře.

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00
do 24. 2. výstava Jiřího 

Borovičky
od 24.2.  výstava Novoročenky
10. čt 16.00 výtvarný seminář 

VOŠUP A SUPŠ 
Žižkovo náměstí 1 
24. čt 19.00 Maturitní ples školy, 

KD Vltavská, Bubenská 1, 
Praha 7, k tanci hraje sku-
pina Breakers, zváni jsou 
všichni studenti, absol-
venti, příznivci i uchazeči 
o studium

KAVÁRNA REPUBLIKA ŽIŽKOV
Koněvova 129 (Vápenka)
16. st 17.00 přednáška M. Polák: 

Žižkovský industriál (zanik-
lé továrny a podniky)

  2. st 17.00 přednáška M. Polák: 
Žižkovské usedlosti

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v únoru kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přejeme do 
dalších let hodně zdraví a osobní 
pohody. Blahopřejeme Boženě 
Kovaříkové, Zitě Havelkové, Lud-
mile Musilové a Věře Kinské. �

Svaz důchodců Praha 3 
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Lego město
Pro děti od 6 do 12 let pořádá Sbor Církve bratrské, 
Koněvova 24 od 24. do 27. února tři dětská odpoled-
ne se stavěním Lego-města pod vedením instruktorů 
– zdarma. Více na www.cb.cz/praha3. �

Rozpoznáš včas dluhovou past?
Občanská poradna REMEDIUM realizuje od roku 
2010 nový projekt s názvem „Rozpoznáš včas dlu-
hovou past?“, který se věnuje mladým lidem vyrůsta-
jícím v dětských domovech. Díky pozitivním ohlasům 
ze strany mladých lidí z DD i pracovníků domovů bu-
de projekt opět za podpory Nadačního fondu Albert 
pokračovat i v roce 2011. �

Seznamte se s Diagnostickým centrem
Diagnostické centrum Olšanská 7 pořádá v pondělí 28. února Den otevřených dveří. Zájemci si 
budou moci prohlédnout zdejší nové snímkovací (digitalizace snímkování) a další diagnostické 
přístroje (např. denzitometr určený pro měření hustoty kostí). Návštěvníkům centra budou k dis-
pozici též zdejší specialisté, kteří podají zasvěcený výklad a ochotně zodpoví všechny dotazy. �

Rekondiční pobyty
Buena Vista Vinohrad, občanské sdružení pro aktivní stáří, nabízí letní rekondiční pobyty 
pro seniory:

18. – 25. 6. Lipno, zdravotní cvičení s fyzioterapeutkou a výlety (přihl. do 20. 4)
31. 7. – 7. 8. okolí Telče, zdravot. cvičení s fyzioterapeutkou a výlety (přihl. do 15. 6.)
26. 8. – 11. 9. Chorvatsko, Pakoštane, zdravot. cvičení s fyzioterapeutkou (přihl.do 20. 3.)

Eva Hrabětová, tel.: 777 878 317; www.buenavistavinohrad.cz 

Dne 1. led-
na 2011 zemřela 
ve věku 88 let 
paní PhMr. Jar-
mila Martínková, 
která dlouhá léta 
pracovala jako 

magistra v pražských lékárnách, 
mj. i na na Žižkově U Matky Boží. 
Prosíme ty, kteří se s ní při její 
práci setkali a poznali její ochotu 
a krásný vztah k lidem, aby jí vě-
novali tichou vzpomínku.

Rodina
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ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR
provádí úklid domů, chodníků a kanceláří. 
Dále zajišťujeme veškeré druhy úklidových 

prací včetně vyklízení a odvozu.
Tel.: 222 713 324, 606 894 544

www.astor-servis.cz

www.strechy-mares.cz
člen cechu klempířů, pokrývačů a tesařů

Pokrývačské, klempířské 
a tesařské práce, vyzdívání ko-
mínů, zateplení střech i budov. 

Tel. 777 858 800
� MŠ Buková přijme zdravotní sest-
ru s registrací pro práci s dětmi s aler-
gií a astmatem. Tel. ��	 
�	 	�	, 
e-mail: ms.bukova@centrum.cz
� Nabízím pomoc s vedením vaší 
firmy, s vedením účetnictví, zastu-
pování na úřadech apod. 
Tel. ��� ��
 	�

� Koupím fotky, akty, pohledy města, 
lodě, letadla, vojenské, i dopisy, rekla-
mu, do roku ����. Tel. ��� 	�� ��	

� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. �	� 	�� ���
� Koupím pozůstalost po letci, dopi-
sy, řády, uniformu. Tel. ��� 	�� ��	
� Čeští malíři z P� od r. �

� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. �� 	�� 	
�, www.cesti-maliri.cz
� Evropské centrum odškodného. 
Pomáháme řidičům, splujezdcům, 
cyklistům i chodcům získat v případě 
dopravní nehody odškodné za újmu 
na zdraví, smrt blízké osoby, ušlý 
zisk, ztížení společenského uplatně-
ní, náklady na léčení. www.evco.cz
Jarmila Borovková, tel. 603 275 929, 
e-mail: borovkova.jaja@seznam.cz
� Malířské a lakýrnické práce + 
úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. ��� � 
��
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. ��� �� �	�

� STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
čeští pracovníci, specialisté na stě-
hování bytů, so+ne stejné ceny, při-
stavení + km po Praze zdarma. Tel. 
�� 	�� ��, www.stehovanibytu.cz
� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vzklidíme, odve-
zeme odpad či nepotřebné věci, stě-
hování, kontejnery. Tel. �� �	� ��	, 
www.astor-servis.cz
� Čistíme koberce a čalouněný ná-
bytek mokrou metodou profi stroji 
Karcher. Domácnosti i firmy. Cena 
od �� Kč/m�. Přizpůsobíme se Va-
ším časovým možnostem, pracuje-
me i o víkendu. Doprava po Praze  
ZDARMA. www.cistimekoberce.cz, 
tel.: ��� ��� 	�	.
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. ��� 	� ���
� Důchodci – různé opravy, malby, 
dlažby, úklidy, odvoz věcí, opravy 
garnýží atd. Tel. ��	 	�� ��

� Žaluzie, rolety, sítě, čalounění dve-
ří, garnýže, shrnovací dveře, markýzy, 
malování, kompl. renovace oken, sili-
kon. těsnění, interiérové práce. Petří-
ček tel. 606 350 270, 286 884 339
� Malby, zednické opravy, vyklíze-
ní. Tel. ��	 	�� ��
� Broušení parket +lak – ��� Kč/m�,
malování bytů. Tel. ��� 	�� ���
� Kurzy němčiny s rodilým mluv-
čím. www.nemcina-���.cz,
tel. ��� �� ���
� Vym. �+kk v P�, regul. nájem ��� 
vč. poplatků), náj. smlouva na dobu 
neurč., za byt před privat., P�, P. 
Tel. ��� ��� ��	, max�	@volny.cz
� Vyměním obecní byt 1+1. 53 m2, 
2. p. s výtahem, v perfektním sta-
vu, se sklepem, v Písecké 20, P3, za 
2–3+1 ve stejné lokalitě. Doplatek 
dohodou. Tel. 602 433 263
� Vyměním obec. �+kk, panel,  m� 
u Pražačky za větší v Praze  před 
privatizací. Tel. ��	 ��� ��

� Vyměníme pěkný 35 m2 byt před 
privatizací, v 5. patře s výtahem, 
v zrekonstruovaném domě v klid-
ném místě v Praze 3, v blízkosti 
metra A, za větší byt (65 m2 a větší), 
též před privatizací. V případě zá-
jmu volejte 608 142 945
� Vyměním �+�/B u Flory, v osobním 
vlastnictví, za větší. Tel. ��� �	� ��
� Pronajmu zařízený �+kk, Pra-
ha �, internet �� Mb, ���� Kč 
+ energie. Tel. �� �� ��
� Pronájem 2+kk, Roháčova, 45 m2, 
rekostruovaný, nájem 11000 + služ-
by 1000 Kč/os., max. 2 osoby, ne-
zařízený. Tel. 603 240 400
� Hledáme byt k pronájmu v Praze 
a okolí, garsonka – �+� dle velikosti 
do ��.��� Kč včetně poplatků. Pro 
� osoby, nekuřáci bez zvířat. Zaříze-
ní nerozhoduje. Děkuji za nabídky. 
Tel.: ��� 	�� ���, ��� 	�� �		 
� Pronajmu garážové stání v ul. Bu-
ková. Dohoda jistá. Tel. 732 558 593

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE, ŠTUKOVÁNÍ STĚN

Lakýrnické práce lze provést i v dílně. Rozpočty a konzultace zdarma!
tel./fax: 241 494 620, mobil: 603 485 331

www.maluji-lakuji.cz
Firma Š+M

O dost pen�z mohou p�ijít zákazníci Pražské ply-
nárenské, kte�í jsou jejími dlouhodobými dlužníky. 
Firma jim totiž neposkytne žádnou z výhod, které 
náleží všem �ádn� platícím odb�ratel�m. A to se ne-
plati��m m�že prodražit.

Pražská plynárenská poskytuje svým odb�rate-
l�m nap�íklad opravy plynových spot�ebi�� zcela 
zdarma. Stejn� tak jsou u ní bezplatné opravy ne-
t�sností bytových rozvod� v rámci zásahu Pohoto-
vostní služby. Zákazníci Pražské plynárenské mají 
k dispozici i celou �adu dalších výhod: mohou získat 
odm�nu za získání nového zákazníka, slevu na ná-
kup nového plynového spot�ebi�e, která dosahuje až 
30 % v�etn� montáže zdarma, nebo slevy, které lze 
�erpat v rámci v�rnostního programu Zákaznická 
karta u tém�� 90 partner�.

Naproti tomu klient, který je v databázi Pražské 
plynárenské evidován jako neplati�, riskuje velké vý-
daje. Pokud se mu porouchá plynový spot�ebi�, vyjde 
ho oprava, kterou mají �ádn� platící zákazníci zdar-
ma, na zhruba t�i tisíce korun. Jinak bezplatné opra-
vy p�ípadných net�sností bytového rozvodu v rámci 
zásahu Pohotovostní služby ho budou stát pr�-
m�rn� dva tisíce korun. Zanedbatelné nejsou 
ani �ástky, které zákazníci Pražské plynáren-
ské mohou získat v rámci bonusového progra-
mu � rmy – se Zákaznickou kartou Pražské ply-
nárenské ušet�í za rodinnou dovolenou až sedm 
tisíc korun. Stejnou �ástku uspo�í t�eba 
i p�i nákupu nového plynového kotle nebo jeho 
montáži. P�iznání bonus� je ale podmín�no vyrov-
náním všech závazk� v��i � rm�. „U nás se prost�
neplatit nevyplatí,“ �íká vedoucí odboru fakturace 
a pohledávek Pražské plynárenské Ing. Vladimíra 
Benešová. 

Pokud n�který zákazník Pražské plynáren-
ské za�ne dlužit, protože se dostal do nep�edví-
datelné situace, m�l by svého dodavatele kon-
taktovat a domluvit se s ním na zp�sobu �ešení. 
Pražská plynárenská je p�ipravena p�istoupit 
k jeho problému s maximální vst�ícností.

„Chápeme, že se n�kte�í naši zákazníci mohou 
dostat do obtížné situace, která jim zabrání p�e-
chodn� plnit závazky. Proto jsme ochotni domluvit 
se s každým na individuálním �ešení,“ vysv�tluje 
Vladimíra Benešová. 

Kdo neplatí
za plyn, prodělá
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nabízí na školní rok 2011/2012 Obory (čtyřleté, zakončené maturitou)

 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 37-41-M/01
 ŠVP – Doprava a logistika (DAL)

 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY 37-42-M/01
 ŠVP – Logistika a finance (LAF)  ŠVP – Bankovnictví a poštovnictví (BAP)

Přijímací zkoušky se nekonají. Pro přijetí je důležitý prospěch ze ZŠ.
Individuální prohlídku školy je možné dojednat telefonicky nebo e-mailem.

Učňovská 1, Praha 9
tel.: 266 106 279
e-mail: sosls@sosls.cz
www.sosls.cz
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Strážníci městské policie zasahovali počátkem prosince ve stanici 
metra Jiřího z Poděbrad. Dezorientovaný a agresivní muž se tu opa-
kovaně pokoušel skočit do kolejiště. Hlídka muže zadržela a vyved-
la ven. Muž skončil v nemocnici na Karlově náměstí.

V rámci své hlídkové činnosti kontrolovali v sobotu 4. prosince 
strážníci městské policie z Prahy 3 také stanici metra Jiřího z Podě-
brad. Kolem osmé hodiny ráno zde nalezli muže spícího na lavičce 
na nástupišti. Poté, co jej hlídka probudila, byl velmi zmatený. „Muž 
vůbec nekomunikoval. Vstal a začal si svlékat oblečení. Sundal si boty, bundu 
a opasek a pak se nekoordinovaně vydal směrem ke kolejišti, do kterého se vzá-
pětí snažil skočit,“ sdělil Dušan Machoň, ředitel Obvodního ředitelství 
Městské policie Praha 3. Strážníci ihned muže zastavili a usadili jej 
zpět na lavici. Ten ale začal být agresivní a opakovaně se snažil do 
kolejiště skočit, a to těsně před přijíždějícím vlakem. Městská policie 
proto muže vyvedla z metra ven a zjistila jeho totožnost. Vzhledem 
k tomu, že jevil známky psychického narušení, zavolali strážníci rych-
lou záchrannou službu, která agresivního muže za doprovodu měst-
ské policie odvezla do nemocnice na Karlově náměstí. �

-mpo-

KDO MĚ CHCE
1) 0273/2010 tříletý českoslo-

venský vlčák, stříbrošedý pes. 
Vhodný pouze pro znalce toho-
to plemene. K dětem nelze do-
poručit. Nehodí se ani k dalším 
psům. Nalezen 22. prosince na 
rozhraní Prahy 2 a 3.

2) 2709/2010 béžová tříletá fenka 
labradora standardní velikosti. 
Je hodná, učenlivá, ale tempe-
ramentní. Hodí se ke sportov-
ně založeným a aktivním lidem. 
Nalezena 20. prosince  v Hájko-
vě ulici.

3) 0007/2011 osmiměsíční větší 
fenka, kříženec belgického ovčáka béžové barvy. Je učenlivá, tempe-
ramentní a mladá. Potřebuje někoho, kdo by se jí věnoval a měl čas na 
její vychování. Nalezena 1. ledna na Vinohradech.

4) 0089/2011 šestiměsíční středně velký pes, krátkosrstý kříženec tmav-
ší pískové barvy s bílou náprsenkou. Je to ještě štěňátko, je tempera-
mentní a milé. Potřebuje někoho, kdo se mu bude věnovat a naučí ho, 
co má správný pes umět. Nalezen 11. ledna na rozhraní Prahy 2 a 3.

Informace: � Domov pro opuštěná zvířata v Troji, tel. 233 554 242 
  � Útulek pro kočky Dolní Měcholupy, tel. 272 705 656 
  � Úřad MČ Praha 3, tel. 222 116 383

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

�

Agresivní muž chtěl skočit 
do kolejiště metra

3
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V galerii U Zlatého kohouta v Mi-
chalské 3 (www.guzk.cz) v břez-
nu tradičně vystavují členové Ke-
ramického studia Ulita. Staroměst-
skou galerii naplní práce školních 
dětí i dospělých. K vidění budou 
především experimentální plastiky 
hlav a jejich zhmotněných myšle-
nek. Keramické plastiky si může-
te prohlédnout od 2. do 28. břez-
na, od pondělka do soboty, od 
12.00 do 18.00 hodin. 

Vybraná díla poputují na Me-
zinárodní dětskou výtvarnou 
soutěž v Lidicích, kde byli mezi 
tisícovkou prací z celého světa 

členové studia doposud každo-
ročně oceňováni medailemi. 

Keramické studio působí v Uli -
tě pod vedením akademické ma-
lířky Vlasty Faktorové více než 
patnáct let. Věnuje se zájemcům 
od předškolního věku po dospě-
lé a nabízí jim výtvarné vedení 
a zázemí. Pravidelně pořádá 
kurzy, víkendové dílny pro ve-
řejnost, keramické tábory a sa-
mozřejmě výstavy. Celoročně je 
otevřeno novým zájemcům z řad 
zkušenějších i zcela začínajících 
tvůrců. �

www.ulita.cz

Moje hlava, můj hrad – výstava keramiky 

Třikrálová návštěva v Habrové
Děti z MŠ Buková přišly 12. ledna navštívit a potěšit své starší souse-
dy pásmem písniček a říkanek do Domova pro seniory v Habrové uli-
ci. Na památku jim přinesly i vlastnoručně vyrobené keramické ozdoby. 
„Babičkám a dědečkům se vystoupení líbilo a doufáme, že tato návštěva 
nebyla poslední,“ uvedla ředitelka školky Janeta Benešová. �

Zápis do první třídy nejsou žádné příjmačky
Takovou zkušenost měli i budoucí školáci, kteří přišli k zápisu 
do základní školy na náměstí Jiřího z Lobkovic, kde vládla přátel-
ská a milá atmosféra. Ve třídách se tak cítili spokojeně nejen děti 
ale i jejich rodiče. 

Paní učitelky každého předškoláka uvítaly a ve školních lavicích, 
kde většina dětí seděla úplně poprvé, pak měli budoucí prvňáci příle-
žitost ukázat, co všechno už umí.

Zápisy do prvních tříd základních škol v Praze 3 se konaly ve středu 
a ve čtvrtek 19. a 20. ledna. Letos do prvních tříd nastupují početně sil-
nější ročníky, tradičně velký zájem o zápis do první třídy panoval na ZŠ 
Lupáčova. �

Rovných sto let oslavila v Nemoc-
nici na Žižkově v Kubelíkově ulici 
paní Božena Egermeierová. Pobla-
hopřát, předat dar a hlavně si po-
povídat s oslavenkyní, která stá-
le oplývá neuvěřitelnou vitalitou 
a chutí do života, přišla v pátek 
21. ledna také starostka Vladislava 
Hujová. Paní Egermeierová pochá-
zí z jižních Čech, v Bechyni chodi-
la na keramickou školu a jako ke-
ramička také celý život pracovala. 
Část života také prožila na Žižko-
vě, ve Slavíkově ulici. Nyní pobý-
vá v Nemocnici na Žižkově, kde 
je velmi spokojená a pochvaluje si 
skvělou péči, kterou jí zdejší perso-
nál věnuje. Do dalších let přejeme 
hodně zdraví a spokojenosti. �

-mot-

Balet v Národním 
Tanečníci z baletní školy Jána 
Nemce se představili na Nové 
scéně. Mladší žáci zatančili na 
hudbu Petra Iljiče Čajkovského 
Šípkovou Růženku a starší roční-
ky dvě dějství baletu Don Qiujote.
Jejich baletním výkonům nadšeně 
aplaudovalo zaplněné hlediště. 
Představení, které se uskutečnilo 
za podpory městské části, zahájil 
místostarosta Jiří Matušek. �

Sté narozeniny na Žižkově

Foto: J. Dostál
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