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NEZAPOMEŇTE 
NA ZÁPISY 
DO ŠKOL

Základní školy
Zápis do 1. ročníků všech zá-
kladních škol Prahy 3 proběhne 
v souladu se školským zákonem 
ve dnech 19. a 20. ledna 2011 
od 14 do 18 hodin. Povinná 
školní docházka začíná počát-
kem školního roku, který násle-
duje po dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku, pokud mu 
není povolen odklad. Zákonný 
zástupce je povinen dítě k do-
cházce přihlásit. �

Mateřské školy
Zápis do mateřských škol pro 
školní rok 2011/2012 pro-
běhne 23. a 24. února 2011 
od 13 do 17 hodin. Žádosti o při-
jetí si mohou rodiče vyzvedávat 
v jednotlivých školkách. Více infor-
mací na e-mailu marcelap@praha3.
cz nebo na tel. 222 116 209. �

�
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O Vánocích bude parkování zdarma
Stejně jako v minulých letech by měl být od Vánoc do Nového roku 
v Praze 3 omezen provoz Zóny placeného stání. Radnice tak v ob-
dobí, kdy dochází v hlavním městě ke zklidnění dopravy, chce za-
jistit bezproblémové parkování pro příbuzné a přátele, kteří přijíždějí 
během vánočních svátků na návštěvu. Mimo provoz by tak měla být 
Zóna placeného stání od 24. prosince do 2. ledna příštího roku. Výlu-
ku projednají radní na svém zasedání 22. prosince, tedy po uzávěrce 
RN. Usnesení rady naleznete jako obvykle na www.praha3.cz �

Žižkovská radnice 
vyslala do ulic Pra-
hy 3 speciální úkli-
dové čety. Ty ma-
jí Technické správě 
komunikací pomo-
ci s přívaly sněhu. 
Pracovní síly nasa-
zené městskou částí 
se starají především 
o údržbu přechodů, 
o některé páteřní ko-
munikace a odklíze-
jí také návaly sněhu 
v okolí škol a zdra-
votnických zařízení.
Za úklid chodníků zodpovídá 
jejich majitel, kterým je v drti-
vé většině případů hlavní město. 
Přesto městská část Praha 3 na-
sadila již počátkem prosince do 
boje se sněhem vlastní kapacity. 

Od pátku 3. prosince se tak 
v ulicích Žižkova, Jarova a Vino-
hrad pohybovaly tři desetičlen-
né čety s malotraktorem s radlicí, 

které uklízely sníh na křižovat-
kách, v blízkosti přechodů a za-
stávek MHD.

Od 11. prosince radnice dále 
rozšířila svou pomoc v ulicích 
o strojové čištění a posyp vybra-
ných chodníků. „Naším cílem je 
pomoci při údržbě vybraných ko-
munikací. Půjde o ulice, které spo-
jují jednotlivé oblasti městské čás-
ti,“ uvedl zástupce starosty Pavel 
Sladkovský.

Četa specialistů na výškové prá-
ce také odstraňovala led a sníh ze 
střech domů ve vlastnictví měst-

ské části. U soukromých objektů 
je však odstranění na jejich maji-
telích. Se zvládnutím nebezpečí 
pomáhají také strážníci městské 
policie, kteří ohraničují nebez-
pečné prostory v ulicích výstraž-
nou páskou.

Nebezpečí padajícího sněhu 
můžou občané hlásit na linku 
městské policie 156, nebo přímo 
na služební číslo strážníků v Pra-
ze 3 tel.: 222 782 508. �

-jas-

Více na str. 3 

Radnice pomáhá s bojem
se sněhem v ulicích

Vážení čtenáři,

rok 2010 se pomalu chýlí ke své-
mu konci. Je to vhodný čas k tomu, 
ohlédnout se a zhodnotit událos-
ti poslední doby v naší městské čás-
ti a zamyslet se nad výhledy a per-
spektivami do budoucnosti.

Komunální volby přinesly řadu 
změn na naší radnici, přišly s nimi 
nové tváře a mezi vámi voliči vzbu-
dily jistě i nová očekávání. Ve všech 
pádech jsou skloňována slova jako 
změna, otevřenost, spolupráce. Pro 
nás na radnici jsou tato oprávněná 
očekávání velkou výzvou.

V této souvislosti je třeba zdů-
raznit jeden aspekt, bez kterého to 
zkrátka nejde, a tím je trvalá spo-
lupráce mezi vámi občany a ná-
mi, vašimi zastupiteli. Je to věc pro 
zdravé fungování radnice a komu-
nální politiky zcela klíčová – chce-
me a potřebujeme slyšet váš hlas, 
vaše problémy, vaše naděje i va-
ši kritiku na naši adresu. Jen z ta-
kovéto součinnosti může vzniknout 
opravdové spolupodílení se na čin-
nosti městské části, kterou společ-
ně obýváme – tedy něco, co přinese 
prospěch nám všem.

Vzdor všem těžkostem, ekonomic-
kým i jiným, kterými veřejná sfé-
ra a jistě i řada z nás v poslední 
době procházela a prochází, si mys-
lím, že můžeme  do budoucna hle-
dět s oprávněnou nadějí a určitým 
umírněným optimismem. Součástí 
tohoto optimismu by pak měla být 
i naděje na lepší fungování zastupi-
telstva a na změnu celkového poli-
tického klimatu v naší městské čás-
ti, aby se tak politika stala tím, čím 
by měla být především – službou 
vám, občanům a voličům.

Co zbývá říci závěrem? Snad jen 
tolik, že do nového roku a i do do-
by příští Vám i nám na radnici pře-
ji naplnění očekávání a plodnou 
spolupráci pro lepší život nás všech 
v Praze 3. �

VLADISLAVA
HUJOVÁ,
starostka

Rok tygra končí, 
rok zajíce začíná

27. ledna v Akropoli
strana 5

Dětská charta 
proti kyberšikaně

vznikla na Lupáčovce 
strana 3

Městská část Praha 3 

RN_11_01_01.indd   1RN_11_01_01.indd   1 20.12.2010   21:49:4620.12.2010   21:49:46



radniradniččníní  novinynoviny  ��  | | ��������      zprávy z radnicezprávy z radnice www.prahawww.praha�.cz.cz2 

RADA MČ PRAHA 3
Rada schválila komise 
a redakční radu
� Radní na svém prosincovém 
zasedání schválili složení šesti ko-
misí rady městské části. V každé 
z nich zasedne sedm členů z řad 
koaličních i opozičních zastupitelů. 
Stejně tak rada schválila také slo-
žení nové sedmičlenné redakční 
rady Radničních novin.

Sleva na rok 2011 
pro nájemce 
z Lupáčovy

� Obyvatelé panelového komple-
xu v Lupáčově ulici, který prochází 
rozsáhlou rekonstrukcí, dostanou 
na rok 2011 opět slevu na nájem-
ném. Vedle snížení nájmu jim radní 
schválili slevu ze základního ná-
jemného ve výši navýšení regulo-
vaného nájemného pro rok 2010, 
což činí cca 12,7 procenta ze zá-
kladního regulovaného nájemného.

Dalších 200 bytů 
do privatizace
� Dalších 203 bytových jednotek 
v majetku městské části bude na-
bídnuto stávajícím nájemcům k pri-
vatizaci. Rada městské části navrhla 
jejich prodej schválit zastupitelstvu. 
Tentokrát se privatizace bude týkat 
obyvatel domů Kolínská 19, Seifer-
tova 19, Sudoměřská 29, Radhošť-
ská 1, Loudova 4, 6 a Biskupcova 
53, 55, 57, 59 a 61.

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ je pro občany Prahy 3 k na-
hlédnutí 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 30 a 222 116 387.

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 10. ledna a 7. února
Koněvova/V Jezerách 10. ledna a 7. února
Soběslavská/Hollarovo nám. 10. ledna a 7. února
Tachovské nám. (u tunelu) 10. ledna a 7. února
Na Vrcholu/V Domově 24. ledna
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 24. ledna
Náměstí Barikád 24. ledna
Kostnické nám./Blahníkova 24. ledna
Buková/Pod Lipami 54 3. a 31. ledna
Jeseniova 143 3. a 31. ledna
Přemyslovská/Orlická 3. a 31. ledna
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 3. a 31. ledna
Křivá 15 17. ledna
Přemyslovská/Sudoměřská 17. ledna
U Rajské zahrady/Vlkova 17. ledna
V Zahrádkách/Květinková 17. ledna

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Pražské služby zajistí nadstandardní svoz odpadu v době svátků
Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu v období vánočních a no-
voročních svátků na území hl. m. Prahy. Harmonogram svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo 
k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. 

Svoz směsného odpadu
27.–30. 12. 2010 normální pracovní směny, svoz dle příslušných svozových programů 
31. 12. 2010 normální svoz odpadu dle pátečních programů
1. 1. 2011 svoz z kritických míst husté zástavby (sídliště) a v Praze 1
2. 1. 2011 provedení sobotních a nedělních svozových programů 

Svoz tříděného odpadu
21.–31. 12. 2010 mimořádný svoz skla, jinak odvoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2011 bez svozu
2. 1. 2011 provedení sobotních a nedělních svozových programů
3. – 7. 1. 2011 mimořádný svoz skla vybraných stanovišť 

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pra-
videlném svozu od 25. 12. do 28. 2. 2011. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob 
na směsný komunální odpad, a to ve dny, kdy dochází k odvozu směsného odpadu. Vánoční strom-
ky nepatří na stanoviště separovaného odpadu a na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu 
umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. 
V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu. �

Grantová témata na rok 2011 
projedná do konce roku rada 
městské části. Zástupce staros-
ty pro kulturu Pavel Sladkovský 
předložil radním návrh, aby ža-
datelé mohli v nastávajícím ro-
ce žádat o finanční podporu na 
uměleckou činnost, jednotlivé 
divadelní, hudební, taneční, vý-
tvarné a filmové projekty i pro-

jekty oživující kulturní činnost. 
Městská část chce podporovat 
také projekty spojené s význam-
nými výročími, osobnostmi či 
místy Prahy 3, přispívat organi-
zacím a spolkům a pomáhat pro-
jektům na zkvalitnění a ochranu 
životního prostředí. Stejně jako 
v minulosti bude podle návrhu 
grantový výbor posuzovat také 

žádosti o financování sportovní 
a vzdělávací činnosti dětí a mlá-
deže, projekty zaměřené na han-
dicapované a zdravotně postiže-
né spoluobčany, programy pro 
seniory i protidrogové aktivity.

„Grantová témata jsou obdobná 
jako v minulosti, rozšířili jsme je ale 
v oblasti podpory projektů zaměře-
ných na prevenci sociálně patologic-

kých jevů a jejich dopadů na život 
občanů Prahy 3,“ uvedl místosta-
rosta Sladkovský.

Pokud radní návrh schválí, uzá-
věrka na podání žádostí o gran-
ty bude 7. února 2011. Kompletní 
znění a další informace pro žada-
tele zveřejní městská část do konce 
roku na webových stránkách. �

-jas- 

Dne 31. 3. 2011 skončí plat-
nost velkého počtu parko-
vacích karet do zóny place-
ného stání. V této souvislosti 
upozorňujeme na možnost 
zakoupení parkovacích karet 
v předprodeji. Tato předpro-
dejní doba je 3 měsíce. Tedy 
již od počátku ledna je mož-
né kupovat parkovací karty 

na další období. Využitím této 
předprodejní doby se vyhnete 
zbytečnému čekání ve frontách.

Prodejní místo na adrese Peru-
nova 5 má otevřeno takto:

pondělí, středa 8.00–18.00
úterý, čtvrtek 8.00–15.00
pátek 8.00–14.00

K zakoupení nové parkovací karty 
je nutné předložit stejné doklady, 
které byly předkládány v případě 
předchozího výdeje – bližší infor-
mace na www.praha3.cz. Na této 
adrese je také možnost internetové 
rezervace konkrétního termínu. �

MARTIN VANČURA,
vedoucí Odboru dopravy

Nezapomeňte na výměnu parkovací karty

Vyhlášení grantových témat na rok 2011

Farmářské trhy na Jiřáku znovu od března
Den před Štědrým dnem se zavřely stánky na farmářském tržišti 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. S oblíbenými trhy, už známými farmá-
ři a jejich prvními jarními produkty se návštěvníci mohou setkat opět 
v březnu. Více informací naleznete na internetových stránkách 
www.farmarsketrziste.cz �

Fotbalová Viktorka přeje i bruslařům
Především dětem je určeno nové kluziště na parkovišti u stadionu Vik-
torky, na které bude přístup z Krásovy ulice. „Když bude počasí přát, což 
v tomto případě znamená, že bude mrznout, bude se u nás od 4. ledna 
bruslit,“ upřesnil viceprezident klubu FK Viktoria Žižkov Michal Kucián. 
Kluziště bude otevřeno od 14 do 20 hodin, vstup zdarma. �

Ilustrační foto
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 Dětská charta proti kyberšika-
ně vznikla na základě požadavků 
žáků, kteří její text sami s pomo-
cí pedagogů připravili. V projek-

tu charty proti kyberšikaně, který 
je organizovaný v rámci sítě stře-
doevropských škol ACES, žáci 
sledovali výskyt kyberšikany na 

svých školách. Děti také uskuteč-
nily videokonference, blogovaly, 
vytvořily řadu prezentací a videí. 

Charta bude zpřístupněna 
všem školám, které patří do sítě 
ASP UNESCO a následně pak 
předána školám po celém světě. 

Slavnostní podpis smlouvy pro-
ti kyberšikaně se v Černínském 
paláci uskutečnil za přítomnos-
ti předsedkyně České komise pro 
UNESCO Heleny Illnerové, sta-
rostky městské části Praha 3 Vladi-
slavy Hujové a jejího zástupce pro 
oblast školství Jiřího Matuška. �

-mot-

Žižkovská radnice vy-
slala do ulic Prahy 3 
po první sněhové na-
dílce tři desetičlenné 
čety s malotraktorem 
a objednala několik 
dní poté strojové čiš-
tění a posyp chod-
níků, které považu-
je za hlavní páteřní 
komunikace. Měst-
ská část tak nad rá-
mec svých kompeten-
cí pomáhá v situaci, 
která letos nasta-
la. Jak to tedy vlast-
ně s úklidem sně-
hu a odpovědností 
za škody je?

Od první republiky zodpovídal 
za úklid chodníků vždy majitel 
přilehlého objektu. Loňská nove-
la zákona č. 13/1997 Sb. přenesla 
odpovědnost za škody, jejichž pří-
činou byla závada ve schůdnosti 
místní komunikace nebo průjezd-
ního úseku silnice, nově na vlast-

níka komunikace. Zjednodušeně 
lze tedy říci, že úklid pozemních 
komunikací – tedy silnic a chod-
níků má na starosti jejich vlastník, 
tedy hlavní město Praha, nikoli 
městská část. Hlavní město Praha 
touto činností pověřilo Technic-
kou správu komunikací. 

Usnesením Rady ZHMP se
stanovil také v Praze 3 okruh 
komunikací, na kterých bude 
zajišťován zimní úklid v určitém 
pořadí a v určitém čase a dá-
le na kterých se zimní úklid za-
jišťovat nebude vůbec. TSK na 
území městské části Praha 3 za-
jišťuje úklid chodníků přileh-
lých k hlavním silničním tahům 
(Koněvova, Vinohradská atd.). 
Ve většině ulic a uliček respekti-
ve přilehlých chodníků městské 
části tak ze strany ze zákona od-
povědné osoby neprobíhá úklid 
vůbec, případně je zde techni-
ka s lidmi nasazena až ve chví-
li, kdy zbývá kapacita po úklidu 
hlavních tahů.

Co je s daným stavem mož-
né udělat? Předně je třeba říci, 
že se městská část se situací ne-
smířila a nesmíří a bude nadále 
pomáhat svými, byť omezený-
mi možnostmi, s úklidem chod-
níků. Podle odhadu odborníků 
by zimní údržba všech chodní-
ků v hlavním městě vyšla magis-

trát na neuvěřitelných šest mi-
liard korun ročně. Na druhou 
stranu považujeme počet ko-
munikací, které stanovilo měs-
to pro povinnou zimní údržbu 
TSK v Praze 3, za nízký a ne-
dostatečný. Radnice proto bude 
v jednáních s hlavním městem 
usilovat o zvýšení počtu udržo-
vaných chodníků. Plán údržby 
by měl mnohem více reflekto-
vat, že Praha 3 je centrální měst-
skou částí s vysokou hustotou 
obyvatel a že velká část těchto 
obyvatel je v seniorském věku. 
Tedy ve věku, ve kterém nedo-
statečná údržba chodníků může 
způsobovat největší obtíže.

Městská část je připravena na-
dále pomáhat se zimní údržbou. 
Budeme hledat cesty, jak v rámci 
omezených rozpočtových mož-
ností efektivně a na správných 
místech pomoci. �

PAVEL SLADKOVSKÝ,
 zástupce starosty 

Se stavem údržby chodníků se radnice rozhodně nesmíří

Žižkovské děti vědí, jak se bránit kyberšikaně

Žáky z Lupáčov-
ky při slavnostním 
podpisu Dětské 
charty proti kyber-
šikaně zastupovali 
v Černínském palá-
ci Sophia Stoltzová 
z osmé a Karel Ko-
lář z deváté třídy.
Jak jste vlastně na myšlenku vy-
tvořit chartu proti kyberšikaně 
přišli?

S nápadem přišel náš učitel 
angličtiny a nás to začalo hodně 
zajímat. Objevil projekt ACES, 
který spojuje středoevropské 
školy. V rámci tohoto projektu se 
vyhlašuje řada témat, na jejichž 
zpracování pak spolupracují 

školy z různých zemí. A nás prá-
vě zaujalo téma kyberšikany.

Na projektu s názvem „Kyber-
šikana – konflikt moderní ško-
ly“ jste spolupracovali s dětmi 
z Bukurešti. Jak jste se ke spo-
lupráci se žáky rumunské ško-
ly dostali?

Tahle spolupráce vznikla opět 
díky programu ACES. Škola se 
do něj přihlásí s určitým tématem 
a pak hledá partnerskou školu ze 
zahraničí, která by s ní na daném 
projektu chtěla pracovat. A nám 
se na naši nabídku ozvala škola 
Eleny Farago z Bukurešti. 

Jak text dětské charty proti ky-
beršikaně vznikal?

Tématem jsme se zabývali vět-
šinou na hodinách občanské vý-
chovy. Každý žák přišel s něčím, 
co považoval za důležité, co by 

se mělo v chartě objevit. S ně-
čím, co představuje problém ne-
bo nebezpečí, když se dítě ale 
i dospělý pohybuje ve virtuálním 

světě internetu. Ale patří sem tře-
ba i komunikace prostřednic-
tvím SMS zpráv. Body, které se 
opakovaly, tedy to, co většina žá-
ků hodnotila jako problematic-
ké, se pak dostalo na chartu. Jed-
notlivé body jsme samozřejmě 
po celou dobu přes internet kon-
zultovali s dětmi z Rumunska. 
S výslednými formulacemi a sty-
listikou nám potom pomáhal ře-
ditel naší školy Milan Hausner 
i další učitelé. Když byla charta 
hotová, začali jsme pod ní shro-
mažďovat podpisy. 

Kolik dětí chartu podepsalo?
Z naší školy chartu podepsa-

li všichni žáci od pátých do de-
vátých tříd a dokonce i některé 
mladší děti. Chartu samozřej-
mě podepisovali i žáci z buku-
rešťské školy. K podpisu charty 
se teď můžou přidat i další ško-

ly z České republiky ale i ze za-
hraničí. 

Setkali jste se vy osobně s ky-
beršikanou?

Osobně i od kamarádů víme, 
že je to problém. Jde třeba o na-
dávky e-mailem, esemeskami, vy-
dírání nebo zveřejňování fotek 
a videí. Chtěli jsme dát sepsáním 
charty návod, jak se tomu bránit. 
Aby si i děti uvědomily, že virtu-
ální prostředí internetu, kde jsou 
lidé skryti za přezdívkami, před-
stavuje svojí anonymitou velké 
nebezpečí. 

Ale my sami také aktivně vstu-
pujeme do tohoto virtuálního 
světa a musíme dodržovat jeho 
pravidla. A k tomu jsme se také 
podpisem charty zavázali. 

Chartu naleznete na stránkách 
www.lupacovka.cz �

-mot-

„Charta je návod, jak se bránit ve virtuálním světě,“ říkají žáci z Lupáčovky

Karel Kolář podepisuje Dětskou chartu 
proti kyberšikaně.

Zástupce starosty Pavel Sladkovský s krizovým štábem v terénu.

Žáci Základní školy Lupáčova spolu s dět-
mi z partnerské školy Eleny Farago z Bu-
kurešti se v pátek 10. prosince sešli v re-
prezentativních prostorách Černínského 
paláce na Hradčanech, aby oficiálně zavr-
šili první etapu mezinárodního projektu 
„Kyberšikana – konflikt moderní školy“, 
na kterém se obě školy významně podílely. 

Slavnostní setkání se konalo v Černínském paláci.
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. so 18.00 Občanský průkaz
 20.30 The Social Network
  2. ne 17.30 Mafiánské filmy 

– Kmotr
 20.45 Mafiánské filmy 

– Kmotr II.  
  3. po 18.00 Habermannův mlýn

20.30 Přežít svůj život
  4. út 18.00 Na cestě

20.30 Imaginární lásky
  5. st 18.00 Nesvatbov

20.30 Filmjukebox 
– Další rok (GB 2010) 
www.filmjukebox.cz 

  6. čt 18.00 Kvílení (FK)
 20.30  Děcka jsou 

v pohodě
  7. pá 17.45 Dívka, která si hrála 

s ohněm
20.30 Mafiánské filmy 
– Neúplatní
22.30 Paranormal activity 2

  8. so 18.45 MET: Live in HD –
Dívka ze Zlatého západu | 
Giacomo Puccini

  9. ne 17.00 Mafiánské filmy 
– Kmotr II.

 20.30 Děcka jsou 
v pohodě

10. po 18.00  Poznáš muže 
svých snů
20.30 Úterý po Vánocích 

11. út 18.00  Domů na Vánoce
 20.30 Američan
12. st 18.00  Single Man
 20.30 Mafiánské filmy 

– Kmotr
13. čt 19.45 NT Live: Fela!

Projekt 100 – www.projekt100.cz 
14. pá 18.00 Druhá strana mince

20.30 Erotikon
22.30 Bibliotheque Pascal 
(FK)

15. so 18.00  Puškvorec
20.30  Další rok
22.30 The Doors: 
When You’re Strange

16. ne 18.00 Velká láska
 20.30 Dobré srdce

17. po 17.00 Mafiánské filmy 
– Kmotr II.
20.30 Nesvatbov

18. út 18.00 Na mamuta!
20.30 Mafiánské filmy 
– Neúplatní

19. st 18.00  Dívka, která kopla 
do vosího hnízda
20.45 Další rok

20. čt 17.30 Mafiánské filmy 
– Kmotr
20.45 Profesionální 
manželka

21. pá 20.00  Medvědí ostrovy + 
koncert DVA

22. so 18.00 Nevinnost
20.30  Děcka jsou v pohodě

 22.30 Kvílení (FK)
23. ne 16.45  Bolšoj balet: Class 

Concert, Giselle
24. po 17.30 Mafiánské filmy 

– Kmotr
20.45  Občanský průkaz

25. út 18.00 Čtyři lvi
20.30 Lost Horizon 
(premiéra)

26. st 18.00 Oscar podle Aera 
– Další rok
20.30 Oscar podle Aera 
– Děcka jsou v pohodě

27. čt 18.00 Mafiánské filmy 
– Neúplatní
20.30 Aero naslepo

28. pá 18.00 Dobré srdce
20.15 Nevinnost
22.30 Smlouva s vrahem 
(FK)

29. so 17.00 Erotikon
19.00 Cizinec
21.00 Děcka jsou 
v pohodě

30. ne 17.00 Mafiánské filmy 
– Kmotr
20.30 Mafiánské filmy 
– Kmotr II.

31. po 18.00 Imaginární lásky
20.30 Další rok

FILMY PRO SENIORY
  4. út 10.00 Mafiánské filmy 

– Kmotr
11. út 10.00 Děcka jsou v pohodě
18. út 10.00 Další rok
25. út 10.00 Mafiánské filmy 

– Kmotr II. 

BABY BIO
  5. st 10.00 Imaginární lásky
12. st 10.00 Děcka jsou v pohodě
19. st 10.00 Další rok
26. st 10.00 Občanský průkaz

NEDĚLE PRO RODIČE S DĚTMI
  9. ne 15.00 Kobercová dílna
16. ne 15.00 Ticho
23. ne 15.00 Na oko
30. ne 15.00 Malí architekti

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
3. – 31. 1. J. Mitéran – Portréty 

prchavosti

  7. pá 19.30 FutureLine: 
Preludium + T. A. D. *

  8. so 19.00 10 let bez Mejly   
Půlnoc, Filip Topol, Jan 
Brabec, Pavel Zajíček*

  9. ne 20.00 dVA Geisslers 
Hofcomoedianten: 
Lakomec

11. út 19.30 Iné kafe
12. st 19.30 Republic of two   

křest CD
13. čt 19.30 FutureLine: 4Signs 

+ Čistírna pokaždé jinak*
15. so 19.30 Iné kafe
16. ne 19.30 Projekce filmu 

o Young Gods „Lonely 
pioneers“

17. po 19.30 dVA Divadlo 
Akropolis: Smrt v růžovém

18. út 19.30 Luno (křest CD)
20. čt 19.00 Respect plus: 

Fanfare Ciocarlia 
22. so 19.30 FutureLine: Candy 

Meatworks +Rain*
23. ne 19.30 Godspeed you! 

Black emperor
24. po 19.30 Andreya Triana
25. út 19.30 Rudovous (křest CD)*
26. st 19.30 EuroConnections: 

Chapelier Fou + 
Mythematica 

27. čt 19.00 dVA Songfest.cz 
2011 Rok zajíce

29. so 19.30 FutureFirstLine: 
Unique Future*

30. ne 19.30 Respect plus: 
Magnifico 

31. po 19.30 Čechomor

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
7. 1. – 4. 2. M. Albich – obrazy

  8. so 15.00 Ensemble Clamo
(J. L. Meyer von 
Schauensee, L. Weber, 
B. Martinů)

11. út 19.30 B. Hilpo – viola, 
M. Hilpo – klavír, 
D. l. Veis – violoncello 
(R. Schumann, J. Sibelius, 
P. I. Čajkovskij)

13. čt 19.30 I. Boreš – kytarový 
recitál, T. Mach – housle 
(V. Matějka, J. S. Bach, 
A. Hába, A. Piazolla) 

17. po 19.30 Trio Bergerettes 
(W. A. Mozart, L. Sluka, 
J. Brahms) 

19. st 19.30 J. Příhoda 
– violoncello, J. Klepáč 
– klavír (B. Martinů, 
L. Janáček, C. Franck)

22. so 15.00 festival Tóny 
nad městy, M. Schiavo 
(Itálie) – klavírní recitál

25. út 19.30 Smíšený komorní 
sbor Pražští pěvci 
(S. Rachmaninov)

26. st 19.30 Dětský svět 
I. Kahánek – klavír, 
studenti hudebních škol 
(Skladby mistrů pro děti) 

27. čt 19.30 Smyčcové duo 
(J. S. Bach, L. Boccherini, 
M. Ravel)

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  6. čt 20.00 Blues Jade Akustik
13. čt 20.00 Sedící Kameny 
20. čt 20.00 Josef Fojta 
27. čt 20.00 Martina Trchová 

+ Patrik Henel 

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.

17. po 20.00 Kupcová: 
Checkpoint Charlie, 
J. Březina: Lesem 

19. st 20.00 L. Kašiarová:
ALA III., P. Fornayová: 
Diamondance: Reloaded

21. pá 20.00 Nanohach, 
Charnock (UK): Miluj mě 

24. po 20.00 H. Arenbergerová, 
T. Steyaert, A. Synková: 
Wait, Wait, Wait…

28. pá 20.00 VerTeDance, 
A. Polívková: Případy 
doktora Toureta + romská 
zábava aneb „Cigáni jdou 
do nebe“. Džas te khelel –
Pojďme tančit! 

31. po  20.00 K. Stupecká: 
Sunyata

Hosté
  7. pá 14.00, 8. so 10.00 a 9. ne 

10.00 workshop Institutu 
světelného designu

13., 20., 27. čt  19.30 Show Jana 
Krause

29. so 20.00 Carpe Noctem 
s PS Gardes

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
11. út České nebe
12. st České nebe
16. ne České nebe
18. út Blaník
19. st Blaník
23. ne Němý Bobeš
25. út Cimrman v říši hudby 
30. ne 16.00 a 19.00 České nebe

Divadlo Pražské konzervatoře
www.divadlokonzervatore.cz
17. po M. Bulgakov: 

Mistr a Markétka
31. po J. Fosse: Jméno

Hosté Žižkovského divadla JC
10. po J. Tätte: Každý den 

šťastný den (pražská 
premiéra) – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

24. po M. Kundera: Jakub a jeho 
pán – Divadlo A. Dvořáka 
Příbram

28. pá J. Havelka, F. Mitterer, 
J. Genet: Historky 
z lapáku (premiéra) 
– Krutodivadlo

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

14. 1. – 31. 1. J. Dostál – fotografie

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

28. út 2 Styles workshop – Afro 
a Dancehall (Spojení tra-
dičních afrických tanců 
s houpavým a pohodovým 
dancehallem)

Mateřský klub Ulitka
13. čt 10.00 Otisky do hlíny 
27. čt 10.00 Šperky z fima 

Tvoření s dětmi (od 2 let)
13. čt 9.00 Eskymák z květináče 
20. čt 9.00 Sněhové vločky 
27. čt 9.00 Lední medvěd 

Hrajeme si se zvyky a tradicemi 
14. pá 10.00 Nový rok a Tři králové 
21. pá 10.00 Zimní radovánky 
28. pá 10.00 Masopust 

Beztíže – nízkoprahový klub 
každý všední den od 15.00 – 19.00 

Pololetní prázdniny:
  4. pá 9.00 V dílně si můžete 
vyrobit vařečku, letadlo a další věci 
ze dřeva, nebo se můžete zúčastit 
tanečního workshopu.

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

  7. pá 18.00 Pyžámkový večírek
  9. ne 15.00 Nedělní herna s hra-

ním deskových her 
14. pá 10.00 Den otevřených 

dveří 
16. ne 15.00 Nedělní herna: Celé 

Česko čte dětem – autor-
ské čtení P. Braunové

18. út 10.00 Prevence a řešení 
bolavého ucha

21. pá 9.00 Novoroční pozdrav 
pro Rybku – sbírka věcí 
pro Azylový dům Rybka 

25. út 10.00 Nejlepší chůva – 
seminář 

30. ne 15.00 Nedělní herna 
30. ne 15.00 Hráčské setkání

Kurzovní tipy
Pro rodiče s dětmi 
• Info – Míla tel. 774 644 974 
po 16.30 Keramický ateliér
st  16.30 Muzicírování 

pro rodiče s dětmi 
pá   9.15 Miminka I – cvičení pro 

rodiče s dětmi od 2 měsíců

Pro děti 
• info – Jolana tel. 603 416 724
st 14.30 Keramika II (od 5 let) 
út 16.45 Malí muzikanti 

(od 5 let) 
po 14.00 Výrazový tanec I 

(7–8 let) 
po 15.15 Výrazový tanec II 

(9–12 let)

Pro dospělé 
• info – Jolana tel. 603 416 724
po 18.30 Břišní tance – mírně 

pokročilí 
po 19.45 Relax dance
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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)
11.00 Palečci (2–3 roky)
15.00 Písnička (1,5–2 roky)
16.00 Písnička (2–3 roky)
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)
11.00 Palečci (1–2 roky)
12.00  Bubenická školička 

(3–4 roky)
15.00 Začínáme s Montessori 

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

(2–3 roky)
17.00 Začínáme s Montessori 

(2–3 roky)

Pátek
15.00 Začínáme s Montessori 

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

(3–5 let)

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

15. so Jednodenní lyžařský 
zájezd do Albrechtic 
v Jizerských horách 
vhodný i pro snowbor -
disty a běžkaře 

Turnaje v herně
  4. út stolní tenis 
11. út  stolní hra „Balone“
18. út stolní hra „Quixo“
25. út karetní hra „Uno extreme“

každý čt 9.50 cvičení pilátes 
pro maminky s hlídáním 
dětí (i bez) s možností 
oběda

Mezinárodní hudební festival Tó-
ny nad městy je ojedinělý festival, 
jehož IX. ročník se koná ve čty-
řech českých městech – v Děčíně, 
Karlových Varech, Praze a Ústí 

nad Orlicí. Dramaturgie festiva-
lu si ve svém programu klade za 
cíl představovat domácímu pub-
liku jak významná, tak méně zná-
má, avšak atraktivní hudební díla 

v interpretaci předních světových 
i českých umělců. 

Mimořádný zážitek slibuje zá-
věrečný koncert festivalu 22. ledna 
v Atriu, kde se setkáme s italským 
klavíristou Marcem Schiavem. 
Program je věnován skladbám 
B. Galuppiho, L. van Beethovena 
a F. Chopina. 

Italský klavírista Marco Schia-
vo začal hrát na klavír již v pě-
ti letech, je vítězem několika 
klavírních a komorních soutě-
ží. Marco je jedním z nejlepších 
italských koncertních pianistů 
nastupující generace díky své dy-
namice, všestrannosti, stejně tak 
pro snadnou a okamžitou schop-
nost číst hudbu. Vystupuje pra-
videlně v hlavních divadelních 
a koncertních sálech po celém 
světě. Marco Schiavo je také ře-
ditelem Mezinárodní hudební 
asociace A. Toscaniniho. �

-jza-

Festival Tóny nad městy 
v Atriu na Žižkově
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Rok tygra končí, rok zajíce začí-
ná. Přijďte 27. ledna oslavit pří-
chod nového roku dle lunárního 
kalendáře. Na pódiu Paláce Ak-

ropolis tradičně vystoupí čínská 
zpěvačka Feng-yün Song se svojí 
hudební skupinou Trio Puo a zá-
roveň za přítomnosti zpěvačky 

Radůzy pokřtí nové album „Mal-
ba hlasem – Nezpívám…“. Mo-
derátorského žezla se opět ujme 
herec Jaroslav Dušek, tentokrát 
se souborem malé Vizity. Kromě 
nich se těšte na divoké bubeníky 
Létající koberec, na malou módní 
přehlídku vietnamské návrhářky 
Mimi Nguyen Hoang Lan, japon-
skou klavíristku Kayoko Zemano-
vou, mladého čínského bojového 
tanečníka Qin Fei a představení 
žáků z jeho wu-shu školy v Pra-
ze. Prostory Akropole také roz-
vibruje orientální tanec a taneční 
představení flamenca, provoní ča-
je sdružení ČajoMír nebo stylové 
pokrmy. 

I letos začíná program od 
16 hodin Barevným jarmarkem 
spojeným s programem pro dě-
ti s volným vstupem a od 19 ho-
din proběhne hlavní část pro-
gramu. �

-eko-

Výstava v Atriu představí 
obrazy Milana Albicha

Malíř, grafik, ilustrátor Milan 
Albich se narodil 1925 na Slo-
vensku, vystudoval v Praze 
v letech 1945 –1949 u profesorů 
Martina Salcmana a Cyrila Bou-
dy. Jako knižní grafik spolupra-
coval s většinou našich naklada-
telství, vytvořil na tisíc knižních 
úprav včetně ilustrací. V letech 
1955 – 2000 měl řadu samo-
statných výstav obrazů, kreseb 
a knižní grafiky doma i v zahra-
ničí. Jeho díla jsou zastoupena 
ve sbírkách Národní galerie 
i v soukromých sbírkách v za-
hraničí. Zemřel v Praze 26. pro-
since 2000. �

Přijďte tančit do Ponce 
aneb romská zábava s živou hudbou 
Divadlo Ponec si na pátek 28. ledna připravilo speciální taneční večer. 
Od 20.00 hod. vystoupí herečka a performerka Anna Polívková spo-
lu se členkami tanečního souboru VerTeDance v představení Případy 
doktora Toureta.

Džas te khelel! Pojďme tančit! je podtitul romské zábavy, která bu-
de následovat ihned po skončení představení. Nechte se vtáhnout 
do rytmu romských tanců, do kterých vás na místě zasvětí tanečníci 
ze Salut Roma. Večerem vás provede „šukar čaje“ (v překladu hezká 
dívka) Anna Polívková. �

Foto: K. Pruzkova

Přijďte přivítat rok Zajíce

Vítání čínského nového roku se bez zpěvačky Feng-yün Song  již neobejde.
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Etnické restaurace má Žižkovský 
gurmán v oblibě – během posled-
ních let jste si v Radničních novi-
nách mohli přečíst o řecké taverně 
Olympos, pákistánském restauran-
tu Mailsi, vietnamském podniku 
Ha Noi, kubánském cocktail ba-
ru Sabor Cubano, japonsko-thaj-
ské restauraci Kon Nichi Wa, me-
xickém restaurant-baru Fosil nebo 
arménském podniku Noy. A ten-
tokrát konečně celosvětově vyhlá-
šená, voňavá, barevná a důmysl-
ně kořeněná kuchyně indická.

Na rohu ulic U Vodárny a Slez-
ské byla ještě donedávna nezají-
mavá hospoda U císaře, kterou po 
zásluze odvál čas. Prostory obsa-
dili majitelé Bombay baru a pusti-
li se do odvážného souboje s tě-
mi nejlepšími indickými podniky 
v Praze typu Indian Jewel, Kha-
juraho nebo aktuálně se stěhující 
Taj Mahal.

Interiér Dilli Delhi není nijak 
přehnaně orientální, sem tam deč-

ka na zdi a lehké barevné ladění 
do červena, prostory pro kuřáky 
a nekuřáky jsou náležitě odděleny. 
Velkým lákadlem je polední menu 
v cenové relaci od 69 do 89 korun, 
které obvykle obsahuje zeleninové 
sabji, polévku a rýži nebo indické 
placky naan či chapati a které mů-
žete dostat až do 17.00 hodin.

V hlavní večerní nabídce na-
jdete vpodstatě všechny základ-
ní pokrmy indické kuchyně - pl-
něné taštičky samosa, smaženky 
pakora, čočkovou polévku mul-
ligatawny, zeleninovou či kuře-
cí šorbu, osm variant pokrmů pe-
čených v tradiční hliněné peci 
tandoor i nejznámější bohatě ko-

řeněné omáčky korma, masala, 
vindalu nebo jalfrezi obvykle ve 
variantách kuřecí, jehněčí a kre-
vetové. Nechybí ani oblíbená rý-
žová specialita birjani opět v ně-
kolika obměnách, široká nabídka 
čerstvého pečiva z pece tandoor, 
kořeněný jogurt raita nebo jo-
gurtový nápoj lassi. Nadšení bu-
dou v podniku nepochybně ve-
getariáni, kteří mohou vybírat 
z celé řady zeleninových a luště-
ninových jídel, případně ochut-
nat domácí indický sýr paneer na-
příklad v kombinaci se špenátem 
nebo zeleným hráškem.

Dilli Delhi se prezentuje i ja-
ko cocktail bar a nabídka mícha-
ných drinků je tedy opravdu roz-
sáhlá – přes 130 koktejlů na bázi 
whisky, ginu, vodky, rumu, te-
quily a brandy včetně krátkých 
nápojů shooters bez nealkoholic-
ké složky a naopak koktejlů zce-
la lihuprostých. �

-gur-

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Dilli Delhi Indian Restaurant

Jan byl sesazen a zbaven všech 
hodností. Zůstávala mu však 
zbraň nejmocnější – jeho hlas. 
Byl totiž kazatel a jako super-
hvězda v tomto oboru snadno 
dokázal manipulovat veřejným 
míněním. Masy novoměstské 
chudiny dychtivě čekaly na kaž-
dý jeho povel. 

Jakoubek ze Stříbra to dob-
ře věděl, neboť byl sám kaza-
tel (byť zdaleka ne tak populár-
ní). Odhodlal se proto zakročit 
a 7. 3. podal na Jana k městské 
radě stížnost, opíraje se při-
tom o články narovnání z 5. 2.: 
„aby žádný kněz v zlém domně-
ní a kněz krvavý neměl svobody 
v sloužení ani v kázání, leč by se 
před obcí vyčistil a zjevné poká-
ní činil“ a „ kdo by bouřil kterou 
obec, má od hejtmanů, purkmis-
trů a obcí trestán býti, z obcí vy-
hnán a trpěn nemá býti“. Jeho 
cílem tudíž evidentně bylo vypo-
vědět Želivského z Prahy, měst-
ští radní se však s ním rozhodli 
skoncovat definitivně. Je neuvě-
řitelné, že se absolutně nepouči-

li z případu Jana Husa: likvidace 
miláčka lidu se rovná sebevraždě 
a vede do katastrofy! 

8. 3. je hned po kázání vyslán 
ke kostelu P. Marie Sněžné posel, 
Jana však nezastihne. To se po-
daří až pozdě odpoledne, měst-
ská rada se ale již rozešla, tudíž 
byl pozván až na druhý den, opět 
po kázání. 

9. 3. se tedy Želivský vypra-
ví na Staroměstskou radnici. Zá-
minkou má být porada, kam má 
pražské vojsko vytáhnout. Zda 
na Moravu, k hradu Krasíkovu 
nebo na pomoc táborům? Nyní 
měl Jan zbystřit – podle narov-
nání totiž kněz mohl být přizván 
ke konzultaci pouze ve věcech ví-
ry, v žádném případě ne ohledně 
válečných plánů. Patrně ale léč-
ku neprohlédl, možná si myslil, 
že skutečně potřebují jeho zku-
šenosti. Staroměstští se mezi-
tím horečně snaží sehnat hejtma-
na Haška Ostrovského a všechny 
novoměstské radní. Ukázalo se 
ale, že chybí Jeroným Šrol a Jí-
ra rukavičkář, což jednání zdrže-

lo asi o hodinu. Když konečně 
byli všichni pohromadě, zopako-
val staroměstský purkmistr dotaz 
ohledně cíle tažení. Tím však klid-
ná debata končí a začíná prudká 
výměna stížností, výčitek, invek-
tiv… Janovi jde zejména o uzná-
ní pro Bzdinku a další radikály, 
purkmistr na to naoko smírně při-
stoupil, v tom však vystoupí radi-
kál Petřík Rezek (nedávno pro-
puštěný z vězení), že tady s těmi 
zrádci jednat nebude. To asi byla 
poslední kapka, nato jsou všichni 
prohlášeni za zatčené. 

Petřík ještě naivně prosí Ja-
na o přímluvu, ten však pocho-
pil, že už je konec. Požádá jen 
o zpovědníka, prosloví svoji zá-
věť a kat jim bleskurychle sváže 
ruce a setne hlavy.

V davu, shromážděném na-
vzdory přísnému zákazu před 
radnicí, si povšimli krvavého po-
tůčku, vytékajícího zpod vrat. 
Radnice je vzata útokem, rad-
ní na poslední chvíli prchají za-
dem, hejtman Hašek sedá na ko-
ně a snaží se uklidnit dav, že prý 

Janovi nic není, v tom kdosi na-
lézá zkrvavené tělo a vypuká pek-
lo. Hašek jen taktak ujíždí, kdo-
si vybíhá s Želivského hlavou na 
hromadu hnoje na náměstí, uka-
zuje jí shromážděným, v tom mu 
jí vytrhne jakýsi výrostek a prchá 
s ní pryč, tomu jí pak musel nási-
lím zabavit kněz Gaudentius, kte-
rý jí nosí po Praze na stříbrném 
talíři jako hlavu Jana Křtitele…

Zatímco druhého dne je Jano-
vo tělo s dojemnými proslovy po-
hřbíváno ve vydlabaném korytě 
pod kazatelnu v chrámu Panny 
Marie Sněžné, venku lůza pus-
toší a drancuje město. Z knihov-
ny Karolina přitom zmizí i Hu-
sovy rukopisy z Kostnice, Židé 
jsou masakrováni při pogromech. 
Sedm konšelů skončí na poprav-
čím špalku, pražská města prý 
utrpí mnohem větší škody než za 
křížové výpravy. 

Těžko by si Jan Želivský mohl 
svůj pohřeb zrežírovat lépe. �

JAN ŠKODA,
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Jana Želivského (dokončení)

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

e-mail: senior@remedium.cz

Běžný provoz Klubu po vánoč-
ních svátcích začíná 3. ledna 
v 9.00, kdy začíná i zápis do jar-
ního semestru programů a kur-
zů pro seniory (ARTE dílny, Novi-
nářská dílna, AJ pro začátečníky, 
rehabilitační cvičení, PC kur-
zy a další). Otevřeno je od pon-
dělí do čtvrtka od 9.00 do 18.00, 
v pátek od 9.00 do 16.00. 

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
14. pá 16.00 Zpívání s harmoni-

kou, Dům s pečovatelskou 
službou, Roháčova 26

19. st 13.30 vycházka od kostela 
sv. Petra do Poštovního 
muzea, sraz na zast. tram 
3, 8, 24 Bílá labuť

SVAZU DŮCHODCŮ PRAHA 3 
Hořanská 2
25. út 14.00 Výroční členská 

schůze – velký sál Učňov-
ského střediska, Učňov-
ská 1 (zast. tram č. 1, 9, 
16 – Spojovací). Platný 
členský průkaz s sebou.

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00
13. čt 16.00 seminář: Příprava 

plátna na malování
27. čt 16.00 vernisáž výstavy 

J. Borovičky: Akvarel

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v lednu kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přejeme do 
dalších let hodně zdraví a osob-
ní pohody. Blahopřejeme Zdeňce 
Průšové a Emilii Žákové. �

Svaz důchodců Praha 3 

Rybáři, nezapomeňte 
na nové povolenky
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Děti z Jeseniovky vyhrály 100 tisíc korun na školu v přírodě
Skvělého úspěchu dosáhli druháci ze ZŠ 
Jeseniova, když vybojovali první místo ve 
výtvarné soutěži vyhlášené Ministerstvem 
životního prostředí pro žáky I. stupně základ-
ních škol. Ve výtvarné soutěži na téma „Bio-
diverzita – druhová rozmanitost“ byly obrázky 
dětí z Jeseniovy oceněny jako ty nejkrásnější. 
Na slavnostním vyhlášení v Národním domě 
na Smíchově převzaly děti z rukou náměstka 
ministra životního prostředí Tomáše Vrbíka 
cenu, kterou si určitě užijí – 100 tisíc korun na 
školu v přírodě. �

Prahou plnou strašidel
V sobotu 8. ledna pořádá Junák závod Prahou plnou 
strašidel – pro děti, rodinné týmy a další zájemce 
o tajemno na Starém Městě, sraz ve 14.00 na hřišti 
Sokola u Tyršova domu, Praha 1. Více na stránkách 
www.strasidla.net. �

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. �

Místní organizace Českého rybář-
ského svazu Žižkov II., Husinecká 
14, tel.: 222 541 337, e-mail: zizko-
v2@loska.cz Úřední hodiny sekre-
tariátu (vchod přes prodejnu): leden 
– únor: út, st, čt 14.00 –18.00 hod. 
Povolenky a členství na rok 2011 
se vydávají od 16. prosince. Vý-
kazy úlovků je třeba odevzdat do 
15. ledna a členské příspěvky na 
rok 2011 zaplatit do konce února. 
Více na www.rybar.xf.cz �

Tříkrálová cyklojízda
Třináctá čtvrteční večerní tříkrá-
lová cyklojízda 6. 1. start 18.00 
hodin v parku Folimanka (Výtoň, 
Myslíkova, Staroměstské nám. 
Hlavní nádr., Olšanské nám., 
Koh-i-noor, nádr. Vršovice). 
Více na http://galas.borec.cz �
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� Zajímá vás problematika zaměst-
návání starobních důchodců? Na 
vaše dotazy odpovídáme na e-mailu
nasepraha�.poradna@seznam.cz
nebo každé úterý a čtvrtek od ��.�� 
do ��.�� na tel. 		� ��� 
��
� Potřebujete půjčit a bojíte se dů-
sledků za špatně a podvodně uza-
vřených smluv? Poradíme na e-mailu
nasepraha�.poradna@seznam.cz 
nebo každé po ndělí a středu od 
��.�� do ��.�� na tel. 		� ��� ���
� Koupím po legionáři vyznamnená-
ní, dopisy, výstroj aj. Tel. 	� ��� ���
� Koupím váhy, kameninu, obr. rámy, 
ván. ozdoby, alpaku. Tel 	� ��� ���

� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. �� ��� ���
� Koupím stand. TV �omson 
úhl. ��, typ ��DG, ��E, černá, 
� scarty. Tel. 	�
 ��� ���
� Malířské a lakýrnické práce + 
úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. ��� ��� 
�	
� Důchodci – různé opravy, malby, 
dlažby, úklidy, odvoz věcí, opravy 
garnýží atd. Tel. ��� �

 ���
� Čeští malíři z P� od r. �

� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. ��� ��	 �
�
www.cesti-maliri.cz
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 	�� ��
 ���, 			 ��� ���
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím 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
� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vzklidíme, odve-
zeme odpad či nepotřebné věci, stě-
hování, kontejnery. Tel. 	�� �� 	�, 
www.astor-servis.cz
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. �� 	� 
��
� Malby, zednické opravy, vyklíze-
ní. Tel. ��� �

 ���
� Broušení parket +lak – ��� Kč/m�,
malování bytů. Tel. ��� ��� �	�
� Rekonstrukce bytů, koupelen, in-
stalatérské, obkladačské a zednic-
ké práce, broušní parket. E-mail: 
olaolda@volny.cz, tel. ��� ��� ��� 

� Silikonové těsnění do oken a dve-
ří – ��% úspora tepla. Žaluzie, ro-
lety, čalounění dveří, shrnovací 
dveře. Z. Petříček, tel. ��� �
� 	�, 
�� ��� ���
� Čistíme koberce a čalouněný ná-
bytek mokrou metodou profi stroji 
Karcher, cena od �
Kč/m. Dopra-
va zdarma. www.cistimekoberce.cz,
tel.: 			 	�	 ���
� Hodiny zpěvu – vystudovaný uči-
tel zpěvu nabízí lekce – bez věkové-
ho a žánrového omezení, Praha �.
Tel. 		� ��� ���, www.zpev-pk.cz
� Kurzy němčiny s rodilým mluv-
čím. www.nemcina-���.cz,
tel. 	�� ��� 	��
� Koupím od soukromého majitele 
v P� dekret k bytu před rekonstruk-
cí nebo půdu. Tel. ��� �	
 
		

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.potravinydomu.cz
•  skladem 3 000 druhů zboží
•  čerstvé ovoce a zelenina
•  čerstvé pečivo

•  maso a uzeniny
•  platba kartou při
 dodání možná

INTERNETOVÝ SUPERMARKET 
pro Prahu a okolí

y
při

T

D O P R A V A  Z D A R M A

inzerce_potravinydomucz_1383x88.indd 1 24.11.2010 11:49:29
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PING-PONG
Volné hraní, řízené tréninky, víkendové turnaje

HALA
Praha 3, K Červenému dvoru 24, bus 133 Třebešín

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.

Michaela Vejvarová – AC&T Consulting,s.r.o.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
pro firmy i fyzické osoby
Veškeré služby pro dům a SVJ, 

založení nového SVJ, změna správce
Kancelář – Na Vrcholu 17, Praha 3

tel.: 603 711 529, act.consulting@tiscali.cz

angličtina začátečníci 
st 19–20.30 / út 16–17.30

španělština zač. – čt 19–20.30
italština zač. – út 19–20.30 a další kurzy. 
Zábavné kurzy angličtiny pro důchodce. 

Praha 1, Týnská 21 | www.jazzykovka.cz 
tel. 604 605 417, 224 808 233

Od 31. ledna 

3500 Kč/semestr

max. 6 studentů ve skupince

Nedávejte svoje starožitné věci jiným – nejlépe prodáte SDRUŽENÍ SBĚ-
RATELŮ, a to za nejvyšší výkupní ceny – rak.-uherské a čsl. (1. resp.) šavle 
a kordy, bodáky, opasky a přezky, helmy, starožitné zlaté a stříbrné šperky, ka-
pesní hodinky, vyznamenání a medaile, mince a dukáty, odznaky a dále obrazy 
– oleje s motivek krajiny nebo tržiště žáků Mařákovy školy (J. Bárta, V. Březi-
na, B. Dvořák, F. Kaván, O. Lebeda, J. Ullmann, J. Holub, J. Panuška, J. Honsa, 
A. Kalvoda, a jiní krajináři). Peníze přímo na ruku, slušné jednání a dohoda 
o ceně, nabídněte na 775 392 379.

www.levnaveterina.cz

Blahoslavova 6, ŽižkovTel: 731 117 988
Email: servis@uklizenydum.cz

Více na webu: www.uklizenydum.cz

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: 	�� ��� ��
.

Potřebujete poradit s Vaším sociál-
ním, důchodovým, právním problé-
mem? Pak je tu pro Vás bezplatná

PORADNA 
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ

ve čtvrtek �. �., �. ., �. �., 	. �., 
�. 
., . �, �. �. �. ��., �. ��., 

�. �. ��� od �� hodin v místos-
tech OV KSČM Praha � v Barano-
vě ��. tel.  	�� �		,  	�� ���, 

e-mail: ov.praha�@kscm.cz

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

I v novém roce rádi uveřejníme vaše inzeráty...
www.praha3.cz � e-mail: rn.inzerce@praha3.cz � tel.: 222 782 816

pour féliciter 
2011
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Znalost místních zákoutí, ulic i obyvatel – to je největší devíza praž-
ských strážníků-okrskářů. V Praze 3 nachodí okrskář během jedné 
směny zhruba deset kilometrů bez ohledu na roční období. U měst-
ské policie slouží v současné době 469 okrskářů ve 255 okrscích. Pra-
ha 3 má 8 okrsků, které zajišťuje 33 strážníků. Některé okrsky jsou 
přitom trochu neobvyklé, např. park na Vítkově nebo Olšanské hřbi-
tovy. V případě jakýchkoli potíží se mohou občané na okrskáře obrá-
tit přímo v terénu, na služebny, na operační středisko v Cimburkově 
ulici nebo na linku 156. „Občané mají dokonce možnost zavolat přímo své-
mu okrskáři na služební mobilní telefon. Kontakty jsou na informačních kar-
tičkách, které Pražané v průběhu podzimu dostali do poštovních schránek,“ 
dodal ředitel městské policie Praha 3 Dušan Machoň. �

-mpo-

KDO MĚ CHCE
1) 02475/2010 štěně křížence, tři 

a půl měsíce staré, pes černé 
barvy s pálením a bílým prouž-
kem na hrudníku. Je to velice 
milé, chytré a učenlivé štěňát-
ko. Potřebuje někoho, kdo by 
se mu věnoval a měl na něj 
čas. Nalezeno 23. listopadu na 
Vinohradech.

2) 2467/2010 desetiletá fenka kří-
žence jezevčíka, hladkosrstá, 
rezavé barvy. Čistotná, hodná, 
poslušná, milá a trpělivá. Hodí 
se do bytu i ke starším lidem. 
Nalezena 22. listopadu na roz-
hraní Prahy 2 a 3.

3) 02570/2010 dvanáctiletá dlouhosrstá fenka, kříženec jezevčíka hnědé 
barvy s černým melírem. Její zdravotní stav odpovídá věku, bohužel je 
slepá. Je to milé a hodné zvíře. Nalezena 1. prosince. 

4) 02302/2010 větší bílá tříletá fenka křížence. Milá a hodná, bohužel je 
však hluchá, a tak je třeba ji na procházkách vodit stále na vodítku. 
Nalezena 29. října 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
Tradiční mikulášská nadílka, 
kterou pro děti ze sociálně zne-
výhodněného prostředí pořádá 
odbor sociálních věcí, proběhla 
v sobotu 4. prosince v Akropoli. 
Odpoledne zahájili místosta-
rostové Jiří Matušek a Pavel 
Sladkovský, o hudební doprovod 
se postarala kapela Bengas, Mi-
chal Marcin a Black Style ze ZŠ 
Havlíčkovo náměstí. Děti pobavil 
kouzelník Grino, taneční soubor 
Jagori, ale hlavně Mikuláš, anděl 
a dva čerti, kteří přinesli dárečky 
pro všechny děti. Velký dík patří 
Nadaci pro podporu a rozvoj ob-
čanské společnosti v EU, nadaci 
Safe-house a Paláci Akropolis. �

�

Strážníci-okrskáři střeží 
pražské ulice již deset let

Myslivecký ples
pořádá Obvodní myslivec-
ký spolek Praha 3. Rezerva-
ce, předprodej a bližší informa-
ce každé pondělí od 17.00 do 
19.00 v sekretariátu spolku v Ji-
čínské 47, tel. 222 721 452, 
607 719 334 nebo v trafice 
T.T.T. Táboritská 26. Více na 
stránkách www.myslivost.cz/
oms/praha3 �

3
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Čtyři páry přišly v úterý 30. listo-
padu do obřadní síně žižkovské 
radnice oslavit svůj dlouhotrvající 
vztah. Václav a Helena Trunečko-
vi si připomenuli 60 let od svatby, 
Eduard a Jaroslava Hrdinovi, An-

tonín a Marie Lapáčkovi oslavili 
svatbu smaragdovou, Milan a Ja-
roslava Čapkovi svatbu zlatou.

Šedesát let společného živo-
ta oslavili na slavnostním obřa-
du 7. prosince Jaroslav a Růžena 

Fialovi, Karel a Eva Schestaube-
rovi, padesát pět let trvání man-
želství si připomenuli Karel a Rů-
žena Krčovi, zlatou svatbu – tedy 
padesát let si na radnici připome-
nuli Jan a Dagmar Pflegerovi, La-

dislav a Drahomíra Staří, Jaroslav 
a Dagmar Tahovští, Zdeněk a Ma-
rie Žiškovi. Všem svatebčanům 
gratuloval i zástupce starosty Jiří 
Matušek. �

-pú-

Oslavy jubilejních svateb na žižkovské radnici

Helena a Václav Trunečkovi si připomenuli 60 let od svatby. Diamantoví Růžena a Jaroslav Fialovi, Eva a Karel Schestauberovi.

plakatekA5.indd 1 13.11.09 8:56

Už popáté se v pro-
storách základní ško-
ly na náměstí Jiřího 
z Poděbrad konala 
Vánoční charitativní 
výstava. 

Slavnostní zahájení výstavy se 
odehrálo v úterý 7. prosince ve 
školní jídelně za účasti dětí, rodi-
čů a učitelů. Na akci zavítala také 
starostka třetí městské části Vladi-
slava Hujová a její zástupce pro 
oblast školství Jiří Matušek. 

Školní pěvecký sbor zazpíval 
koledy, za potlesku dětí se rozsví-
til vánoční stromek a pak už všich-
ni vzali útokem prodejní stánky, 
kde bylo možné koupit advent-
ní věnce, svícny, vánoční ozdoby, 
přání i cukroví, a tím přispět na 

dobrou věc. Výtěžek je určen pro 
třináctiletého chlapce Kennedy-
ho Mulenje ze Zambie, na adop-
ci pandy červené a levharta obláč-
kového do pražské ZOO. Peníze 
pomohou také dětské hematolo-

gii a onkologii nemocnice Motol. 
Žáci také pod školní stromeček 
přinášeli až do Vánoc dárky, kte-
ré udělaly radost dětem z dětské-
ho domova v Praze 10. �

-mot-

Vánoční výstava pomáhá už pátým rokem

Mikuláš se svojí družinou naděloval v Akropoli

Starostka Vladislava Hujová nakupuje na vánoční výstavě.
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