
Milí čtenáři, 

s jarními měsíci se zápisem 
ve školách hlásí také budou-
cí prvňáčci o své právo na 
vzdělání. Letos do našich 
mateřských a základních škol 
přichází opět mnohem více 
dětí. Praha 3 již několik let 
aktivně reaguje na stoupající 
populační křivku rozšiřová-
ním mateřských škol, a je tak 
jednou z mála městských čás-
tí, které dokáží vyhovět zá-
jmu rodičů. Také proto jsme 
i letos uskutečnili zápisy již 
v únoru, abychom měli do-
statek času na případné posí-
lení kapacit. 

Abychom také v letních 
prázdninových měsících na-
bídli rodičům dostatek mož-
ností pro jejich děti a zároveň 
dopřáli personálu mateř-
ských škol zasloužený odpoči-
nek, přicházíme s novinkou. 
Vedle prázdninového provozu 
mateřských škol, jehož pra-
vidla a termíny si každá MŠ 
dohodla individuálně s ro-
diči, nabízíme na červenec 
a srpen ve spolupráci s ro-
dinnými centry Nová Troj-
ka a Paleček, s Domem dětí 
a mládeže Ulita a Junákem 
další možnosti, kam mohou 
rodiče umístit své děti. A pro-
tože chceme, aby tato let-
ní alternativa k mateřským 
i základním školám byla fi-
nančně dostupná, podpoři-
li jsme ji v rámci grantové-
ho řízení.

Podrobnosti o nabízených 
programech naleznou rodi-
če na webových stránkách 
městské části i uvedených in-
stitucí, informace poskytnou 
i jednotlivé mateřské školy či 
odbor školství. Více se samo-
zřejmě dozvíte v dalších čís-
lech Radničních novin.

Přeji Vám krásné jarní mě-
síce plné slunce a pohody.

Petr „Pepík“ Stolař už má klíč od Žižkova.

Letošní masopust 
byl zasvěcen histo-
rickému fenoménu 
žižkovského Pepí-
ka. A dokonce byl 
vytvořen jeden svě-
tový rekord.
Žižkovský Pepík je svérázný tý-
pek, který se objevil na počátku 
20. století na dělnickém Žižko-
vě. V té době platilo nařízení, že 
kdo chce do restaurace, musí být 
důstojně přistrojen – mít na hla-
vě pokrývku a na sobě sako. To-
to pravidlo zde vyřešili po svém, 
na hlavu si nasadili namísto klo-
bouku čepici a jejich kostkova-
ná saka se důstojným měšťan-
ským oděvům věru nepodobala. 
Takový Pepík byl hrdý žižkovák 
a pro ránu nešel daleko. 

Masopustní oslavy odstarto-
valy v sobotu odpoledne v Palá-
ci Akropolis maškarním pro děti. 
V sále to vřelo zpěvem a tancem 
pod vedením Petra „Pepíka“ Sto-
laře a jeho Divadla v Pytli. Vy-
bíraly se nejpovedenější masky 
a našla se i nejkrásnější žižkov-
ská Kačenka, aby v den maso-

pustního průvodu převzala spo-
lečně s žižkovským Pepíkem od 
paní starostky symbolický klíč 
od města Žižkova. Večer pak do 
Akropole zavítaly dospělé maš-
kary, jimž hrál Žlutý pes.

Zábava pokračovala i v neděli 
– nejdříve v hospodě U Vystřel-
nýho oka masopustními hody 
a odpoledne v Domě dětí a mlá-
deže Ulita, který se proměnil ve 
filmové ateliéry. Vyráběly se re-
kvizity i kostýmy pro žižkovskou 
galerku i pro místní slečinky. Po-
té zavelel (pro tuto chvíli reži-
sér) Petr Stolař z Divadla v Pyt-
li „akce!“ a začala se točit první 
žižkovská groteska – v hlavní ro-
li žižkovská Kačka s Pepíkem. 
Herci i kompars si vedli velmi 
dobře, film se natočil na jednu 
klapku!

V úterý odpoledne byl na ná-
městí Jiřího z Poděbrad při svo-
lávání masopustních maškar do 
průvodu vytvořen ustanovují-
cí světový rekord v počtu žiž-
kovských Pepíků. Přísný komi-
sař z agentury Dobrý den ověřil, 
že se jich na jednom místě sešlo 
třicet osm. Protože žižkovský 
Pepík je moderní a nemá gen-
derové předsudky, mezi Pepíky 
nechyběly ani ženy.

Průvod za krásného jarního 
počasí vyrazil na svou maso-
pustní pouť Žižkovem a Vino-
hrady. Podmanivý rytmus udá-
vali bubeníci souboru Tam Tam 
Batucada. Tradiční zastavení 
u televizní věže bylo v režii kej-
klířů a muzikantů ze šramlu Pé-
ro za kloboukem. Pestrobarev-
ný a hlučný masopustní had se 
následně propletl žižkovskými 
ulicemi až na Havlíčkovo ná-
městí. 

Před radnicí už čekala starost-
ka Vladislava Hujová se sym-
bolickým klíčem a na pomoc si 
vzala nejvyššího strážce státní 
pokladny – ministra Miroslava 
Kalouska. O klíč přišli prosit zá-
stupci nejmladší generace Pepí-
ků a Kačenek. A po ubezpečení, 
že vše zas v pořádku vrátí, byla 
jejich prosba vyslyšena. 

Poté se průvod pod vedením 
hlavního Pepíka alias Petra Sto-
laře vydal na zpáteční cestu na 
náměstí Jiřího z Poděbrad. Ná-
sledovala volba nejkrásnější mas-
ky a žižkovský masopust zakon-
čilo ohňové představení souboru 
Pa-li-Tchi. �

-pú-

Více fotografií na str. 6

Masopust patřil Pepíkům 
a Pepíci patří k Žižkovu

JIŘÍ MATUŠEK
zástupce starosty

� 
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Den Země na Jiřáku

Magistrát hl. m. Prahy opět po-
řádá 14. dubna před školou na 
nám. Jiřího z Poděbrad oslavy 
Dne Země. Po celý den se budou 
moci děti i dospělí dozvědět in-
formace o tříděném odpadu a re-
cyklaci. Nebudou chybět ani hry 
a kvízy pro děti. �

Farmáři jsou zpátky! 

Oblíbené farmářské trhy jsou 
opět každou středu a sobo-
tu na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Košíky, jablka, brambory, vajíčka, 
sýry či klobásy – to vše a mno-
hem víc nabízí dvě desítky pře-
vážně českých výrobců. �

Více na str. 3

Na radnici zavlála 
tibetská vlajka

Radnice Praha 3 podpořila celo-
světovou kampaň Den pro Tibet 
a již tradičně vyvěsila tibetskou 
vlajku. V doprovodném programu 
se představily české organizace, 
které Tibeťanům pomáhají. �

Více na str. 7

Praha 3 rozdělí 
na grantech 

14 milionů 
strana 4

Co to je poctivé 
české jídlo 

a z čeho je uvařit 
strana 12

Foto: J. Dostál
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RADA MČ PRAHA 3
Rada zrušila 
vyblokování domů 
z privatizace
� Rada městské části zruši-
la usnesení z předešlého voleb-
ního období, kterým bylo přes 
1000 obecních bytů zařazeno do 
fondu bydlení městské části. Jed-
ná se především o soubor pane-
lových domů v Baranově, Blaho-
slavově, Jeseniově, Ostromečské 
a Roháčově ulici, šest domů na 
Hollarově náměstí a také byto-
vý dům Zelenky-Hajského 4. Tyto 
obecní bytové domy tak mohou 
být zařazeny do privatizace.

Školku v ulici 
Na Balkáně čeká 
rekonstrukce
� Celková oprava fasády a stře-
chy včetně zateplení, výměna 
dosluhujících oken a vstupních 
dveří čeká budovu Mateřské školy 
Na Balkáně 74. Rozhodla o tom 
rada městské části, která na svém 
posledním březnovém zasedání 
schválila vypsání výběrového řízení 
na stavební práce. Stavba by měla 
být provedena v souladu s již zpra-
covaným energetickým auditem 
a předpokládaná cena by se měla 
pohybovat okolo 10 milionů korun.

Trumpetista 
do Knihy cti
� Radní městské části rozhodli 
zapsat do Knihy cti Prahy 3 hu-
debníka a pedagoga Lubomíra 
Nováka při příležitosti jeho osm-
desátin. Je znám především jako 
trumpetista a dirigent. Od roku 
1959 až dodnes vyučuje děti hru 
na trubku a lesní roh na Základní 
umělecké škole na Komenského 
náměstí. Založil a stále řídí de-
chový orchestr Žižkovská smršť. 
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 Magistrát hlavního města Prahy také v tomto měsíci stanovil 
všem městským částem nižší kvótu velkoobjemových kontejnerů. Proto žádáme, 
aby odpad ze zeleně byl odkládán do přistavených kontejnerů na bioodpad.

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 4. dubna
Koněvova/V Jezerách 4. dubna
Soběslavská/Hollarovo nám. 4. dubna
Tachovské nám. (u tunelu) 4. dubna
Na Vrcholu/V Domově 18. dubna
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 18. dubna
Náměstí Barikád 18. dubna
Kostnické nám./Blahníkova 18. dubna
Buková/Pod Lipami 54 26. dubna
Jeseniova 143 26. dubna
Přemyslovská/Orlická 26. dubna
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 26. dubna
Křivá 15 11. dubna
Přemyslovská/Sudoměřská 11. dubna
U Rajské zahrady/Vlkova 11. dubna
V Zahrádkách/Květinková 11. dubna

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

KONTEJNERY PRO BIOODPAD
Hlavní město Praha uvolnilo pro občany Prahy 

finanční prostředky na přistavení velkoobjemových 
kontejnerů určených pro sběr bioodpadu ze zeleně. 

Do kontejnerů lze odkládat větve, trávu, listí, neznečištěnou zeminu 
a jiný rostlinný odpad ze zahrad a dvorků. Žádáme občany, aby 
maximálně využili této možnosti a v dubnu odkládali pokud možno 
všechen rostlinný odpad do těchto kontejnerů – viz harmonogram.

umístění datum hodina
Šrobárova/Květná 2. dubna 9.00 – 12.00
Na Vackově/Pod Jarovem 3. dubna 9.00 – 12.00
Květinková/V Zahrádkách 9. dubna 9.00 – 12.00
Malešická proti PENNY 16. dubna 9.00 – 12.00
Pod Lipami/Schoefflerova 23. dubna 9.00 – 12.00
Za Žižkovskou vozovnou/V Domově 10. dubna 9.00 – 12.00
Hraniční/V Domově 2. dubna 9.00 – 12.00
Šikmá/Na Balkáně 17. dubna 13.00 – 16.00
Pod Vrcholem/Na Balkáně 23. dubna 9.00 – 12.00
Na Vrcholu/V Domově 16. dubna 13.00 – 16.00
Nad Lukami/U Kněžské Louky  2. dubna 13.00-16.00
K Lučinám/Na Balkáně 10. dubna 13.00-16.00
Jeseniova 143 17. dubna  9.00-12.00
Jilmová/Na Vápence  9. dubna 13.00-16.00

Projekt navazuje na zavedení 
modelu CAF, díky kterému se na 
úřadě zavedlo důkladné hodno-
cení pracovních činností. Projekt 
zahrnuje podrobnou analýzu 

současného stavu řízení lidských 
zdrojů, to znamená systému ve-
dení, motivace a hodnocení za-
městnanců ze strany jejich nad-
řízených. 

Po individuálních konzulta-
cích s vedoucími pracovníky bu-
de společně vytvořen systém 
komplexního hodnocení jednot-
livých pracovníků na základě 
pevných kritérií. Ten vedle systé-
mu odměňování bude zahrnovat 
i plán vzdělávání a osobního roz-
voje každého zaměstnance, tedy 
kurzy, semináře a přednášky se-
stavené pro zaměstnance tak, aby 

jejich absolvování vedlo ke zkva-
litnění a zefektivnění výkonu je-
jich pracovních povinností. 

Nově zavedený systém hodno-
cení se dotkne všech zaměstnan-
ců úřadu a ve svém důsledku tak 
přispěje k dalšímu zvýšení vý-
konnosti, kvality, efektivnosti 
a transparentnosti práce celého 
úřadu. �

-red-

Radnice usiluje o další zkvalitnění svých služeb

Průvodci po kostele, díle vý-
znamného slovinského archi-
tekta Josipa Plečnika, mu byli 
starostka městské části Praha 3 
Vladislava Hujová i její zástup-
ce Jiří Matušek a páter Zdenek 
Wasserbauer.

Důvodem návštěvy byla koor-
dinace snahy o zápis širšího sou-
boru děl Josipa Plečnika do se-
znamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. Setkání by-
ly přítomny rovněž velvyslanky-
ně Republiky Slovinsko Smilja-

na Knez a náměstkyně ministra 
kultury Anna Matoušková.

„Praha 3 je na tuto unikátní stav-
bu nesmírně hrdá a plně podporuje 
její zařazení do seznamu UNESCO. 
Společně se Slovinskou republikou 
a ministerstvem kultury budeme 

i nadále pracovat na tom, aby by-
ly splněny všechny náležitosti a vi-
nohradský architektonický skvost 
byl oceněn i na mezinárodním fó-
ru,“ uvedla starostka Vladislava 
Hujová. �

-pú-

Slovinský prezident navštívil
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
Další krok na cestě 
k zapsání vinohrad-
ského kostela na 
seznam UNESCO. 
Prezident Slovin-
ské republiky Da-
nilo Türk při své 
pracovní návštěvě 
České republiky 
zařadil do svého 
programu i návště-
vu kostela Nejsvě-
tějšího Srdce Páně. 

Svoz nebezpečného 
odpadu v Praze 3
Obsluze svozového vozidla je 
možno bezplatně odevzdávat např. 
baterie a akumulátory, nádoby od 
sprejů, mazací oleje a tuky, ředidla 
a barvy, léky a teploměry, kyseliny 
a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, 
fotochemikálie, detergenty, zářivky 
a výbojky, pesticidy. Svozové vozi-
dlo pojede 11. dubna po trase:

Na Balkáně/Hranič-
ní (15.00 – 15.20), Křivá 15 
(15.30 – 15.50), Osiková/Hab-
rová (16.00 – 16.20), Ambrožo-
va/Malešická (16.30 – 16.50), 
Rokycanova/Žerotínova 
(17.10 – 17.30), U Rajské za-
hrady/Vlkova (17.40 – 18.00), 
Zvonařova/Škroupovo nám. 
(18.10 – 18.30), Soběslavská/
Hollarovo nám. (18.40 – 19.00) �

Odbor technické správy 
majetku a investic

Radnice třetí městské části přistoupila 
k projektu „Zkvalitnění řízení lidských 
zdrojů Úřadu městské části Praha 3“, kte-
rý vychází z operačního programu „Lid-
ské zdroje a zaměstnanost“ financované-
ho z prostředků Evropské unie. 

Prezident Slovinské republiky Danilo Türk, starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová, velvyslankyně Republiky Slo-
vinsko Smiljana Knez a náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková.

Foto: J. Dostál
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Nechyběla zde ani jablka, hruš-
ky, cibule, brambory a další ze-
lenina, mošty, likéry, sazenice 
bylinek, květiny, proutěné ko-

še, pečivo, cukrovinky… By-
lo vidět, že si obyvatelé na na-
bídku trhu zvykli a naučili se 
sem pro čerstvé české potraviny 
chodit. Návštěvníci se shodu-
jí, že jim farmářské pochutiny 
chutnají víc než ze supermar-
ketu a nezanedbatelným bonu-
sem je i nakažlivě dobrá nálada 
prodávajících.

„Farmářské tržiště je služba ve-
řejnosti v Praze 3. Navíc tím pod-
porujeme české a moravské pro-
ducenty potravin, pomáháme čes-
kému venkovu. Nyní je důležité 
dotáhnout po loňském zkušebním 
provozu detaily spolupráce, vychy-
tat mouchy, aby se tržiště co nej-
více sžilo s okolím,“ uvedl Pavel 
Sladkovský.

Nabídka na trzích se řídí roč-
ním obdobím, ale například 
i v dubnu můžete ještě stále 
koupit několik odrůd šťavna-
tých českých jablek z ovoc-
nářství v Ploskovicích. Až tato 
uskladněná jablka dojdou, obje-
ví se ovocnáři zas až v létě. Hi-
tem jarních trhů se mimo oblíbe-
ných uzenin staly jarní květiny, 

sazenice a zelené bylinky. Ještě 
na jaře by se měl na tržišti obje-
vit také mlékomat.

„Stále probíhají přípravné práce. 
Nacházíme se totiž v městské památ-
kové zóně, takže vzhled mlékomatu 
musí vyhovovat i požadavkům pa-
mátkářů,“ vysvětlil tiskový mluv-
čí radnice Jan Sotona. �

-pú-

Přechod u Rajské zahrady dozná změn
Park přes den využívají děti z ma-
teřské i základní školy ve Vlkově 
ulici i z přilehlé mateřinky ve Vo-
zové, do které také denně se svý-
mi ratolestmi míří přes rušnou 
ulici rodiče. A umístění, ani cel-
ková podoba přechodu zde není 
ideální.

Na tom se shodli se zástupcem 
starosty pro dopravu Pavlem Slad-
kovským také účastníci místního 
šetření, které zde proběhlo v úte-
rý 15. března.  Vedle zástupců od-
boru dopravy, Technické správy 
komunikací a Policie ČR se ho 
zúčastnili také ti, kteří tuto pěší 
cestu absolvují pravidelně s dět-
mi. Učitelky z mateřských škol ve 
Vozové a Vlkově ulici převádějí 
děti přes rušnou vozovku U Raj-
ské zahrady několikrát týdně.

„Odborníci na dopravu mohou 
celou problematiku na místě, ne-
bo nad stoly s výkresy a zákonnými 
normami vidět jasně, ale zkušenost 
člověka, který přes ulici musí den-
ně převést bezpečně děti, za něž nese 
zodpovědnost, je vždy neocenitelná,“ 
řekl k tomu Pavel Sladkovský.

Zúčastnění se přímo na mís-
tě shodli, že z hlediska zajištění 
bezpečnosti přecházejících osob 
by bylo nejvhodnějším řešením 
přemístění stávajícího přechodu 
pro chodce blíže ke křižovatce 
a zkrácení jeho délky. Protože 
zástupci Policie ČR nesouhla-
sili s vybudováním středového 
dělícího ostrůvku, bude zkrá-
cení přechodu provedeno vyta-
žením hrany chodníku do těle-
sa vozovky.

Tato stavební úprava musí bo-
hužel projít stavebním řízením 
a vyžádá si tedy několikaměsíč-
ní přípravu. Proto bude samot-
ná realizace investice zařazena 
do plánu na rok 2012.

„Z hlediska zákonných lhůt ve sta-
vebním řízení není možné akci více 
urychlit, ale uděláme vše proto, aby 
se začalo se změnami na jaře příští-
ho roku, hned jak to klimatické pod-
mínky dovolí. Dočasně chceme 
zvýšit bezpečnost chodců na stáva-
jícím přechodu umístěním betono-
vých citybloků. Tím zamezíme par-
kování směrem do kopce (z pohledu 
chodce) ke Slavíkově ulici a zlepší-
me rozhledové podmínky pro řidiče 
i pro chodce,“ dodal místostaros-
ta Sladkovský. �

-jas-

S příchodem jara se na Jiřák vrátily farmářské trhy 
Pro velký zájem 
občanů ve středu 
16. března ožily 
na náměstí Jiřího 
z Poděbrad stánky 
s nabídkou mnoha 
druhů masa, uzenin, 
sýrů, tvarohů, mléč-
ných výrobků, ovo-
ce, zeleniny a vají-
ček. Od tohoto data 
se budou konat pra-
videlně opět dvakrát 
týdně – ve středu 
a v sobotu.

Přechod u rušné křižovatky ulic Vlkova 
a U Rajské zahrady dozná změn, aby se stal 
bezpečnějším a lépe vyhovoval chodcům.

Starostka Vladislava 
Hujová s místosta-
rostou pro sociální 
věci Jiřím Matuškem 
a dalšími členy rady 
slavnostně zahájila 
nový provoz jídelny 
v Domově s pečo-
vatelskou službou 
v Roháčově ulici. 
Moderní kuchyně 
s jídelnou denně při-
pravuje až 600 jídel. 

Vedle odběru obědů v jídelně, 
která je přístupná i pro veřej-
nost, putuje na 350 jídel rozváž-
kovou službou také k seniorům 
přímo do jejich domovů, do vý-
dejny v Klubu důchodců v Pí-
secké ulici a do pečovatelského 
domova v Krásově ulici.

Moderně vybavený provoz 
nabízí seniorům denně výběr 
i z více než desítky jídel, kultur-
ní prostředí v samoobslužné jí-
delně i zázemí moderní kavár-
ny. Pečovatelská služba Praha 3 
je vedle Ošetřovatelského do-
mova Habrová jedním z hlav-
ních pilířů péče o seniory v Pra-
ze 3. Vedle dvou stovek bytů 
v rekonstruovaných domovech 
s pečovatelskou službou nabí-

zí pomoc a asistenční služby ta-
ké stovkám potřebných seniorů 
v jejich domovech.

„Zázemí nové kuchyně s jídelnou 
a kavárnou nabízí seniorům stan-
dard, který je srovnatelný s obdob-
nými sociálními službami ve vyspě-
lé Evropě,“ uvedl k tomu zástupce 
starosty Jiří Matušek. O kvalitě 
poskytovaných služeb se na místě 
přesvědčili místostarostové i sama 
starostka, která v jídelně ochutna-
la vepřový bůček s knedlíkem.

„Nová jídelna výrazným způso-
bem zvedla zájem našich klientů 
o služby. Registrujeme výrazný ná-
růst objednávek,“ uvedl ředitel 
Pečovatelské služby Praha 3 Jan 
Ritz-Radlinský. �

-jas-

Praha 3 slavnostně pokřtila novou jídelnu pro seniory
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Z mého pohledu jsou u posu-
zovaných projektů důležité dva 
parametry, které je zde třeba 
nastavit. Prvním z nich je spo-
lečenská poptávka v městské 
části po projektech, které žada-
tel veřejnosti nabízí. Grantový 
výbor by se měl podrobně za-
bývat tím, jakým způsobem se 
veřejnost účastní, či využívá da-
nou službu či aktivitu v rámci 
projektu. 

Druhým důležitým a význam-
ným parametrem, který bu-
du osobně do nového systému 
prosazovat, je hodnocení his-
torie daného projektu a žadate-

le. Podpora městské části by si 
měla udržovat kontinuitu, která 
podporovaným subjektům po-
může získat prostor pro dlouho-
dobý rozvoj činnosti v dané ob-
lasti. Projekty řady kulturních 
institucí, neziskových organiza-
cí poskytujících sociální služby 
nebo sdružení pečujících o mlá-
dež totiž často přesahují rámec 
kalendářního roku, někdy jde 
o běh na dlouhou trať v řádu let 
i desetiletí. Proto je nezbytné, 
aby pro svou práci měli určitou 
jistotu financování.

Je třeba také říci, že ať již bu-
dou parametry hodnocení na-

staveny jakkoliv, konečné roz-
hodování bude vždy provázet 
určitá subjektivita pohledu jed-
notlivých členů grantového vý-
boru. Opačně řečeno, nelze 
připustit, aby se posuzování, 
respektive samotné sestavová-
ní žádostí posunulo do roviny 
technokratické „hry“ jednotli-
vých parametrů. �

Praha 3 rozdělí na grantech 14 milionů korun

Pravidla, podle kterých jsou hodnoce-
ny a rozdělovány granty udělované měst-
skou částí, schválilo zastupitelstvo v roce 
2001 a od té doby systém nedoznal žád-
ných významnějších změn. Ani v minu-
lém volebním období, kdy se zastupitel-
stvo tímto materiálem zabývalo v roce 
2008, nevznesl žádný z jeho tehdejších 
členů žádný návrh na inovaci. Existuje 
více důvodů pro konstatování, že deset 
let stará pravidla neodpovídají součas-
ným potřebám.

Z mnohých žádostí nebylo mož-
né vyčíst konkrétní údaje, např. 
o faktických cílech projektů, 
o tom, jak se projekt bude reali-
zovat, co a koho k tomu organi-
zátor potřebuje, pro kolik osob 
projekt slouží, jaké jsou jeho 
konkrétní výsledky. 

Rozpočty mnohých projektů 
byly velmi obecné. Obsahova-
ly třeba jen několik málo polo-
žek, některé bez dalšího vysvět-
lení, a to i ve výši devíti set tisíc 
korun. Nutno říci, že sami ža-
datelé nesou minimální vinu 
na nedostatečném zpracovaní 

žádostí. Je to věcí toho, co se 
pravidly nazývá, ale co žádná 
pravidla nestanovuje, tedy sou-
časného grantového procesu, 
který nepožaduje po žadatelích 
konkrétní fakta. Zde je na vině 
minulé vedení radnice.

Přes všechna tato úskalí by-
lo nutno zpracovat letošní ode-
vzdané žádosti. Osobně jsem 
se řídila konkrétností cílů pro-
jektů, počtem osob, které z něj 
budou mít užitek, hospodár-
ným a efektivním rozpočtem, 
zda se jedná o projekt s histo-
rií a zda jsou známy výsledky. 
U nových projektů bylo měřít-
kem, zda jsou navržené cíle od-
hadnuty reálně a jaký dopad  
bude mít realizace projektu pro 
Prahu 3. 

Pro příklad svého výběru dle 
jmenovaných kritérií uvedu 
např. podporu festivalu Tanec 
Praha, jehož 11. ročník se letos 
koná, a který patří mezi kultur-
ní akce významně překračující 
hranice Prahy 3. Nebo podpo-
ru některých opakovaně kona-
ných kulturních akcí pořáda-
ných v Paláci Akropolis, avšak 
s posouzením hospodárnos-
ti a efektivity navržených roz-
počtů. Tímto postupem faktic-
ky došlo k možnosti podpory 
i dalších kulturních akcí v ji-
ných zařízeních na rozdíl od let 
předchozích. 

Komise se shodla, že do léta 
připraví jasné zadání pro ucha-
zeče o granty tak, aby bylo pod-
le něj možné žádat již na příš-

tí rok. Domnívám se, že tato 
pravidla by neměla postrádat 
důraz na formulování jasných 
a faktických cílů projektů i na 
to, jak předkladatelé těchto cílů 
konkrétně dosáhnou, co a koho 
k tomu potřebují a především 
přehledný rozpočet s jasnými 
a relevantními informacemi. 

Nově zpracovaná „pravidla“ 
by měla přinést zcela konkrét-
ní a transparentní kritéria pro 
psaní projektů, jejich hodnoce-
ní a výběr. �

Chceme maximální transparentnost grantového systému
Výbor se nejprve pečlivě sezná-
mil s každým projektem a násled-
ně navrhl granty nejlepším z nich. 
Posuzování žádostí pro rok 2011 je 
prováděno na základě subjektiv-
ního hodnocení jednotlivých čle-
nů výboru (zastupitelé TOP 09, 
ODS, Žižkov (nejen) sobě, ČSSD 
a KSČM). 

Hodnocení projektů usilujících 
o grantovou podporu provází často 
diskuse o transparentnosti proce-
su, měřitelných kritériích hodnoce-
ní a definování odborné kvality za 

účelem dosažení maximálně spra-
vedlivého procesu. Proto v prů-
běhu letošního roku vypracujeme 
společně jednací řád a stanovíme 
v něm kritéria hodnocení pro za-
chování objektivního přístupu. Při 
posuzování projektů zvážíme mož-
nost využít názory odborníků a ta-
ké zavedení elektronické formy 
formulářů, ve kterých by základní 
kritéria byla přímo součástí dotaz-
níkové části. 

Konkrétním projevem transpa-
rentnosti při udělování grantů bu-

de jejich následné uveřejnění na 
webových stránkách MČ Prahy 3. 

Je dobré vědět, jak grantový pro-
ces a jeho výsledky vnímají občané 
MČ Prahy 3. Z jejich názorů může-
me dotvářet veřejný zájem a získá-
vat zpětnou vazbu. �

Granty bez pravidel 

Výbor zastupitelstva pro správu Granto-
vého a podpůrného fondu městské části 
Praha 3 na svém jednání 2. března navrhl, 
které projekty doporučuje finančně pod-
pořit, a následně je předložil k rozhodnutí 
Radě a Zastupitelstvu MČ P3. Jednotlivé 
finanční požadavky budou řešeny v rámci 
schváleného rozpočtu pro rok 2011, výbor 
navrhl přidělit podporu v celkové výši 
14 milionů korun. 

Letošní grantové řízení bylo vypsáno 
až v prosinci 2010 podle platných 
pravidel minulého volebního období, 
a proto přineslo velké problémy. Teprve 
při studiu grantových žádostí jsem si 
postupně uvědomila, v čem spočívají 
současné zásadní nedostatky „zděděného“ 
grantového procesu. 

Kontinuita práce musí být jedním z hlavních parametrů

PAVEL 
SLADKOVSKÝ 

zástupce starosty

MARTINA 
CHMELOVÁ

zástupitelka

V prosinci 2010 vyhlásila městská část 11 grantových témat, zájemci měli možnost podat žádost 
do 21. února. V letošním roce přišel rekordní počet žádostí. O podporu usilovalo celkem 300 projektů. 
Výbor pro správu Grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva MČ Praha 3 na svém téměř 
desetihodinovém jednání navrhl rozdělení částky 14 milionů korun mezi 169 žadatelů. Granty do výše 
50 tisíc korun schválila rada městské části a rozdělila částku 1 291 000 Kč. Granty nad 50 tisíc musí 
projednat na svém jednání zastupitelstvo, které rozhodne o sumě ve výši 12 709 000 Kč. 

SVĚTLANA 
ŠKAPOVÁ
předsedkyně 

grantového výboru
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V bilanci na rok 2011 jsou cel-
kové výdaje uvažovány ve výši 
1 167,3 mil. Kč, úhrn zajištěných 
příjmů tvoří částku 956,5 mil. Kč. 
Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 
210,8 mil. Kč je kryt zapojením 

zůstatků finančních prostředků 
z minulých let. 

Příjmová část rozpočtu počítá 
s daňovými (84,5 mil. Kč) a neda-
ňovými (15,1 mil. Kč) příjmy, s do-
tací z rozpočtu hl. města Prahy 

(185,5 mil. Kč) a dotací ze státní-
ho rozpočtu (44,4 mil. Kč). Zbý-
vající část příjmové strany roz-
počtu tvoří převody finančních 
prostředků z vedlejší hospodářské 
činnosti, zejména z výnosů z pri-
vatizace bytového a nebytového 
fondu městské části Praha 3. 

Výdajová část rozpočtu je ze 
42,6 % tvořena běžnými výdaji 
(497,6 mil. Kč) a z 57,4 % výda-
ji kapitálovými (669,7 mil. Kč). 
Jak již bylo uvedeno, největší 
část kapitálových výdajů je ur-
čena na modernizaci a regene-
raci domovního a bytového fon-
du městské části Praha 3. Bude 
pokračovat rekonstrukce pane-
lových domů v ulici Lupáčova, 
výměna oken proběhne v pane-
lových domech v lokalitách Bla-
hoslavova a Roháčova – zde se 
jedná o dofinancování této akce. 
V roce 2011 proběhne dokončení 
rekonstrukce Domu s pečovatel-
skou službou. 

Významně investovat budeme 
i do školních budov, a to do cel-
kové rekonstrukce MŠ Jesenio-
va 204 – rekonstrukce a zateplení 

pláště budovy, MŠ Na Balkáně – 
zateplení střechy a fasády, ZŠ Je-
seniova – rekonstrukce kuchyně, 
ZŠ Lupáčova a ZŠ nám. Jiří-
ho z Poděbrad – výměna oken, 
v celkové výši 76 mil. Kč. 

I nadále bude městská část 
Praha 3 investovat do ochrany 
životního prostředí, bude pokra-
čovat v realizaci výstavby pod-
zemních kontejnerů na tříděný 
odpad, nově zřídí a bude provo-
zovat monitorovací stanice čis-
toty ovzduší k zajištění kvalit-
ních vstupních dat pro územní 
plánování a případné povolová-
ní dalších staveb. Monitorovaná 
data umožní bezprostředně rea-
govat na aktuální smogové situ-
ace a přijímat opatření k jejich 
řešení. Další prioritou městské 
části v roce 2011 bude dopravně 
bezpečnostní značení.

Městská část Praha 3 bude 
i v tomto roce maximálně usi-
lovat o získání finančních pro-
středků ze strukturálních fondů 
Evropské unie a státních fondů 
pro tyto akce. Pro informaci uvá-
díme, že v roce 2010 byla z těch-

to fondů získána částka ve výši 
13,6 mil. Kč.

Také běžné výdaje plánované 
v rozpočtu plně zajistí jak pro-
voz Úřadu městské části Pra-
ha 3, tak provoz a rozvoj zříze-
ných příspěvkových organizací. 
Na základní a mateřské školy je 
určeno 59,6 mil. Kč, na kulturní 
organizace 15,5 mil. Kč, na spor-
tovní zařízení 12,5 mil. Kč a na 
zdravotnická a sociální zařízení 
48,6 mil. Kč.

Závěrem lze konstatovat, že 
schválený rozpočet městské části 
Praha 3 je vyvážený a svými reál-
nými příjmy plně zajistí finanční 
prostředky pro účelné hospoda-
ření a rozvoj městské části Pra-
ha 3 i zřízených příspěvkových 
organizací v roce 2011. �

Návrh rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2011
Na zasedání Rady městské části Praha 3
byl 9. března projednán a doporučen za-
stupitelstvu městské části ke schválení ná-
vrh rozpočtu městské části Praha 3 na rok 
2011. Tento návrh rozpočtu, jak je to u na-
ší městské části již tradicí, významně pod-
poruje investice do vzdělávání a školství 
a ochrany životního prostředí. Zejmé-
na však počítá s investicemi do bytového 
a nebytového fondu s cílem zajistit staveb-
ní a rekonstrukční záměry obce. V nepo-
slední řadě přiřazuje návrh rozpočtu do-
statečné prostředky na pokrytí provozu 
a rozvoje příspěvkových organizací zříze-
ných naší městskou částí.

Kultura, bydlení, 
komunální služby 
a územní rozvoj

Vzdělávání 
a školské služby

Bytové a nebytové 
hospodářství

Doprava
Spolufinancování 

veřejných komunikací, 
obnova a rozvoj domů 
na území MČ Praha 3

Správa
Ochrana 

životního prostředí

Kapitálové výdajeBěžné výdaje

Ochrana 
životního 
prostředí

Sociání 
péče

Správa

Účelové fondy 
a přímé náklady 

na vzdělávání

Doprava
Vzdělávání 

a školské služby
Kultura a sdělovací 

prostředky

Bydlení, 
komunální služby
a územní rozvoj

Zdravotnictví

Tělovýchova 
a zájmový sport

Okna na dvou základních školách se dočkají oprav
Okna v uliční 
fasádě Základní 
školy nám. Jiřího 
z Poděbrad 
a Základ ní školy 
Lupáčova projdou 
rekonstrukcí. I na
tyto investice pama-
tuje návrh rozpočtu 
na rok 2011.
Ve výběrovém řízení bude vy-
brána firma, která vyrobí dvoj-
dílná dřevěná špaletová okna 
včetně kování a také zajistí je-
jich výměnu za již dosluhující 
okna v obou školách. Nová ok-

na zaručí vyšší tepelnou i zvuko-
vou izolaci. Výběr oken reflektu-
je skutečnost, že se obě budovy 
nacházejí v památkové zóně. Je-
jich výroba i výměna proběhne 
v souladu s vypracovaným pro-

jektem pod le podmínek Odbo-
ru kultury ÚMČ Praha 3 a pa-
mátkové péče Magistrátu hl. m. 
Prahy. 

„Také tyto dvě akce jsou důka-
zem, že žižkovská radnice chce na-

vázat na rozsáhlé investice do svých 
školních zařízení i v dalších letech. 
Chceme pro naše děti opravené, mo-
derní a dobře vybavené školy a škol-
ky,“ uvedl zástupce starosty pro 
školství Jiří Matušek. Předpo-

kládané náklady na opravu oken 
činí 9 milionů korun v případě 
Základní školy na nám. Jiřího 
z Poděbrad a 20 milionů korun 
na Základní škole Lupáčova. �

-mot-

JOSEF HELLER 
zástupce starosty

Civilní připravenost 
na krizové stavy

Finanční
operace
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Celosvětová kampaň Vlajka pro 
Tibet vznikla v polovině devade-
sátých let v západní Evropě s cí-
lem poukázat na dlouhodobé po-
rušování lidských práv v Tibetu. 
Česká republika se ke kampani 
připojuje pravidelně od roku 1996 
a Praha 3 se může pochlubit tím, 
že na její radnici vlaje v tento den 
tibetská vlajka už pošestnácté.

Po vyvěšení vlajky se sněžný-
mi lvy následoval projev starost-
ky městské části Praha 3 Vladi-

slavy Hujové, hudební meditace 
a po ní zástupkyně neziskových 
organizací Surya a Atma Do, 
které pečují o vzdělávání tibet-
ských dětí přímo v Himalájích, 
přestavily své projekty a nabíd-
ly návštěvníkům možnost disku-
ze, ale i zapojení se do činnosti 
sdružení. Následovalo rozmetá-
ní barevné mandaly a promítání 
filmu Šál, pro který se umírá, který 
upozorňuje i na přírodní devas-
taci nejvyšších hor světa.

Žižkov neomezuje svou pod-
poru Tibetu a tibetskému lidu 
na jediný den v roce, letos v dub-
nu se koná již pátý ročník festi-
valu filmů o Tibetu v kině Aero
(více na straně 9). Občanská 
sdružení Surya i Atma Do s pod-
porou radnice také uspořádají 
v letošním roce na Žižkově be-
nefiční koncerty, jejichž výtěžky 
jsou určeny pro podporu vzdělá-
vání  tibetských dětí. �

-pú-

Vlajka pro Tibet na žižkovské radnici
Žižkovská radnice 
opět nechyběla 
mezi 398 českými 
radnicemi, které na 
podporu Dne
pro Tibet vyvěsily 
10. března tibet skou 
vlajku a připome-
nuly tak památku 
obětí povstání 
Tibeťanů proti 
čínské okupaci 
v roce 1959. 

Tibetský čaj a fotografie z Himalájí jsou neodmyslitelnou součástí akce Vlajka 
pro Tibet na radnici Prahy 3.

Občanské sdružení ATMA DO je neziskovou organizací s humani-
tárním zaměřením, která se mimo projektů v České republice zabývá 
pomocí Nepálu a Tibetu. Právě hostí v Praze návštěvu představeného 
kláštera mahájánského buddhismu Geshe Thubten Yontena, který 
na začátku dubna zavítal do České republiky. Geshe Thubten Yonten 
mimo povinností vyplývajících z jeho funkce v rámci kláštera položil 
základy utečeneckého tábora pro tibetské uprchlíky, starobinec a  
dohleduje a organizuje stavbu ubytovacího zařízení pro děti ve vesnici 
Chialsa v oblasti Solu Khumbu v Nepálu. Také spravuje sponzorské 
dary určené pro děti. V rámci své návštěvy povede několik besed 
s tématem Buddhismus v denním životě. 

www.pomocnepalu.cz 

Libuše Sovadinová-Pěničková za Atma Do představila projekt na pomoc dětem,
se zájmem naslouchala i starostka Prahy 3 Vladislava Hujová.

„Přišel jsem do 
Himalájí učit druhé, 
ale pochopil jsem, že 
jsem se důležité věci na-
učil já sám,“ říká dob-
rovolník o. s. Surya 
Štepán Pastula, kte-
rý strávil  pět měsí-
ců v odlehlé vesni-
ci Kargyak, která leží 
4200 m nad mořem 
a jinak než víceden-
ním pochodem se 
tam nedostanete.
Jak se dostane ekonom do jedno-
ho z nejzastrčenějších koutů svě-
ta?
Předchozí roky jsem cestoval po 
světě a když jsem se vrátil, po-
tkal jsem lidi ze Surie, kteří hleda-
li dobrovolníky do školy. Přihlásil 
jsem se a při závěrečných psycho-
logických testech vyřadili všechny 
ostatní zájemce. Takže to vypada-
lo, že pojedu v daný termín sám. 
Naštěstí nakonec našli Nikol, je 
lepší vyjíždět v páru, tak se může-
te vzájemně podpořit. V tamních 
podmínkách si opravdu sáhnete 
na dno a musíte být hodně silný 
a odolný. Třeba kamarádka, která 
tam přijela se srdcem na dlani, se 
zhroutila.

Co bylo ve vesnici nejtěžší ?
Včlenit se do místní komunity, pro-
tože společnost je rozkastovaná. 
Když jste manažerem školy, tak se 
dost dobře nemůžete kamarádit 
s učiteli nebo třeba pomoci školní-
kovi. Ztratili byste respekt u míst-
ních. Stalo se mi, že když jsem šel 
na návštěvu do školy v jiné vesni-
ci a podal jsem si ruku s učitelem, 
tak ředitel už mi ruku nepodal.

Myslíte, že vás vesnice přijala?
Absolvoval jsem symbolický bud-
dhistický rituál, jehož smysl mi 
vesničané nikdy úplně nevysvětli-
li. Spolu s místní dívkou, která mě 
oslovila, jsme obešli gompu, po-
klonili jsme se Buddhovi… a ona 

pak se smíchem zmizela. Indický 
tlumočník říkal, že si není jistý, ale 
buď jsem se stal duchovním man-
želem nebo bratrem dcery nejbo-
hatšího muže ve vesnici. Takže 
mám pocit, že snad ano.

Jak je to v Indii se školou, jak 
probíhá vyučování?
Školní docházka je povinná, exis-
tují tam státní školy, ale ty v od-
lehlých oblastech moc nefungují. 
Většinou tam stojí opuštěné bu-
dovy, učitelé si k platu přivydělá-
vají jako průvodci a výuka začíná, 
až když je školní inspektor na ces-
tě. Pak ještě existují klášterní školy, 
ale nejlépe fungují ty sponzorova-
né. Děti chodí do školy rády, pro-

tože mají na výběr, jestli se budou 
učit nebo pomáhat rodičům. Tam 
sedmileté holčičky běžně vaří pro 
celou rodinu, jak dítě cokoliv une-
se, stává se pracovní silou.

Většina obyvatel jsou Tibeťané, 
mimo své mateřštiny musí zvlád-
nout i jazyky hindí a urdu, ale vy-
učuje se v angličtině, což je dal-
ší úřední jazyk. Jeden učitel běžně 
učí ve čtyřech třídách najednou, za-
dá práci a jde dál. Žáci se učí všech-
no nazpaměť. Umí odpovědět na 
jeden typ otázek, když otázku pře-
formulujete, tak už ne. My jsme se 
snažili děti nechat přemýšlet.

V posledních letech se v Zanska-
ru objevili i turisté, takže děti jsou 
pro rodiče užitečné, protože na-

rozdíl od nich umí počítat a také 
mluvit anglicky.

Změnilo Vás pět měsíců v hima-
lájské vesnici ?
Odjel jsem s tím, že chci učit tibet-
ské děti, ale postupně mi došlo, že 
ne oni, ale já jsem se tam něco nau-
čil. Oni žijí po staletí stejně. Když 
spadnou v New Yorku dvojčata, 
když vypukne ekonomická krize, 
jich se to nedotkne. Oni v té tvrdé 
a nehostinné zemi umí přežít s tím 
málem co mají. A my bychom měli 
být šťastni, že jsme se narodili zrov-
na v Evropě, máme doktory, vodu, 
teplo a hlavně dostatek jídla. 

A neřešit hlouposti. �
Michala Púčiková

Učitelem na střeše světa
Občanské sdružení SURYA 
dostavělo v září roku 2008 
speciálně navrženou ekolo-
gickou školu vytápěnou slu-
neční energií ve vesnici Kar-
gyak v indickém Himaláji 
v nadmořské výšce 4200 me-
trů nad mořem. Je to jedno 
z posledních míst, kde přeží-
vá původní tibetská kultura. 
Vesnice donedávna neměla 
školu a děti musely odchá-
zet do vzdálených internátů 
nebo se nikdy nenaučily číst 
a psát. Díky dárcům a čes-
kým dobrovolníkům zde ško-
la funguje už dva roky. 

www.surya.cz
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. pá 18.00 Černá labuť
20.15 Lepší svět
22.30 Čtyři lvi

  2. so 18.00 Když kámen 
promluví
20.15 Králova řeč
22.30 Antikrist

  3. ne 18.00 Norské dřevo
20.30 Odcházení

  4. po 18.00 Další rok
20.30 KINO ZAVŘENO

  5. út 18.00 Mama Gógó
20.30 Filmjukebox – 
Útěk do divočiny 
www.filmjukebox.cz 

  6. st 18.00 Tantra
20.30  Opravdová kuráž 

  7. čt 18.00 127 hodin

20.30 Divadlo Svoboda 
– premiéra

  8. pá 18.00 Králova řeč
20.30 Biutiful
22.45 Tantra

  9. so 18.45 MET: Live in HD 
– LE COMTE ORY | 
Gioacchino Rossini  

10. ne 18.00  Jack se chystá 
vyplout
20.30 Černá labuť

11. po 18.00  Fighter
20.30 Odcházení

12. út 18.00  Králova řeč
20.30 Jack se chystá 
vyplout

POTALA – Festival filmů z Tibetu
13. – 15. dubna

16. so 18.00 Lepší svět
20.30 Jack se chystá 
vyplout
22.30 Osvícení

17. ne 18.00 Norské dřevo
20.30 3

18. po KINO ZAVŘENO 
19. út 18.00  Biutiful

20.45  Odnikud někam
20. st 20.20 PechaKucha Night 

Prague Vol. 22 
21. čt 18.00 Jack se chystá 

vyplout
20.30  80 dopisů – premiéra

22. pá 18.00 Černá labuť
20.30  Králova řeč
22.45 Kouř

23. so 18.45  MET: Live in HD 
– CAPRICCIO | Richard 
Strauss 

24. ne 18.00 Odcházení
20.30  Norské dřevo

25. po 20.30 Když kámen 
promluví 

26. út 18.00 Odnikud někam
20.30 Aero naslepo

27. st 18.00 Mama Gógó
20.30 Útěk ze Sibiře

28. čt 18.00 Lepší svět
20.30 Biutiful

29. pá 18.00 Jack se chystá 
vyplout
20.00 Life in Emergency: 
Příběhy Lékařů bez hranic 
+ debata 

30. so 18.45 MET: Live in HD 
– IL TROVATORE | 
Giuseppe Verdi 

Filmy pro seniory
  5. út 10.00 Králova řeč
12. út 10.00 Jack se chystá 

vyplout
19. út 10.00 Erotikon
26. út 10.00 Velká láska

Baby bio
  6. st 10.00 Dobré srdce 
13. st 10.00 Jack se chystá 

vyplout
20. st 10.00 Když kámen 

promluví
27. st 10.00 Nickyho rodina

Neděle pro rodiče s dětmi
  3. ne 15.00 Montérkový den 
10. ne 15.00 Záchranáři 
17. ne 15.00 Černobílý svět
24. ne 15.00 Pohyblivá krajina

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
1. 4. – 1. 5. COVER – alternativní 

obaly kultovních LP desek

  1. pá 19.30 Půlnoc + host: 
Libor Krejcar & Tamers 
of Flowers*

  2. so 19.30 Van Der Graaf 
Generator 

  3. ne 19.30 Planet Connection: 
Hjaltalín 

  4. po 19.30 FutureLine: Dědovy 
Blechy + Segment*

  5. út 19.30 Visací zámek 
+ host: Pellethead *

  6. st 19.30 Goodfellas 
– křest CD + My name 
is music 

  7. čt 19.30 OTHER MUSIC: 
Blurt  

 8., 9. a 10. 17.30 Emergenza*
11. po 19.30 FutureLine: 

St. Age + Zemědělské 
družstvo*

12. út 19.00 OTHER MUSIC: 
The Ex + host: 
Metamorphosis 

13. a 14. 19.00 Horkýže slíže 
+ host: Cocotte minute*

15. pá 19.00 United Islands 
Reloaded: Bauchklang 
+ host: Le Pneumatiq 

16. so 18.30 Music Infinity: 
18. po 19.30 dVA – Divadlo 

Akropolis: Smrt v růžovém
19. út 20.00 dVA – Divadlo 

Cože?: Posnídám později 
20. st 19.30 Tonya Graves
21. čt 19.30 Čokovoko 

+ host: 2singles*
22. pá 19.30 FutureLine: 9point 

+ První – poslední*
23. so 19.30 FutureLine: Back To 

Back + Donna Said Yes*
24. ne 20.00 dVA – Taking Off 

Company: Oblíbenci 
– premiéra

25. po 20.00 dVA – P. Liška, 
J. Polášek, M. Zbrožek: 
Milostný trojúhelník

26. út 19.00 Neruda – křest CD 
+ host: Johny Said The 
Number

27. st 19.30 EuroConnections:  
Wildbirds and Peace-
drums + R. Ahmedová

28. čt 19.30 Unifiction*
29. pá 19.30 HENtai Corporation
30. so 19.30 FutureFirstLine: 

Vepřové Komety*

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
17. 3. – 15. 4. W. Heuwinkel – 

Paralely k přírodě, barevné 
procesy v celulóze

21. 4. – 20. 5. J. Šuhájek 
– Obrazy sklo

  2. so 15.00 B. Dušková – flétna, 
M. Ondráček – violoncello, 
E. Ondráčková Suzuki – 
klavír (J. S. Bach, J. Ibert, 
L. Liebermann)

  4. po 19.30 Musica Bohemica 
jubilantovi J. Krčkovi

  5. út 19.30 B. Mikolášek 
a Pražští pěvci

  6. st 19.30 České filharmonické 
kvarteto (W. A. Mozart, 
L. van Beethoven, 
B. Martinů)

  7. čt 19.30 M. Gemrotová 
– soprán, M. Klátik – klavír 
(Ch. Gounod, C. Frank, 
W. A. Mozart)

  9. so 19.30 Epoque quartet 
a Venyš – klarinet 
(S. Barber, J. Novák, 
D. Balakrishnan), 

11. po 19.30 „Když začne 
skřivánek povrzávat“ 
– Malá česká muzika 
J. Pospíšila

12. út 19.30 Eve quartet (J. Suk, 
L. Janáček, A. Dvořák) 

13. st 19.30 Sakrální 
rezonance – koncert 
V. Kořínka

16. so 15.00 Koncert harfové 
třídy H. Müllerové-Jouzové 
(J. S. Bach, G. Pierné, 
H. Renié)

19. út 19.30 Pražské kytarové 
kvarteto (J. A. Losy, 
F. Sor, F. M. Torroba) 

27. st 19.30 P. Hejný – barokní 
violoncello (J. S. Bach)

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  7. čt 20.00 Kojoti
14. čt 20.00 Byl pes
21. čt 20.00 Helemese
28. čt 20.00 Traffic Jam   

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. so 20.00 Dot504: L. Vágne-
rová – Perfektní den 

  4. po 20.00 Nanohach: 
M. Záhora: Synchronicity, 
J. Cemerek-Void: 
Amongst Humans

  5. út 15.00 J. Látalová 
& M. Trpišovská – S kůží 
na trh

15. pá 20.00 Dot504: J. Fruček 
& L. Kapetanea – 
100 Wounded Tears

19. út 20.00 Dot504: 
L. Vágnero vá & P. Mašek: 
Mah Hunt

26. a 27. 20.00 Farma v jeskyni: 
Divadlo 

29. pá 20.00 Vamos Alla! Pojďme 
tančit! 

Česká taneční platforma 
7. – 12. 4. 
  7. čt 20.00 K. Stupecká: 

Sunyata
  8. pá 20.00 Farma v jeskyni: 

Divadlo 
  9. so 20.00 Dot504: L. Vágnero-

vá & P. Maše – Mah Hunt
10. ne 20.00 Dekka Dancers: 

H. Turečková 
– Hádej, kolik je 
hvězd, T. Rychetský 
& V. Konvalinka 
– Umíněnost ztracených, 
E. Fadda – Side Effects

11. po 20.00 VerTeDance: 
M. Lipsker – Transforma, 
V. Lišková: Doteky Tance 
(dok. film)

12. út 20.00 420People 
V. Kuneš: Reen, 
N. Novotná: Sacrebleu

Hosté
1., 14., 21., 28. 19.30 Show Jana 

Krause

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
  3. ne 19.00 Němý Bobeš 
10. ne 16.00 a 19.00

Vražda v salónním coupé  
12. út 19.00 Dobytí severního 

pólu
13. st 19.00 Švestka
17. ne 16.00 a 19.00 České Nebe 
19. út 19.00 Záskok
26. út 19.00 Cimrman v říši hudby
27. st 19.00 Hospoda Na mýtince
28. čt 19.00 Dlouhý, Široký 

a Krátkozraký

Divadlo Pražské konzervatoře
www.divadlokonzervatore.cz
  4. po 19.00 M. Bulgakov: 

Mistr a Markétka 
18. po 19.00 M. Bulgakov: 

Mistr a Markétka 

Hosté Žižkovského divadla JC
  8. pá 19.00 J. Havelka, 

F. Mitterer, J. Genet: 
Historky z lapáku 
– Krutodivadlo

11. po 19.00 J. Tätte: Každý den 
šťastný den! – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram 

25. po 19.00 D. Wasserman, 
K. Kesey: Přelet nad 
kukaččím hnízdem – 
Divadlo A. Dvořáka Příbram

29. pá 19.00 S. I. Lewinski: Fyzik 
a jeptiška – premiéra 
Divadlo Na tahu

Žižkovská štace
Klicperovo divadlo Hradec Králové
  5. út 19.00 A. Goldflam: 

Dámská šatna  
  6. st 19.00 V. Sigarev: 

Detektor lži  
  7. čt 19.00 J. Havlíček:

Petrolejové lampy 

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

7. 4. – 29. 4. L. Čepelák: Grafika

Paralely k přírodě
Známý německý umělec Wolfgang Heuwinkel vystavuje v Atriu svá 
díla inspirovaná přírodou až do 15. dubna.
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Nebezpečné známosti v éře Facebooku
Palác Akropolis uvede 24. dubna premiéru úspěšné hry mladičké 
švýcarské autorky Laury de Weck Oblíbenci v podání souboru Taking 
Off Company. Hra o citovém chaosu mladé generace je sondou do 
života vysokoškolských studentů, do jejichž touhy po zábavě již za-
sahuje tvrdá realita. �
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Už pátý ročník 
filmového festivalu 
FLIM 2011 nabídne 
velmi různorodou 
směs hraných, 
dokumentárních 
i historických filmů 
o Tibetu. 

Letoší ročník přinese mimo ji-
né i retrospektivu tvorby autor-
ské dvojice Ritu Sarin a Tenzing 
Sonam (držitelů ceny z festiva-
lu Jeden svět), českou premiéru 
filmu Tání v Tibetu, který pouka-
zuje na to, že Číňané stále sta-
ví gigantické přehradní nádrže 
na velkých tibetských řekách, 
a tím vytlačují tibetské nomá-
dy z jejich tradičního životního 
prostředí.

Kanadský snímek Co z nás 
zbývá, který působivě nastiňu-
je možný zánik tibetské kultu-
ry a jazyka, přináší neradostnou 
rekapitulaci situace v Tibetu.

Festival uvede i legendár-
ní dokument Adriana Cowella 

z roku 1964 Nájezd do Tibetu, za-
chycující útok khampských bo-
jovníků za svobodu Tibetu na 
čínský vojenský konvoj – jedi-
ný dobový dokument zachycu-
jící život tibetských bojovníků 
v nepálském Mustangu. 

Chybět nebude ani výpravný 
dokument o tibetském boji za 
svobodu Když drak pohltil slun-
ce, který zachycuje vnitřní kon-
flikty a rozpory tibetského hnu-

tí za svobodu. Působivé záběry 
z Indie, Číny a Tibetu spolu 
s hudbou Philipa Glasse posky-
tují realistický pohled na složi-
tou situaci Tibeťanů. Součástí 
doprovodného programu bude 
křest knihy Mikela Dunhama 
Buddhovi bojovníci z nakladatel-
ství Paseka a výstava fotogra-
fií Karla Beby Tibet „tajemný“ … 
a umírající. �

-pú-

Festival filmů o Tibetu v kině Aero

Blurt – Punk free jazz from hell!
Minimalistická kytara a divoký saxofon za doprovodu bicích versus Mil-
tonovy existencionální texty. Nejextrémější taneční hudba posledních 
dekád – Blurt se vrací do Prahy, v Paláci Akropolis vystoupí 7. dubna. �

Sedmnáctý ročník 
festivalu českého 
současného tance 
a pohybového di -
vadla se uskuteč-
ní mezi 7. a 12. dub-
nem na pražských 
divadelních scé-
nách, konkrétně 
v divadle Ponec, 
Teatru NoD a Stu-
diu ALT@. 

Odborná porota vybrala ze 
všech přihlášených choreografií 
čtrnáct tanečních projektů. O za-
hájení festivalu se postará Kateřina 
Stupecká, která uvede svou nejno-
vější choreografii Sunyata. Diváky 
nepochybně zaujme například scé-
nická kompozice Farmy v jesky-
ni Divadlo. Festivaloví diváci mo-
hou zhlédnout hned dvě úspěšná 
představení z nejnovější produk-
ce taneční skupiny DOT504 – nej-
prve kouzelný duet o dvou lidech, 
kteří si zažívají lov na vlastní kůži, 
Mah Hunt, za nějž byla choreograf-
ka a tanečnice Lenka Vágnerová 
nominována na cenu �álie a po-
té tanečně divadelní kvartet nejen 
z lázeňského prostředí Perfektní 
den aneb Mr Gluteus Maximus, kte-
rý zaujme především svou lehkostí 
a černým humorem.

Kromě hlavního programu je 
pro diváky připraven též bohatý 

doprovodný program. Za návště-
vu jistě stojí workshop světelné-
ho designu či seminář kritické-
ho pochopení současného tance 
– Nové čtení tance. Vrcholem fes-
tivalu bude opět vyhlášení oceně-

ní: nejlepší Tanečník/Tanečnice 
roku a Taneční inscenace roku. 
Tradičním oceněním zůstává i le-
tos Cena diváka a Cena za nejlepší 
světelný design. �

 www.tanecniplatforma.cz. 

Nechte se unést tancem

Foto: P. Hejný

Program festivalu v kině Aero
13. st 18.00 Dcery poznání (USA 2007) + Co z nás zbývá (Kanada 

2004) 20.30 Když drak pohltil slunce (USA 2010)
14. čt 18.00 Převtělení Khänzur-rinpočheho (Indie 1991) + Předivo 

karmy (Indie 2007) + Několik otázek o povaze vaší existence 
(Indie/Rakousko 2007) 20.30 Večer tibetského filmového 
archivu: Investitura Jeho Svatosti dalajlamy (USA 1970) 
+ Nájezd to Tibetu (VB 1964) + Taši píše dopis (Indie 1964) 
+ Domov daleko od domova (Indie)

15. pá 18.00 Stínové divadlo: CIA v Tibetu (Indie 1998) + Slunce 
za mraky (VB/Indie 2009) 21.00 Snění o Lhase (Indie 2005)
22.30 Zkoušky Telo-rinpočheho (Indie 1994) + Cizincem 

Když drak pohltil slunce (USA 2010) Předivo Karmy (Indie 2007)
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„Úspěch mě překvapil,“ říká talentovaná atletka 
Sportovního klubu Jeseniova Karolina Hlavatá 

Tím ale její úspěšná jízda mis-
trovstvím neskončila. Výkonem 
555 cm vybojovala ještě první 
místo ve skoku dalekém a štafe-
tě dorostenek na 4 x 200 m po-
mohla opět k získání prvenství 
a úspěšnou sérii završila stříb-
rem v pětiboji s výkonem 3470 b.

Jak jste se k atletice dostala?
Od druhého stupně jsem chodila 
na ZŠ Jeseniova do sportovní tří-
dy, předtím jsem chodila do pří-
pravky na Slavii k Martině Blaž-
kové, která byla v loňském roce 
zvolena nejlepší trenérkou a tré-
nuje českou rekordmanku v bě-

hu na 400 m překážek Zuzanu 
Hejnovou. Oba rodiče jsou spor-
tovci a máma sama dělala atleti-
ku, takže mě oba podporují.

Věnujete se úspěšně několika 
atletickým disciplínám, kterou 
preferujete?
Na víceboji se mi líbí pestrost dis-
ciplín. Minulý rok jsem sedmi-
boj zkusila poprvé a měla jsem 
úspěch, tak jsem se mu začala vě-
novat. Letos jsem v hale šla poprvé 
pětiboj i dálku, v dálce jsem zvítě-
zila. Chtěla bych se věnovat hlav-
ně překážkám, teď se nejvíce sou-
středím na Mistrovství světa do 
17 let, které bude v červenci ve 
Francii. Pokud se tam kvalifikuji 
– postupují dvě z republiky – po-
běžím tam 100 m překážek. V bu-
doucnu bych se ráda věnovala tra-
ti 400 m překážek.

Jak jdou skloubit studijní po-
vinnosti s tréninkem?
Studuji druhým rokem na gym-
náziu, někdy je to docela obtíž-
né, uvažuji o individuálním stu-
dijním plánu. A ráda bych ve 
studiích pokračovala na vysoké 
škole, mým snem je věnovat se 
psychologii nebo sociologii.

Co Vás při závodech motivuje?
Pocit vítězství. Například teď na 
halovém mistrovství jsem chtě-
la konečně zvítězit. Do té doby 
jsem byla na republice neustále 
druhá nebo třetí. Teď se mi to te-
dy podařilo – vyhrála jsem v ně-
kolika disciplínách, v některých 
jsem to vůbec nečekala. �

-mot-

Šestnáctiletá Karoli-
na Hlavatá reprezen-
tuje atletický Spor -
tovní klub ZŠ Jeseni-
ova, ve kterém trénu-
je pod vedením Mi-
chala Halbicha. Na 
halovém mistrovství 
České republiky do-
rostenců a juniorů se 
na trati 60 m překá-
žek blýskla skvělým 
časem 8,46 s a stala 
se tak držitelkou no-
vého českého rekor-
du v této disciplíně. 

Sportovní klub Je-
seniova pořádá ve 
spolupráci s měst-
skou částí Praha 3 
také sportovní akce 
pro veřejnost. Ved-
le Běhu tunelem je to 
Aprílový běh s ku-
řetem, který je spo-
jený s charitativní sbírkou na 
pomoc dětem. Ten letošní bu-
de startovat mistryně světa 
v trojskoku Šárka Kašpárko-
vá v úterý 5. dubna na Židov-
ských pecích.

SK Jeseniova pořádá nábor dě-
tí a mládeže do oddílu atletiky. Zá-
jemci mohou kontaktovat Mila-
na Gálu na tel. 777 569 193 nebo 
e-mailu Gala.Milan@seznam.cz

Úspěšné atlety, trenéry i vedení školy pozval na radnici zástupce starosty Jiří Matušek.

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

Burza oblečení, obuvi 
a sportovních potřeb
Příjem věcí 
14. čt 16.00 – 18.00 
Prodej věcí
15. pá 7.30 – 10.00 a 12.00 – 17.00
16. so 10.00 – 16.00
18. po 7.30 – 10.00 a 12.00 – 17.00 

Akce v herně pro mládež
  5. út 14.00 stolní tenis o putov-

ní pohár
12. út 14.00 stolní fotbálek 

o putovní pohár
19. út 14.00 velikonoční turnaj 

dvojic ve stolním tenise 
– učitel+žák

26. út 14.00 Uno(karetní hra

Maminky s dětmi
pilates s hlídáním dětí 

od 2 měs. (i bez) čt 9.50
Volná místa v kroužcích
keramika (4. – 9. tř.) po 16.00
Street dance (5. – 9. tř.) po 16.00

Dětský tábor Čmelák 
3. – 16. 7. a 16. – 29. 7. 

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

  9. so 14.00 Velikonoční kerami-
ka

15. pá 15.00 Velikonoční dílna- 
pletení košíčků a mramo-
rování vajíček 

16.–17. 10.00 Festival současné-
ho amatérského tance 

17. ne 17.30 Taneční workshop 
18. po 8.15 SeDDMfest aneb 

Divadelní přehlídka 

Velikonoční prázdniny v Ulitě
21. čt 9.00 Čoko-továrna 
22. pá 9.00 Robot-továrna 

Mateřský klub Ulitka
Tvoření s dětmi
  7. čt 9.00 Papírové kraslice
14. čt 9.00 Malování květináčů 

s jarním osením
21. čt 9.00 Sypané ovečky
28. čt 9.00 Váza s tulipány

Tvoření pro rodiče
21. čt 10.00 Patchworkové 

kraslice
28. čt 10.00 Šperky z FIMA
  7. čt 9.00 Focení dětí a rodin 

profesionální fotografkou  
14. čt 10.00 Přednáška Spánek 

malých dětí  

Hraní si se zvyky a tradicemi 
  8. pá 10.00 Oslava jara
15. pá 10.00 Den Země
22. pá 10.00 Velikonoce
29. pá 10.00 Čarodejnice
14. čt 15.00 Morana vítání jara 

Beztíže – nízkoprahový klub: 
Každý všední den od 15.00 do 
19.00 je otevřen 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.
27. st 15.00 Velikonoční akce 

– Goodbye Bunny 

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

V době Velikonočních prázdnin 
21. - 22. 4. je Nová Trojka zavřená.

Pro rodiče s dětmi
• info – Jolana tel.: 603 416 724
  3. ne 15.00 Nedělní herna 

s autorským čtením Petra 
Nikla a dětským předsta-
vením Ty-já-tru

  5. út 10.00 První pomoc 
– praktická přednáška 

  8. pá 18.00 (do soboty 10.00)

Užijte si večer, o vaše děti 
se postaráme my. Hlídání 
dětí od 3 let se studenou 
večeří a snídaní.

10. ne 15.00 Morana aneb Vítání 
jara na Vítkově

12. út 10.00 Jak se chovat ke 
psům ve městě beseda 
s odbornicí na psí chování 

19. út 10.00 Dětské strachy 
a úzkosti – přednáška

29. pá 15.00 Čarodějnice 
v IC Zahrada

Kurzovní tipy 
• info – Jolana tel.: 603 416 724
po 16.00 Keramický ateliér 

pro rodiče s dětmi 
st 11.00 Pilates s hlídáním dětí 
st 14.30 Výtvarná dílnička, 3–6 let
pá 9.15 Miminka I, cvičení pro ro-

diče s dětmi od 2 měsíců 

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)

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)

Pro dospělé 
20. st 18.30 Přednáška: Mon-

tessori v kostce 
st 10.00 Zumba pro ženy – ta-

nečnice Stephanie Bravo 
z Jižní Ameriky. Hlídání 
dětí zajištěno. 
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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
� 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. ��� 	�� ��	
� Koupím starý vyšívaný kroj nebo 
jeho součásti a etamínový vyšívaný 
přehoz nebo záclony. 
Tel. ��	 �� ��, ��� ��� ��
� Přijmeme kadeřnici a kosmetičku 
s praxí do Relax Clubu. Informace 
na tel. �� ��� ���
� Malby, zednické opravy, vyklíze-
ní. Tel. ��	 	�� ��

� Čeští malíři z P� od r. ���� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. ��	 
�� 
��, www.cesti-maliri.cz
� Důchodci – různé opravy, malby, 
dlažby, úklidy, odvoz věcí, opravy 
garnýží atd. Tel. ��	 	�� ��
� STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
čeští pracovníci, specialisté na stě-
hování bytů, so+ne stejné ceny, při-
stavení + km po Praze zdarma. Tel. 
�� 	�� ��, www.stehovanibytu.cz
� Potřebujete přestěhovat nebo 
převézt nábytek nebo spotřebiče 
a nemáte jak? Nabízíme tuto vel-
mi levnou službu s dodávkou nebo 
pick-upem a jedním řidičem. Díky 
Vaší pomoci při nakládce a vyklád-
ce se ceny pohybují v řádu stoko-
run. Tel. ��� ��� 	�	
� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. ��� ��� ���
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej. Tel. ��� ��� ���
� Relax Club nabízí – kadeřnictví – 
pedikúru – masáže za výhodné ceny. 
P pod ZŠ Jarov. Tel. �	� 	�� ��

� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. ��� 
�	 ���
� Hájek – provádím veškeré zed-
nické, malířské, lakýrnické, ob-
kladačské a bourací práce, odvoz 
suti zajištěn. Rekonstrukce bytu, 
domku, kancelářských a sklepních 
prostor, práce po celé Praze a oko-
lí. Tel. ��� ��� ��
� 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. ��� �� �	�
� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. ��� 	�� �	�
� Žaluzie, rolety, sítě, čalounění 
dveří, garnýže, shrnovací dveře, mar-
kýzy, malování, kompletní renova-
ce oken, silikonové těsnění, interié-
rové práce. Petříček tel. ��� �� ���, 
�	� 		� �
� Instalatérské práce po–pá ��–��, 
so–ne �–��. Tel. ��� �	
 ��� Tůma

� Vyklízení bytů, půd, sklepů, po-
zůstalostí, stěhování a jiné.
Tel. ��� ��� �
�
� 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.: ��� ��� 	�	.
� Vyměním obecní byt �+�, � m�, 
�. p. s výtahem, v perfektním sta-
vu, se sklepem, v Písecké ��, P, za 
�–+� ve stejné lokalitě. Doplatek 
dohodou. Tel. ��� � ��
� Vym. obec. +�, �� m�, v P� za men-
ší v P, pouze obec. Tel. ��� 	� ���
� Vym. obecní byt u Flory, 	� m�+B, 
	. p., výtah za větší. Tel. ��� ��� ���
� P, +�, �� m� + garáž, regul. náj., 
garážování – osobní auta, motorky, 
přímý vlastník pouze přímému zá-
jemci. Tel. ��� �� ���

� Koupím byt �+�/+�, OV, v lokali-
tě Horní Žižkov. Cihla, klid, výtah, 
tel. ��� �	 ���, ��–�� hod.
� Koupím od soukromého majitele 
v P dekret k bytu před rekonstruk-
cí nebo půdu. Tel. �� ��� ���
� 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.: ��� 	�� ���, ��� 	�� �		 

PRODEJ BYTU 
�+� (�+kk) v cihle, 
�m� + sklep, 
OV, P�, Žižkov, Koněvova ��
, 
přízemí. Pěkný byt (i na pod-

nikání). Prodává se formou ob-
chodní soutěže, min. cena – 

� �	� ��� Kč, prioritu při koupi 
mají členové LBD�. 

KPZ realitní poradenství, s.r.o., 
P��, Černokostelecká ��, 

tel: ��	 ��� ���.

OBECNÍ BYT
Vyměním konkrétní obecní byt 

v Praze � nebo v Praze �� 
(nejdou do privatizace) – za byt 
v privatizaci. Finanční dohoda. 

Tel. ��� 
�� ���

V Riegrových sadech

www.petcenter.cz

Pamlsky za nízké ceny 
již od 19 Kč!

PRVNÍ
PSÍ AUTOMAT
na pamlsky v ČR!

www.prahawww.praha�.cz
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KOMPLETNÍ VÝMĚNA 
ŠPALETOVÝCH OKEN

od přímého výrobce
www.trustav.cz | e-mail: trustav@trustav.cz

tel. 724 903 875
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„ Jídlo lidi spojuje,“ tvrdí Jana Florentýna 
Zatloukalová, restauratérka ze Žižkova

Jak se stalo, že jste svoji první 
restauraci otevřela právě na Žiž-
kově?
Původně jsem hledala jinde, 
v blízkosti kancelářských center. 
Myslela jsem si na Karlín. Pak se 
mi ale dostala do cesty tahle re-
staurace – byla volná, nebylo ta-
dy potřeba žádné velké investi-
ce a dala se převzít za pochodu. 
Oslovil mě interiér a hlavně ex-
teriér restaurace – vstup, fasáda 
i výlohy jsou krásné. Perfektně 
mi to sedlo k tomu, co chci pro-
vozovat. Dlouho jsem o tom ne-
přemýšlela, bylo to impulsivní 

rozhodnutí. Seifertova ulice má 
atmosféru – je živá, ruch jí dodá-
vají tramvaje, a dokonce má nád-
herný výhled na Pražský hrad.

Jaké byly začátky? 
Restauraci jsem převzala s perso-
nálem, neměla jsem tedy potřebu 
rychle někoho hledat. Ne s kaž-
dým si ale rozumím a ne každý 
funguje tak, jak já bych si předsta-
vovala, takže i lidé se už částečně 
obměnili – jako v každém podni-
ku, když dojde ke změně majitele.

A dopadlo to podle Vašich před-
stav?
Začala jsem tady s konceptem re-
staurace, který není úplně obvyk-
lý. Chci lidem nabídnout mož-
nost dopřát si výborné jídlo, které 
je uvařeno poctivě z toho, co prá-
vě sezóna nabízí a co je čerstvé. 
Změny stále probíhají. V únoru 
jsme otevřeli i na sobotní a ne-
dělní obědy, od dubna nabízíme 
i snídaně – čerstvé jogurty a pe-
čivo, domácí marmelády, různá 
vaječná jídla a bílou kávu. Vždyť 
kde si dnes můžete dopřát bílou 
kávu? Nabízet budeme i sezónní 
bylinkové čaje, na jaře třeba čaj 
z bezových květů.

Když jsme u těch zvláštností – 
menu je nezvykle krátké…
Je sice stručné, ale má svou logi-
ku, aby si každý vybral. Najdete 
tu momentálně pouze osm hlav-
ních jídel. Snažím se o to, aby to 
byly pokrmy připravené z růz-
ných druhů masa, různě tepelně 
upravené – něco je pečené, ně-
co vařené, něco grilované. Navíc 
každý týden nabídku obměňuje-
me – podle sezóny tak, aby i náš 
stálý host mohl pokaždé ochut-
nat něco nového. Ruku v ruce se 
s tím mění i barevné vyznění in-

teriéru – od ubrousků a dekorací 
až po vystavené fotografie.

A pokrmy jsou trochu neob-
vyklé, jako třeba vařené hovězí 
ve vývaru s křenem…
Dobu první republiky považu-
ji za vrchol české gastronomie, 
kterou bych chtěla vrátit na čes-
ké talíře. Při sestavování jídelní-

ho lístku jsem vycházela z dobo-
vých kuchařek, naše prababičky 
znaly rizoto, polentu, parmazán, 
rakouská vína. Vařily z kvalitních 
sezónních surovin, které dobře 
znaly a rozuměly jim. Měšťanský 
oběd za první republiky začínal  
vařeným hovězím masem, pokra-
čovalo se pečení a pak byl třeba 
nějaký dezert. Pak byl pravda čas 
na odpolední odpočinek… Přes 
to všechno se výběr jídel řídil tím, 
co bylo v sezóně dostupné nebo 
co se dalo přirozeně uskladnit. 

V podobném duchu nabízíme 
jídla v restauraci. V době maso-
pustu jsme měli domácí tlačen-
ku, jitrnice, jelítka nebo koblihy. 
Na Velikonoce chystáme hos-
tům nabídnout jehněčí a kůzle-
čí maso a už se těším na medvě-
dí česnek…

Jak na Váš ne zcela tradiční kon-
cept restaurace lidé reagují?
Jsou někdy hodně překvapení, 
a já musím vysvětlovat, proč je 

menu tak stručné. Reakce jsou 
překvapivé a já jsem hrozně šťast-
ná, když lidé odcházejí spokojení 
a říkají, že přijdou zase. Ale jsou 
samozřejmě lidé, kterým to  ne-
vyhovuje. Buď hledají na jídel-
ním lístku kuřecí prso ve dvaceti 
různých obměnách, nebo si chtě-
jí k jídlu dopřát pivo v půllitru 
s uchem a cigaretu. Ti u mě sa-
mozřejmě nikdy spokojeni nebu-
dou. Hledám hosty, kteří si umějí 
vychutnat jídlo, kteří poznají po-
lotovary z prášku od poctivého 
vaření od základu, kteří za tím 
neváhají popojít pár bloků pěšky. 
Nechci vařit pro turisty, stojím 
o stálou klientelu. Moc bych si 
přála, aby nám hosté důvěřovali, 
aby se nám nebáli svěřit a věděli, 
že ať si dají cokoli, bude to vždyc-
ky dobré, poctivé a sezónní.

Čtete si recenze svého podniku?
Samozřejmě. Těší mě, když nás 
recenzenti pochválí, ale potře-
buji slyšet i kritiku. Jsem ráda, 
že existuje Scuk (web milovníků 
jídla, www.scuk.cz. – pozn. red.), 
protože jejich kritika je konstruk-
tivní. Přestože naše chyby vidím, 
nejdou všechny napravit ze dne 
na den.

Proč lidé chodí do restaurace?
Aby tam ochutnali něco, co si do-
ma neuvaří. Buď kvůli drahým, 

exotickým nebo špatně sehnatel-
ným surovinám, které by třeba 
ani doma neuměli zpracovat, ane-
bo proto, že kuchař do jídla vloží 
hodně času, práce a zkušeností, 
které oni sami momentálně ne-
mají. Proto mi tak záleží na pro-
fesionální cti mých kuchařů. Oni 
nejsou v kuchyni proto, aby do 
hrnce nasypali prášek z pytlíku, 
zamíchali a tvrdili, že uvařili ho-
landskou omáčku. Pokud kuchař 
za něco stojí, tak si udělá aroma-
tickou octovou redukci, zahustí ji 
pěkně pomocí žloutků a zjemní 
opravdovým máslem. Až teprve 
potom si dovolí říct, že připravil 
holandézu.

Je asi rozdíl napsat kuchařku 
o tom, jak vařit doma, a pak 
uplatnit vaření podle domácích 
receptů ve velkém provozu re-
staurace…
Ten rozdíl je samozřejmě obrov-
ský. Naprosto zásadní je tem-
po, které v restauračním provozu 

vládne. Doma uvaříte a servíruje-
te. Tady nevíte, kolik toho bude-
te vařit, kdy to budete servírovat, 
s jakou přílohou, v jakém slože-
ní, co si kdo vyžádá za změnu 
– a s tímhle musíte obstát v ku-
chyni. Všechno musíte stihnout 
v rozumném čase. Oproti domá-
címu vaření se v restauraci ode-
hrává velký podíl přípravných 
prací. Objednání jídla je pak už 
jen jakási forma kompletace. Te-
dy úplně jiná logika práce.

Přibližně ve stejnou dobu ja-
ko vaše kuchařka se staly oblí-
benými kuchařky dvou dalších 
mladých dam – Lenky Požáro-
vé a Hanky Zemanové. A všech-
ny tři jste přinesly něco nového. 
Jste všechny tak zhruba stejné-
ho věku – je to náhoda nebo je 
to trend? 
Asi to bylo dáno dobou, po revo-
luci se sem dostaly různé typy za-
hraničních kuchyní, nejvíce asi 
italská. Po určité době jsme se to-
ho ale nasytili a nebylo jasné, co 
chceme jíst dál. Zároveň se lidé 
doma hodně přesytili polotova-
rů a instantních jídel. Najednou 
se ukázalo, že chceme vařit jinak, 
ale nevíme jak. Maminky nás to 
nenaučily. Myslím si, že jsme 
všechny tři doplnily to, co tu chy-
bělo – normální poctivé domácí 
vaření. 

Máte početnou rodinu – jak zvlá-
dáte děti a provoz restaurace?
Přítomnost majitele je jistou záru-
kou, že se podnik udržuje pořád 
v dobré kondici. Je to také  urči-
tě signál pro hosty, ale zároveň to 
neznamená, že je majitel nepo-
stradatelný. Nemusím být v re-
stauraci od rána do večera každý 
den. Pomáhá mi skvělý provoz-
ní a personál, kterému věřím. Rá-
da na podnik dohlížím, ráda jsem 
v kuchyni, sestavuji s kuchaři me-
nu, ale přesto si mohu dovolit od-
poledne odjet, vyzvednout děti, 
napsat s nimi domácí úkoly a pak 
se večer vrátit. Jde to. Ale stojí za 
tím také chápající a milující man-
žel, bez kterého by to nešlo. 

Je ovšem pravda, že jsem toho 
doma za poslední měsíce moc ne-
navařila, a tak si vozím jídlo z re-
staurace domů. Kdyby mi totiž 
nechutnalo z vlastní restaurace, 
tak k čemu by to bylo? �

Připravila Monika Otmarová 
a Michala Púčiková

Kuchaři nejsou v kuchyni proto, aby do hrnce 
nasypali prášek z pytlíku, zamíchali a tvrdili, 
že uvařili holandskou omáčku. Pokud kuchař 
za něco stojí, tak si udělá aromatickou octovou 
redukci, zahustí ji pěkně pomocí žloutků a zjemní 
opravdovým máslem.

Její Kuchařka pro 
dceru zaznamenala 
na přesyceném čes-
kém knižním trhu 
nebývalý úspěch, lí-
bila se kritikům a na-
vzdory ne zrovna 
nízké ceně si ji po-
řídilo tolik čtenářů, 
že vyšla ve třech vy-
dáních a v několi-
ka dotiscích. Mat-
ka čtyř dětí se vrhla 
i na ožehavé bitev-
ní pole gastronomie. 
Na podzim otevřela 
na Žižkově svou prv-
ní restauraci. V do-
bě boomu exotic-
kých pokrmů vsadila 
na českou kuchyni.
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ŠKOLA 
OTEVŘENÝCH

MOŽNOSTÍ
ZŠ Petra Strozziho, Praha 8

 nabízí volná místa pro žáky 1. ročníku 
pro školní rok 2011/12 do TŘÍDY 

S ČESKO-ANGLICKOU VÝUKOU.
Část výuky je vedena ve spolupráci

s rodilým mluvčím. U dětí se nepředpokládá 
znalost angličtiny.

www.zs-strozziho.cz
tel.: 284 818 097, 720 652 987

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

PENÍZE NA RUKU:
výkup širokého sortimentu zboží od hodinek, zlata, 

elektroniky, PC, nářadí a .... Na dotaz volejte!
VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ I DO KOMISE!

Po - Pá   10 - 17,45 hod.

www.prahawww.praha�.cz
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VETERINÁRNÍ KLINIKA ABC 
CHOVATELSKÉ POTŘEBY, SALÓN 

www.veterina-abc.cz
Koněvova 210, Praha 3, tel. 222 587 741, 777 22 99 11

�  sleva 20 % na úkon preven tivní 

kastrace psů, fen, kocourů a koček

�  akce 3+1 zdarma na přípravky proti klíšťatům

� sleva 10 % na krmení Hill´s a Calibra

AKCE – SLEVY V DUBNU

Přesné znění podmínek na www.veterina-abc.cz.

GALASOVY CYKLOJÍZDY
ve čtvrtek 7. dubna od 18.00 hod.
Trasa: Park Folimanka, Výtoň, Palackého náměstí, Ná-
rodní divadlo, Újezd, Petřín, Koleje Strahov, Arbesovo 
náměstí, Anděl, Smíchovské nádraží, Výtoňský železnič-
ní most, Výtoň, Folimanka, Nádraží Vršovice, Hospůdka 
u 17ky (Rostovská 19, P10)

v neděli 24. dubna od 10.00 hod. 
Trasa: Park Folimanka , Výtoň, Výtoňský železniční most, 
parník Albatros, Dětský ostrov, Kampa park, Karlův most, 
Malostranská, Chotkovy sady, Hradčanská, Nádraží Bu-
beneč, ZOO, Cafe u Lávky, Thomayerovy sady, občer-
stvení U Žabáka, Palmovka, Krejcárek, Vítkovský tunel, 
Hlavní nádraží, Opletalova, Senovážné náměstí, Seno-
vážná, Náměstí republiky, Králodvorská, Celetná, Ovoc-
ný trh, Železná, Kožná, pivnice restaurant a klub Have-
lák (Melantrichova 5) 

http://galas.borec.cz/ 
e-mail: galasovycyklojizdy@seznam.cz
tel.: 731 089 755 nebo 774 124 684

Rádi 
uveřejníme 
i váš 
inzerát

www.praha3.cz  
 e-mail: rn.inzerce@praha3.cz 

 tel.: 222 782 816
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Restaurant Fluidum patří už od 
roku 2006 s velkým přehledem 
mezi nejpříjemnější podniky, kte-
ré lze na území Prahy 3 navští-
vit. Cenová hladina asi neumož-
ní úplně každému absolvovat ve 
Fluidu tři večeře týdně, což by 
například Žižkovského gurmána 
bavilo, na druhou stranu ceny ani 
zdaleka nedosahují astronomic-
kých výšek srovnatelných restau-
rací v centru.

Komukoli mohu doporučit, 
aby atmosféru a kouzlo podniku 
nejdříve bez rizika vyzkoušel na-
příklad při poledním menu, kte-
ré se ve Fluidu nabízí za 140 Kč 
včetně polévky a nápoje (nealko, 
malé pivo, sklenka vína). Kdo 
bude chtít zůstat pouze u polév-
ky, ta přijde na 30 korun, hlavní 
jídlo pak na 95 korun.

Při vhodné příležitosti lze vy-
razit na kompletní večerní pro-
gram. Kompletní program proto, 
že dát si ve Fluidu pouze běžnou 
večeři a la carte je skoro škoda, 
o mnoho zajímavější je vyzkou-

šet minimálně degustační menu, 
případně si rezervovat místo na 
jednu z mnoha speciálních téma-
tických akcí pořádaných a pre-
zentovaných přímo majitelem Ji-
řím Konhefrem a šé�uchařem 
Ondřejem Soukupem, kde si ved-
le jídla užijete i trochu show.

Aktuální jarní degustační menu 
je podle posledních trendů zalo-
žené na čerstvých a lokálních su-

rovinách a nabízí ochutnávkové 
porce jemného žervé z kozí far-
my Pěnčín s vlašskými ořechy, sil-
ného vývaru z hovězí oháňky, do-
mácích raviol plněných voňavým 
kachním konfitem, filátka z loso-
sového pstruha s teplým čočko-
vým salátem, domácího kohou-
ta na víně z farmy Štěpánovsko 
s petrželkovými linguine a smeta-
nové panna cotty z jedlých kašta-

nů – plný počet bodů dávám pa-
rádnímu kozímu sýru z Pěnčína 
a především žluťoučkým domá-
cím raviolám s dokonale rozduše-
ným kachním masem.

Tématické akce se konají při-
bližně jednou za měsíc a nejčas-
těji při nich můžete na vlastní 
oči sledovat porcování velkých 
mořských ryb (40 kg mečoun, 
30 kg halibut, 70 kg tuňák, 
25 kg moonfish), přičemž z kaž-
dé ryby je okamžitě připravová-
no příslušné menu. Kdo se bo-
jí velkých ryb, může zajít třeba 
na hody ze selátek z českých fa-
rem, speciality z jehněčího masa 
ze Šumavy nebo švýcarské sýro-
vé fondue.

Ať už se rozhodnete jakkoli, 
každopádně nezapomeňte vybra-
né pokrmy doprovodit krásný-
mi přírodními víny od vinařské 
skupiny Autentisté – nezvyklým 
a zvláštním buketem i chutí zcela 
osobitých vín, budete více než pří-
jemně překvapeni. �

Martin Kubát

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Fluidum Restaurant

Kdyby tento uliční název zů-
stal zachován, patřil by Vojtěch 
Raňkův z Ježova na samotný za-
čátek našeho seriálu, vedle Mi-
líče z Kroměříže či Tomáše Štít-
ného. Avšak, ačkoliv byl osobou 
naprosto nekontroverzní a určitě 
by nevadil žádnému režimu, do-
platil na to, že jeho jméno bylo 
použito při první akci proti mul-
tiplicitním uličním názvům za 
německé okupace.

Vojtěch, původem ze zeman-
ské rodiny z Malého Ježova na 
Táborsku, byl patrně prvním čes-
kým učencem evropského formá-
tu. V roce 1348, když Karel IV. 
teprve zakládal universitu v Pra-
ze, byl pod vznešeným jménem 
Adalbertus Ranconis de Ericinio 
(ericius je totiž latinsky ježek) 
gradován mistrem svobodných 
umění na pařížské Sorbonně 
a v roce 1355 to dokonce – jako 
dosud jediný Čech v dějinách 
– dotáhl na jejího rektora. Ne-
ní proto divu, že zpátky nikterak 

nespěchal a raději se věnoval ces-
tám po Evropě, navštívil papež-
ský Avignon i universitu v an-
glickém Oxfordu. V Praze ho 
nacházíme až v roce 1364 jakožto 
kanovníka Svatovítské katedrály. 
A jelikož doma není nikdo pro-
rokem, nebyl přijat na pražskou 
universitu a naopak se dostal do 
konfliktu s jejím mistrem Heinri-
chem Tottingem z Oyty, kterého 
obvinil z kacířství. Generální vi-
kář mu sice na nátlak solidárních 
universitních mistrů uložil mlče-
ní, Vojtěch se ale roku 1373 obrací 
přímo na papeže Řehoře XI. do 
Avignonu, který si nechá Hein-
richa předvolat a po jeho příjez-
du jej dává zatknout. Na Vojtě-
chovu přímluvu byl ale z vazby 
propuštěn a po vyšetření sborem 
kardinálů byly jeho články shle-
dány nezávadnými. Raňkův si 
pak francouzský pobyt prodlou-
žil návštěvou starých přátel v Pa-
říži a rovněž si tam udělal dok-
torát z teologie, pomstychtivý 

Totting zatím v Praze interve-
nuje u arcibiskupa i císaře Kar-
la IV., aby mu byl návrat do Čech 
zapovězen. To se mu naštěstí ne-
zdařilo a Vojtěch se vrací v roce 
1374 a navazuje přátelství s To-
máš Štítným ze Štítného (který 
mu zasílá svá díla k posouzení 
a lektorování), Konrádem Wald-
hauserem, Milíčem z Kroměříže 
i Matějem z Janova (toho podpo-
roval již na pařížských studiích). 
Postupně se stává oblíbeným ka-
zatelem, je mu svěřena i pohřeb-
ní řeč nad rakví Karla IV., které-
ho poprvé nazve Pater patriae, 
tedy Otec vlasti. Pro své hlubo-
ké vzdělání byl brán za autori-
tu v otázkách víry, nevyhýbá se 
ani žhavým tématům jako očis-
tec, neposkvrněné početí, nově 
zaváděný svátek Navštívení Pan-
ny Marie či četnost přijímaní těla 
Páně, které doporučuje nejméně 
jednou týdně, čímž se stal před-
chůdcem husitů. Do sporu s arci-
biskupem se však dostal skrz 

otázky politické, především svým 
nesouhlasem s universální mocí 
papeže, před kterou upřednost-
ňoval národní stát. Papež v jeho 
pojetí totiž byl jen správcem, ni-
koliv hlavou církve, tou byl jedi-
ně Kristus. (Stejnou myšlenku 
po něm zastávali i Viklef a Hus.) 
Dalším sporným bodem byla dů-
sledná obhajoba práva církve na 
odúmrť (tedy na majetek sedlá-
ků, zemřelých bez přímých dě-
diců), kterého se Jan z  Jenštejna 
hodlal vzdát. Tady Vojtěch nara-
zil a byl nucen odvolat.

Vojtěch Raňkův, dle Tomáše 
Štítného „mistr hrozného rozu-
mu a odivné paměti“ a „rhetor 
limpidissimus“ (tedy řečník nej-
jasnější) podle Jana Husa, umírá 
15. srpna 1388. Svůj majetek od-
kazuje ku zřízení nadace na pod-
poru chudých českých studentů 
v Paříži a Oxfordu. �

JAN ŠKODA,
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Vojtěcha Raňkova  (1940–1945, dnes Vlkova)

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

e-mail: senior@remedium.cz
Otevřeno po–čt 9.00–18.00 hod., 
pá 9.00 – 16.00 hod.
  5. út 15.30 indický léčebný 

systém Ajurvéda – před-
náška v rámci Měsíce péče 
o tělo. Kompletní seznam 
přednášek na webových 
stránkách nebo přímo 
v Klubu – účast zdarma.

18. po vycházka z cyklu zaměře-
ného na pražskou architek-
turu

26. út 16.00 přednáška J. Šiklové 
– účast zdarma

27. st jednodenní výlet po Sedl-
čansku – zápisy do dalších  
výletů i rekon dičního po-
bytu stále probíhají, rychlá 
rezervace nutná

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel.: 242 449 859
19. út 16.30 T. Mikeska: 

Nákladové nádraží
  3. 5. 16.30 F. Jičínská: 

O svém rodě na hradě

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00

do 17. výstava Viléma Tefra
14. čt 16.00 seminář Grafická 

technika – vstupné dobro-
volné

21. čt 17.00 vernisáž výstavy 
Vladislavy Žižkovské

28. – 30. 4. výstava členů SV ČR 
Jarní Korunní dvorek, vždy 
od 16 do 18 hod.

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
  7. čt 13.30 vycházka Vítkov 

– výstava „Zlatá šedesátá“ 
(vstup 30 Kč), sraz zastáv-
ka tram. 1, 9 a 16 Ohrada 
– v parčíku

15. pá 16.00 zpívání při harmoni-
ce, Dům s pečovatelskou 
službou, Roháčova 26

20. st 13.15 vycházka Vinoř, sraz 
stanice metra B Českomo-
ravská (odjezd bus 13.30)

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v dubnu kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přeje-
me do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme 
Romaně Rajmonové, Jaroslavě 
Šípkové, Jarmile Šteffkové, Věře 
Auzké, Marcele Hískové, Mileně 
Havlové, Kamile Soukupové, 
Miroslavě Zychové, Janě Herber-
gerové, Heleně Žídové, Jaroslavě 
Kebzové, Zdence Kubínové 
a Jaroslavu Šandovi. �

Svaz důchodců Praha 3 

Klub Matrix zve v neděli 17. dub-
na na velikonoční zábavu s lidov-
kou. Na programu bude i soutěž 
o nejlepšího dirigenta či soutěž 
o nejlepší taneční pár a bude se 
hrát i zpívat na přání.  

Kromě tříhodinové taneční zá-
bavy plné hitů české a moravské 
dechovky, české a slovenské pop 
music 60. let a dalších tanečních 
melodií čeká příchozí i velikonoč-

ní nadílka. Výherci soutěží budou 
odměněni drobnými dárky. 

V klubu Matrix je dostatek 
místa na posezení, stejně tak 
parket pro tancování, obslu-
ha s občerstvením i šatna. Klub 
Matrix najdete ve dvoře na adre-
se Koněvova 13, Praha 3 (kou-
sek nad žižkovským tunelem pro 
pěší do Karlína). �

www.matrixklub.cz/lidovka/ 

Velikonoční speciál lidovky na Koněvce GRATULACE
K JUBILEU
Svých 55 let společného živo-
ta oslavili 11. února manželé 
František a Jaroslava Růžkovi. 
Ke smaragdové svatbě jim ve 
svém dopisu pogratulovala i sta-
rostka městské části Praha 3 
Vladislava Hujová a popřála jim 
mnoho zdraví a spokojenosti 
do dalších společných let. �
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Více informací na pudypraha@pudypraha.cz, 
nebo tel.: +420 222 721 708

MY PROVEDEME REKONSTRUKCI
VAŠEHO DOMU, VY NÁM 

PŘENECHÁTE PŮDNÍ PROSTORY

V nevyužívaných a mnohdy 
chátrajících půdních 
prostorách vybudujeme 
nové bytové jednotky. 
Za to Vám nabízíme opravy 
domu v řádech milionů 
korun.

Všem vlastníkům bytových 
domů nabízíme výhodnou 
formu, jak zajistit fi nancování 
nákladných oprav domu.

inzerce_138x179mm_Radnicni_Pha3_ok.indd 1 16.2.2011 12:38:38

RN_11_04_i.indd   3RN_11_04_i.indd   3 29.3.2011   17:26:4429.3.2011   17:26:44



Vydala MČ Praha 3. REDAKCE: Lipanská 7, Praha 3. Tel.: 222 116 216, 222 116 242, e-mail: rn@praha3.cz, rn.inzerce@praha3.cz.
NÁVŠTĚVNÍ DEN V REDAKCI: pondělí 9–17 hod. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za věcnou správnost 
příspěvků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie z archivu redakce. Redakční rada: předseda – Mgr. S. Popov, místopředseda 
– P. Hurda, členové – Mgr. A. Hronová, Ing. Mgr. M. Poche, Ing. P. Sladkovský, Bc. M. Stropnický, Ing. S. Škapová. 
Šéfredaktor: J. Sotona. Redakce: Mgr. M. Púčiková. Grafická úprava: Martin Šejnost. Tisk: Česká Unigrafie, a. s. Distribuce: 
Česká pošta, s. p. Náklad: 40 000 výtisků. Vyšlo 1. 4. 2011. Registrační číslo MK ČR E12803.

Strážníkům z Prahy 3 oznámil 
svědek vloupání do vozidla v Ko-
něvově ulici. Řekl jim, že viděl 
skupinu mladíků, z nichž jeden 
rozbil okno u osobního vozidla 
Hyundai a odcizil z něj tašku, se 
kterou pak celá skupina utíkala 
směrem k parku Vítkov. Stráž-
níci všech pět  mladíků dostihli 
a pro podezření z trestného činu 
omezili na osobní svobodě. „Díky 
bleskurychlému zásahu strážníků by-

li všichni pachatelé dostiženi. Nemo-
hu ale opomenout perfektní jednání 
svědka celé události, který strážní-
kům podal velmi dobrý popis všech 
osob,“ řekl ředitel strážníků z Pra-
hy 3 Dušan Machoň.

Tento případ ukazuje, jak je dů-
ležitá vzájemná spolupráce stráž-
níků s občany. Hlídky mohou být 
na místě během pár minut, do-
konce i vteřin, jenže v mezido-
bí ani pachatelé neotálejí a ihned 

po spáchání se snaží z místa činu 
co nejrychleji ztratit. Proto jsou 
strážníci v takových případech 
vděční za každou, byť sebemenší 
pomoc, kterou jim případní svěd-
ci mohou poskytnout. Důležité 
jsou zejména směr, kterým pacha-
telé utíkají, a jejich co nejpodrob-
nější popis: typ a barva oblečení, 
jestli měli u sebe tašky nebo ba-
tohy, výrazné fyzické markanty 
jako jsou vousy, délka vlasů, pří-

padně výrazná tetování, zanedba-
nost vzhledu či jakou řečí spolu 
hovořili. 

Neméně důležité je však připo-
menout, že občané by se nemě-
li snažit takové osoby za každou 
cenu zadržet. Zvlášť, když pacha-
telům nahrává početní a fyzická 
převaha. V takovém případě se 
totiž vystavují nemalému nebez-
pečí, a nic nestojí za zranění. �

-mpo-

KDO MĚ CHCE
1) 00389/2011 osmiletá fenka 

stafordšírského teriéra, béžo-
vá s bílou náprsenkou. Nelze ji 
doporučit k dalším psům v do-
mácnosti, do bytu se však hodí, 
je čistotná. Nalezena 18. února 
na rozhraní Prahy 2 a 3.

2) 00209/2011 dvanáctiletá svět-
le béžová fenka, kříženec jiho-
ruského ovčáka s delší srstí. 
Je hodná a milá, její zdravotní 
stav odpovídá věku. Vhodná 
pro někoho, kdo by jí pomohl 
užít si v pohodě poslední ro-
ky života. Nalezena 26. ledna 
na Jarově.

3) 00272/2011 černobílý tříletý 
pejsek, dlouhosrstý menší kří-
ženec papilona. Je hodný a přívětivý, vhodný do bytu a čistotný. 
Je však třeba pečovat o jeho delší jemnou srst. Nalezen 3. února 
na Žižkově.

4) 2357/2010 dlouhosrstá čtyřletá fenka, kříženec jezevčíka. Je hod-
ná, poslušná. Uvítala by někoho, kdo má domek se zahrádkou. 
Nalezena 8. listopadu loňského roku na Žižkově.

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

�

Svědek pomohl strážníkům 
dopadnout pachatele vloupání

radniradniččníní  novinynoviny  ��  | | ��������      ze života Prahy �ze života Prahy � www.prahawww.praha�.cz.cz16

DOMÁCÍ ZÁPASY 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV
neděle 10. dubna v 10.15 
 s FK Baník Sokolov
neděle 24. dubna v 10.15 
 s FK Spartak Sezimovo Ústí

Pražské 
poetické setkání
Obvodní kolo soutěže mladých re-
citátorů – Pražské poetické setkání 
se konalo 2. a 3. března v Atriu. 
Porotě se celkem představilo 88 
účinkujících v pěti kategoriích. Bylo 
uděleno 9 čestných uznání a šest 
nejlepších bude reprezentovat Pra-
hu 3 v městském kole. V první ka-
tegorii je to Maxim Redl ze ZŠ 
a MŠ Jaroslava Seiferta a Václav 
Preisler ze ZŠ nám. Jiřího z Podě-
brad. Z druhé kategorie postoupili 
Vojtěch Bíba ze ZŠ Lupáčova 
a Alžběta Bláhová ze ZUŠ Štít-
ného, ze třetí kategorie Jan Lan-
da ze ZŠ a MŠ Jiřího z Lobkovic, 
z nejstarší kategorie postoupila 
Marie Bláhová (ZUŠ Štítného). �

Prázdninová školka v Palečku 

Morana aneb vítání jara
Jako každý rok i letos budou moci obyvatelé Prahy 3 a návštěv-
níci Nové Trojky přivítat jaro tradičním vynesením Morany. Tento-
krát se však společně nevypravíme na Karlův most jako v minu-
lých letech, ale budeme vítat jaro na Vítkově. V průběhu naší pouti 
za jarem možná potkáme skřítky a víly, kteří nám dají kouzelné klí-
če k jaru. Sraz je v neděli 10. dubna v 15.00 hodin u dětského hřiš-
tě (vstup od Ohrady). �

4

Herna má otevřeno
V přízemí Základní školy na náměstí Jiřího z Poděbrad je otevřená 
herna pro mládež. Je určena zejména pro žáky školy, ale i pro mládež 
z okolí. Můžou tu poslouchat hudbu, půjčovat si knihy, zahrát si stolní 
fotbálek či ping-pong. Mladí chovatelé se tu starají o morčata, křečky 
a králíka. Oblíbenou kratochvílí jsou pravidelné úterní turnaje. Neob-
líbenější jsou ty ve stolním tenisu, kdy se hraje ve dvojici učitel + žák. 
Nabídku kroužků, akcí a turnajů naleznete na www.skola-jirak.cz. �

Rodinné centrum Paleček s pod-
porou městské části Praha 3 nabí-
zí rodičům dětí od tří do sedmi let 
prázdninovou školku na celý čer-

venec (v srpnu převezme „škol-
kovou štafetu“ Nová Trojka). 

O děti se budou každý všední 
den od 8.00 do 17.00 hodin sta-

rat kvalifikované lektorky, posta-
ráno bude i o svačinu a pitný re-
žim. Je možné objednat i obědy 
v biokvalitě. Celý červenec bude 
v Palečku v indiánském duchu, 
děti si vyrobí čelenky, budou tan-
covat a zpívat, poznávat zvířata 
i indiánské příběhy. 

„Samozřejmě, že pokud to poča-
sí dovolí, chceme s dětmi trávit co 
nejvíc času venku, připraveny jsou 
i varianty pro špatné počasí. Lec-
cos jsme si vyzkoušely v loňském létě, 
kdy se uskutečnil pilotní projekt let-
ní školky. Zájem maminek je i letos 
značný, všem zájemcům doporučuji 
se přihlásit co nejdříve,“ říká Jana 
Lišková, ředitelka RC Paleček. 

Více na www.rcpalecek.cz, při-
hlášky lze zasílat e-mailem na 
kurzyprodeti@rcpalecek.cz �

-pú-
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