
Polikliniku pohlídáme
Polikliniky by podle názoru mého 
i mých kolegů a předchůdců měly 
být spravovány obcí. Neměla by je 
spravovat komerční společnost, je-
jímž (zcela legitimním) posláním 
je vytvářet zisk, ani stát, pro něhož 
jsou pouhou účetní položkou. Pro 
obec je komfort občanů přednější 
než zisk a zároveň je schopna citli-
vě vnímat místní potřeby.

Proto jsem rád, že svěření Polikli-
niky Vinohradská do rukou městské 
části je na nejlepší cestě. Za nešťast-
ný považuji, spolu s tamními lékaři 
i veřejností, vývoj okolo Polikliniky 
Jarov. Skutečnost, že ji stát prodal 
ve veřejné obchodní soutěži nejvyšší 
nabídce, považujeme za špatné ře-
šení. Dlouhodobě jsme proti tomuto 
kroku protestovali, navrhovali řa-
du jiných variant, ale bohužel neú-
spěšně. Nový nabyvatel polikliniku 
koupil pod podmínkou, že v ní po 
dobu pětadvaceti let zachová lékař-
skou péči minimálně v současném 
rozsahu. Obec nemůže mluvit vlast-
níkovi do konkrétních nájemních 
vztahů, můžeme jen doufat, že se 
bude chovat moudře. Zároveň však 
budeme po dohodě s premiérem Fis-
cherem pozorně sledovat, zda se na-
bídka zdravotní péče pro Jarováky 
nezhorší, a v případě že ano, upo-
zorníme na to státní orgány. Pod-
nikneme zkrátka všechny dostupné 
kroky, aby se kvalita lékařské péče 
na Jarově nesnížila.

Více na str. 3.

Masopustní oslavy na Žižkově za-
hájily děti, malé maškary zaplnily 
v sobotu odpoledne Palác Akro-
polis. K tanci, soutěžím a karne-
valové zábavě je povzbuzoval Pe-
tr Stolař se svým Divadlem v Pyt-
li a pódium střídavě obsazovaly 
masky strašidelné či naopak éte-
rické a něžné víly a princezny. Je-
viště ale bylo dobyto i bojovníky 
a nejrůznějšími ozbrojenci a obje-
vila se tam i zvířátka nejroztodiv-
nějších druhů. Pro všechny byly 
přichystány koláčky a koblihy pl-
něné čokoládou.

Večer v Akropoli patřil maška-
rám dospělým, k tanci hrála Lau-
ra se svými tygry a k jídlu byly 
jitrnice, tlačenka a k pití samo-
zřejmě pivo.

Masopustní hody se tradičně 
konaly v hospodě U Vystřelený-

ho oka. V pravé poledne se po-
dávala vybraná masopustní kr-
mě – prejt, guláš, jitrnice, jelita, 
šunka či škvarky a na dobré trá-
vení hrála Žižkovanka.

Masopustní odpoledne na té-
ma Boží bojovníci pokračovalo 
v domě dětí a mládeže Ulita. Dě-
ti si v dílnách vytvořily potřebnou 
výzbroj i rodinný erb a štít s ro-
dovým znakem, který je potom 
ubránil ve velké závěrečné bitvě, 
která se odehrála pod širým ne-
bem na hřišti Ulity. Svou bojov-
nickou výstroj mohly použít hned 
v úterním masopustním průvodu. 
Jako památku na veselé odpoled-
ne si kromě zbroje odnesly i stylo-
vý portrét od fotografa.

O fašanku, jak se také říká ma-
sopustnímu úterý, již po sedm-
nácté prošel žižkovskými ulicemi 

průvod masek a maškar. Největší 
pozornost vzbudily tradiční ves-
nické masky masopustního sou-
boru ze Studnice u Hlinska. Po-
stavy kominíků, řezníků, židů, 
laufra a vystrojených kobyl rozná-
šely plodnost a sílu po Žižkově. 

V průvodu ale nechyběli ani 
husité, hejtman Žižka, blanič-
tí rytíři, svatý Václav a z té novo-
dobé historie postava prvního 
žižkovského starosty Karla Har-
tiga. Maškary posílené pivem, 
svařákem či medovinou i přes 
tuhý mráz doputovaly z náměs-
tí Jiřího z Poděbrad až na Hav-
líčkovo náměstí, kde se jim na 
žižkovské radnici podařilo ze 
starostky vymámit svolení k po-
řádání maškarního reje a zmoc-
nit se vlády nad Žižkovem – ale-
spoň na masopustní noc. 

Průvod se pak vrátil zpět na 
náměstí Jiřího z Poděbrad, kde 
program pokračoval až do večer-
ních hodin vystoupením středo-
věké kapely Perkelt a šermířský-
mi souboji. � -red-

Fotoreportáž na str. 5

Nezapomeňte 
na parkovací karty

Dne 31. 3. 2010 
skončí platnost 
velkého počtu 
p a r k o v a c í c h 
karet do zóny 

placeného stá-
ní. Již od počátku ledna je mož-
né kupovat parkovací karty na 
další období. Prodejní místo na 
adrese Perunova 5 má v březnu 
otevřeno takto:

pondělí–pátek 8.00–18.00

Otevřeno bude také v sobotu 
27. března a v neděli 28. břez-
na od 8 do 18 hodin. Na tyto dny 
bohužel není z technických důvo-
dů možné rezervovat termín pro-
střenictvím internetu.

K zakoupení nové parkovací 
karty je nutné předložit stejné do-
klady, které byly předkládány v pří-
padě předchozího výdeje (bližší in-
formace a rezervace konkrétního 
času na stránkách úřadu městské 
části). �

www.praha3.cz

Jubilejní svatby
Městská část Praha 3 pořádá 
v dubnu oslavy jubilejních sva-
teb – zlatých, smaragdových, 
diamantových a kamenných (50, 
55, 60 a 65 let trvání manželství). 
Pokud i vy toto krásné jubileum 
oslavíte, buďte prosím tak laska-
vi a ozvěte se na telefonní čís-
lo 222 116 349 (odbor kultury 
– M. Valentová) nebo písemně 
na adresu: Úřad MČ Praha 3 – 
oddělení pro kulturu, Lipan-
ská 14, 130 85 Praha 3. � 

Masopust: Únor bílý, 
Žižkov šílí… 

�
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Družina žižkovských práčat právě vylezla z Ulity.

i v Praze 3
strana 7

Žižkovská radnice 
obdržela cenu 

za kvalitu řízení úřadu    
strana 2

Den pro svobodu Tibetu
Městská část Praha 3 se také letos připojuje k mezi-
národní kampani Vlajka pro Tibet. Vlajku na podporu 
tibetského lidu vyvěšuje radnice nepřetržitě od roku 
1996. Rádi bychom Vás ve středu 10. března po-

zvali naradnici na Havlíčkově náměstí, kde vyvěšení tibetské vlajky do-
provodí následující program připravený ve spolupráci s o. p. s. Potala: 

15.00 vyvěšení tibetské vlajky 
15.05 úvodní slovo starostky Mileny Kozumplíkové
15.15 minuta ticha za oběti čínské represe
15.16 „Hudební meditace pro Tibet“ (Ladislav Brom, Michel 

Fabrice, Hana Černochová)
15.45 Vernisáž výstavy „Faces – Tváře“ (fotografie cestovatelky 

a fotografky Markéty Kratochvílové – více na str. 7)
16.00 mozaiková mandala a její rozmetání
16.30 „Co se nosí na střeše světa“ – přednáška na téma tradiční 

oděv Tibeťanů s malou módní přehlídkou v tibetském stylu
17.00 „Nechat strach za sebou“ – dokumentární film s českými titulky

Během celého programu se bude podávat tibetský čaj.

MARTIN BENDA,
zástupce starosty

JEDEN SVĚT
FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH

20
10

Sedmnáctý ročník Žižkovského masopus-
tu potěšil a nakrmil malé i velké. Maso-
pustní soubor ze Studnice již podruhé 
dokázal vtáhnout do průvodu i náhodné 
kolemjdoucí.
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RADA MČ PRAHA 3

Kontejnery pod zem
� Kontejnery na tříděný odpad 
by měly zmizet pod zem. Zelenou 
tomuto plánu dala na svém únoro-
vém zasedání rada městské části. 
Ta vypsala výběrové řízení na doda-
vatele podzemního systému, který 
by měl nahradit nevzhledné ba-
revné nadzemní kontejnery, kolem 
kterých vznikal neustálý nepořádek. 
Celkem by mělo v první fázi vznik-
nout osm podzemních stanovišť.

Mozaikové chodníky 
v novém
� Na tři tisíce metrů čtverečních 
mozaikových chodníků v třetí 
městské části by se mělo v prů-
běhu příštího roku dočkat obnovy. 
Na jejich opravy schválila rada 
finance ve výši 5 milionů korun 
pro Technickou správu komunika-
cí. Nového povrchu by se tak měly 
dočkat především ulice Sudoměř-
ská, Kubelíkova, Baranova a Nit-
ranská, menší opravy proběhnou 
v Jeseniově a Vozové ulici. Rekon-
strukce chodníků je naplánována 
tak, aby skončila do konce listopa-
du 2010.

Praha 3 dá na opravy 
domů 147 milionů
� 147 milionů korun – z toho 
88 milionů na opravy většího 
rozsahu, téměř čtyřicet na běžné 
opravy či šest milionů na program 
proti sprejerům – poputuje do 
údržby nemovitostí ve správě třetí 
městské části. Vyplývá to z upra-
veného plánu oprav na rok 2010, 
který odsouhlasili radní na začát-
ku února.

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 1. a 28. března
Koněvova/V Jezerách 1. a 28. března
Soběslavská/Hollarovo nám. 1. a 28. března
Tachovské nám. (u tunelu) 1. a 28. března
Na vrcholu/V domově 21. března
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 21. března
Náměstí Barikád 21. března
Kostnické nám./Blahníkova 21. března
Buková/Pod Lipami 54 8. března a 6. dubna
Jeseniova 143 8. března a 6. dubna
Přemyslovská/Orlická 8. března a 6. dubna
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 8. března a 6. dubna
Křivá 15 15. března
Přemyslovská/Sudoměřská 15. března
U Rajské zahrady/Vlkova 15. března
V zahrádkách/Květinková 15. března

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Volby do PSP ČR
Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 
se budou konat 28. a 29. květ-
na 2010. O voličský průkaz je 
možno žádat od 8. února do 16.00 
hodin 26. května 2010. Veškeré 
informace o volbách Vám budou 
poskytnuty na telefonních číslech 
222 116 221, 222 116 211, Odbor 
občansko správní Úřadu městské 
části Praha 3. Podrobné informace 
najdete na webových stránkách 
úřadu www.praha3.cz �

EVA CIHELKOVÁ,
ved. Odboru občanskosprávního

Jubilejní svatby doma
Diamantovou svatbu, tedy 60 let 
společného života, oslavily v úno-
ru v klidu domova dva manželské 
páry – Jaroslav a Zdena Hroudovi 
a Karel a Věra Maškovi. S přáním 
všeho dobrého do dalších let spo-
lečného života se připojili i zástupci 
Úřadu městské části Praha 3. �

Známý překladatel zapsán do Knihy cti
V úterý 9. února byl u příležitosti devadesátých narozenin zapsán 
do Knihy cti Gustav Francl, významný překladatel francouzské poezie, 
který v lonském roce vydal téměř osmisetstránkovou antologii francouz-
ské poezie Galský kohout zpívá a neméně výjimečné bylo i první české 
kompletní vydání básnického díla Paula Verlaina ve Franclově převodu. 
Na radnici Gustava Francla přivítala starostka Milena Kozumplíková. � 

O tom, že se nejnovější žiž-
kovský park líbí veřejnosti, svěd-
čí i zájem snoubenců o využití ja-
ko netradiční svatební síně. Proto 

i letos nabízí radnice možnost 
uzavřít sňatek pod širým nebem 
v letním altánu s jedinečným vý-
hledem na panorama Prahy.

„O svatby v Rajské zahradě byl 
v prvním roce, kdy byl tento park 
otevřen, mimořádný zájem. Proto 
jsme letos nabídli budoucím novo-
manželům hned čtyři termíny – je-
den pozdně jarní, dva letní a jeden 
v období babího léta. V případě mi-
mořádného zájmu můžeme zvážit 
i další rozšíření v rámci oddávacího 
kalendáře,“ řekl k tomu místosta-
rosta Jiří Matušek.

Svatby v Rajské zahradě jsou 
naplánovány na pátky 11. června, 
16. července, 13. srpna a 10. zá-
ří vždy ve třech termínech od 
10.00, 11.00 a 12.00 hodin. �

-red-

Rajské svatby v parku

Bronzovou plaketu 
za zavedení modelu 
CAF převzal v úterý 
9. února na slavnost-
ním večeru v Táboře 
zástupce starosty 
Jiří Matušek. 
Metoda CAF (Common Assess-
ment Framework) je celoevropsky 
uznávaný způsob organizace zvy-
šování kvality ve veřejném sektoru. 
Jedná se o mezinárodně rozšíře-
ný sebehodnotící model využíva-
ný ve veřejné správě, jehož dlou-
hodobá aplikace by v rámci úřadu 
měla vést k dalšímu zkvalitňová-
ní služeb. Městská část Praha 3 tu-
to metodu zavedla v loňském roce. 
Její součástí je nejen vnitřní moni-
toring kvality a rozsahu služeb po-
skytovaných veřejnosti, ale také 
plán dalšího rozvoje a zlepšování. 

„Modernizace a sebezlepšování je 
náročným a nikdy nekončícím proce-
sem. V našem případě jde především 
o snahu kontinuálně zlepšovat služby 
poskytované občanům a návštěvní-
kům naší městské části, ale také o vy-

tvoření odpovídajících pracovních 
podmínek pro zaměstnance úřadu. 
Jedná se o dva světy, které se ovšem 
mnohdy prolínají a někdy je od sebe 
nelze ani odlišit. Proto je poctivá refle-
xe fungování úřadu tak důležitá,“ ře-

kl u příležitosti zavedení modelu 
CAF místostarosta Jiří Matušek.

Během slavnostního večera ve 
společenském domě Střelnice pře-
vzali ceny zástupci celkem čtyřice-
ti orgánů veřejné správy ze všech 
koutů republiky. Vedle městské 
části Praha 3 to byly např. městské 
úřady v Hlučíně, Prostějově, Štern-
berku a Táboře. Cenu za inovaci 
ve veřejné správě, která byla jed-
nou z částí soutěže, si pak odnesl
například Městský úřad Hodonín 
a Úřad městské části Praha 10.

Bronzovou plaketu převza-
li zástupci radnice na 6. národní 
konferenci CAF v hotelu Dvořák 
z rukou starostky Tábora Hany 
Randové, náměstka ministra vni-
tra pro veřejnou správu, legislati-
vu a archivnictví Richarda Nouzy 
a náměstka ministra vnitra pro in-
formatiku Jaroslava Chýlka. Zá-
štitu nad předáváním cen převzal 
ministr vnitra Martin Pecina. �

-red-

Žižkovská radnice oceněna za kvalitu řízení

Zástupci Úřadu městské části Praha 3 v čele s místostarostou Jiřím Matuškem 
s bronzovou plaketou za zavedení modelu CAF.

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou ob-
sluze svozových vozidel zdarma odevzdat tyto odpady: baterie a akumulá-
tory, nádoby od sprejů, zahradní chemii, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, 
léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, odmašťovací pří-
pravky (detergenty), fotochemikálie, pesticidy (prostředky na hubení hmyzu, 
hlodavců, plevele, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. I v letošním roce ro-
ce bude svoz nebezpečného odpadu probíhat v Praze 3 ve dvou trasách:

Svoz nebezpečného odpadu v Praze 3

Foto: R. Růžička

� TRASA A: 9. března, 8. června, 7. září a 23. listopadu
Zastávky mobilního svozu Čas

křižovatka ulice Slezská a nám. Jiřího z Lobkovic 15.00 až 15.20
křižovatka ulic Slezská a Perunova 15.30 až 15.50
ulice Ondříčkova u parku na Žižkově nám. 16.00 až 16.20
kostnické nám. 16.30 až 16.50
křižovatka ulice Roháčovy a nám. Barikád 17.10 až 17.30
křižovatka ulic Loudova a Koněvova 17.40 až 18.00
křižovatka ulic Květinková a V Zahrádkách 18.10 až 18.30
křižovatka ulic Na Vrcholu a V Domově 18.40 až 19.00

� TRASA B: 12. dubna, 14. července a 11. října
Zastávka mobilního sběru Čas

křižovatka ulic Na Balkáně a Hraniční 15.00 až 15.20
ulice Křivá před č. 15 15.30 až 15.50
křižovatka ulic Osiková a Habrová 16.00 až 16.20
křižovatka ulic Ambrožova a Malešická 16.30 až 16.50
křižovatka ulic Rokycanova a Žerotínova 17.10 až 17.30
křižovatka ulic U Rajské zahrady a Vlkova 17.40 až 18.00
křižovatka ulice Zvonařova a Škroupova nám. 18.10 až 18.30
křižovatka ulice Soběslavské a Hollarova nám. 18.40 až 19.00
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Děkuji 
všem slušným 
občanům
Před rokem a půl jsem využil na-
bídky městské části Praha 3 a do-
volil jsem si naprosto transpa-
rentně koupit byt ve Slezské ulici. 
Proč dovolil? Protože sto deset 
metrů čtverečních pro bydlení 
šestičlenné rodiny je mnoho, když 
jej obývá také zástupce starostky. 
Protože cihlový dům, i kdyby byl 
před demolicí, musí být pokaždé 
dražší než dům panelový, jestliže 
v něm bydlí zástupce starostky. 
Už jsem si na tuto podivnou logi-
ku zvykl. Ale odmítám, aby si na 
ni musela zvykat má rodina, přá-
telé, známí a zaměstnanci Úřadu 
městské části Praha 3.

Jedovatá mantra o výhodné 
a hlavně podivné koupi bytu ve 
Slezské mě má profesně, občan-
sky i lidsky zničit. A pokud zá-
stupci sdružení Žižkov (nejen) 
sobě tvrdí opak, pak prokaza-
telně lžou. Právě v dílně zmíně-
ného občanského sdružení vzni-
ká většina lží, mýtů a polopravd 
o mnou zprivatizovaném bytu ve 
Slezské. Čelil jsem kvůli jimi vy-
víjenému tlaku dokonce trest-
nímu oznámení a řadě kontrol, 
včetně magistrátní, které prověřo-
valy zákonnost postupu IV. vlny 
privatizace jako celku i mé vlast-
ní. Na můj byt byly vypracovány 
celkem tři znalecké posudky, kte-
ré říkají totéž, co závěry ostatních 
prověřovacích procesů: privati-
zace proběhla zcela standardně, 
v souladu se zákonem i schvá-
lenými pravidly. Svým kolegům 
i občanům jsem okolnosti po-
drobně vysvětlil na lednovém jed-
nání Zastupitelstva městské části 
Praha 3. Stále je to málo. 

I když ne zcela. Nemine tý-
den, aby mne na ulici nezastavil 
někdo z vás a nevyjádřil mi svou 
podporu a zároveň znechucení 
nad šířením účelových nepravd 
o „kauze Slezská“. Energii do 
další práce mi dodává i nesmírně 
cenné pochopení mé situace vět-
šinou sousedů ze Slezské, kteří 
jsou společně se mnou už unave-
ni skandalizací naší společné ad-
resy. Samozřejmě, že mne kvůli 
privatizaci tu a tam někdo na ve-
řejnosti slovně napadne, a co hůř, 
takovým lidem není stydno zaúto-
čit na mne v přítomnosti mých tří-
letých dětí. Tito „hrdinové“, hys-
tericky křičící ničím nepodložená 
obvinění, jsou viditelně ovlivněni 
záští, šířenou sdružením Žižkov 
(nejen) sobě. Ale takových lidí je 
v porovnání s většinou minimum. 
Těm slušným, kteří mi vyjadřují 
svou podporu, chci alespoň touto 
cestou skromně poděkovat: Vaše 
slova pro mne a mou rodinu zna-
menají opravdu mnoho! �

Vážený pane premiére,

s odvoláním na Váš dopis ze dne 
12. 1. 2010 bych Vás ráda informova-
la o dalším vývoji ve věci privatizace 
Polikliniky Jarov. 

Ve svém dopise jste mě ubezpe-
čil, že závazky kupujícího dáva-
jí dostatečnou záruku dostupnosti 
zdravotní péče pro občany. Záro-
veň jste zmínil, cituji: „…je právě 
úlohou místní samosprávy sledo-
vat dodržování závazků nabyvate-
le o rozsahu poskytované zdravotní 
péče…“. Chtěla bych Vás informo-
vat o skutečnosti, že nový nabyva-
tel zmíněného objektu vstoupil do 
jednání s lékaři, kteří jsou tamní-
mi nájemci. Jím připravené nové 
nájemní smlouvy několikanásob-
ně zvyšují nájemné. To je samozřej-
mě věcí dvou smluvních stran, do 
níž městská část ani vláda nemůže 
zasahovat. Nicméně podle vyjádře-
ní lékařů jich několik  nebude no-
vou smlouvu akceptovat a odejde. 
Pokud toto své rozhodnutí nezmění, 
přinejmenším na přechodnou do-
bu zanikne nabídka celých oborů, 
např. ortopedie, rehabilitace, oční. 

Ráda bych připomněla, že Poli-
klinika Jarov je jedním z klíčových 

lékařských zařízení na území třetí 
městské části hlavního města Prahy. 
Služeb polikliniky využívají tisíce 
občanů této lokality, mezi nimi vyso-
ké procento seniorů, přičemž s ohle-
dem na polohu Jarova a rozmístění 
dalších zdravotních zařízení je zjev-
né, že tyto služby v daném místě ne-
lze jednoduše nahradit. 

Vláda pro privatizaci Polikliniky 
Jarov zvolila jednokritériové výbě-
rové řízení, kdy rozhodujícím a jedi-

ným faktorem byla nabídnutá cena. 
To logicky tlačí vybraného nabyvate-
le k tomu, aby zajistil v reálném čase 
návratnost své vysoké investice. Prio-
ritou městské části bylo, jak jsme opa-
kovaně zdůrazňovali, aby privatizací 
nedošlo ke zhoršení dostupnosti zdra-
votní péče v dané lokalitě. 

V návaznosti na naše obavy jste 
mě v již zmiňovaném dopise ujis-
til, že, cituji: „…Smlouva velmi po-
drobně vymezuje závazky kupující-

ho a jejich zajištění. Jejím účelem 
je zajistit poskytování zdravotní pé-
če kupujícím nebo jeho právním 
nástupcem nejméně po dobu 25 let 
s tím, že privatizovaný majetek bude 
sloužit k poskytování zdravotní péče 
minimálně ve stanoveném rozsahu 
a struktuře…“. 

Nechci předjímat, ale jeví se nikoli 
nereálnou možnost, že např. rehabili-
taci za stávajících finančních podmí-
nek nebude moci provozovat ani sou-
časný nájemce ani jiný subjekt. Bude 
možno toto hodnotit jako porušení 
smlouvy novým nabyvatelem?

Vážený pane premiére, takové 
a podobné otázky si nyní kladou oby-
vatelé městské části. Ani já, ani kdo-
koli z místní samosprávy – protože 
městská část není smluvní stranou 
a není tudíž s detailními podmínka-
mi obeznámena – nejsme schopni je 
zodpovědět. Nicméně stále chci věřit, 
že zmiňovaná smlouva zajistí přesně 
to, o čem jsme byli ujišťováni: kva-
litní a dostupnou zdravotní péči pro 
občany městské části Praha 3.

S úctou

MILENA KOZUMPLÍKOVÁ,
starostka Prahy 3

Starostka píše premiérovi ve věci Polikliniky Jarov 
Otevřený dopis Mileny Kozumplíkové předsedovi vlády ČR Janu Fischerovi

ZDENĚK 
LOCHMAN,
zástupce starosty

U Zásobní zahrady bude na podzim čekat 
předškoláky kompletně modernizovaná školka
Městská část Praha 3 
považuje školství za 
jednu ze svých pri-
orit, a proto se sna-
ží dětem všech vě-
kových kategorií 
vytvářet co nejlepší 
podmínky pro vzdě-
lávání. Samozřej-
mě nezapomíná na 
předškolní přípravu. 

Kvalita vzdělání závisí nejen na 
schopnostech pedagogů, ale ne-
zastupitelnou roli hraje i prostře-
dí, ve kterém se děti učí, potažmo 
technické vybavení škol a ško-
lek. Proto jsme přistoupili k cel-
kové rekonstrukci mateřské školy 
U Zásobní zahrady.

I přes tuhou zimu pokračova-
la rekonstrukce rychlým tempem 
a lze říci, že u pavilonu A je v po-
ločase. Již na podzim bylo prove-
deno kompletní vybourání obvo-
dového pláště i většiny vnitřních 
konstrukcí objektu, a to za velmi 
přísných bezpečnostních opatře-
ní vzhledem k výskytu azbestu 
v těchto konstrukcích. Následo-
valo vyzdění nového obvodové-
ho pláště, jeho zateplení a polože-
ní tepelně izolačních vrstev nové 
střechy. 

Ještě do začátku vánočních svát-
ků se podařilo osadit téměř všech-
na nová plastová okna. Proto by-
lo možné v následujícím mrazivém 
období objekt temperovat a pokra-
čovat ve vnitřních pracích. Mohly 
tedy být provedeny veškeré instala-
ce rozvodů vody, kanalizace a elek-
troinstalace, sestaveny vnitřní sád-
rokartonové příčky a provedeny 
veškeré vnitřní omítky. Byla osaze-
na technologie kotelny a strojovny 
vzduchotechniky včetně vzducho-
technických rozvodů. V součas-
né době probíhá montáž zařizova-

cích předmětů sanity, dvou výtahů 
pro transport jídel a technického 
vybavení kuchyně.

Jakmile počasí dovolí, začnou 
i terénní úpravy zahrady, aby 
mohla být včas provedena její sa-
dová úprava a instalovány nové 
herní prvky. S jarem budou zahá-
jeny také práce na zajímavě barev-
ně i architektonicky ztvárněné fa-
sádě. Rád bych rovněž zmínil, že 
veškeré rekonstrukční práce a vy-
bavení nábytkem budou ukonče-
ny tak, aby od září 2010 mohl být 
pavilon A otevřen. 

Na samotný závěr bych rád zdů-
raznil, že se nám na rekonstrukci 
této mateřské školky podařilo zís-
kat dotaci ve výši 10 milionů Kč 
ze státního rozpočtu a 7 milio-
nů Kč z rozpočtu hlavního města 
Prahy. Moderní vybavení pro dě-
ti, které do školky U Zásobní za-
hrady nastoupí v září letošního 
roku, je tak velkou měrou finan-
cováno z jiných zdrojů, než je roz-
počet městské části. �

JAN ŠMÍD, 
zástupce starosty
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V České republi-
ce je dnes registro-
váno téměř osmde-
sát tisíc občanských 
sdružení. Tvoří jed-
nu z nejdůležitějších 
součástí nevládního 
neziskového sekto-
ru, kam patří obec-
ně prospěšné spo-
lečnosti, nadace či 
nadační fondy. Větši-
na z nich činí náš ži-
vot pestřejší a barvi-
tější, nebo mu dávají 
docela nový obsah 
a smysl. 

Po pádu totality zdaleka ne-
ožily jen tradiční zájmové spol-
ky.  V souladu s tepem doby 
začala vznikat sdružení nového 
typu. Jedná se především o vět-
ší uskupení aktivně pomáhající 
tam, kde stát z nejrůznějších dů-
vodů nemůže lidem podat po-
mocnou ruku. Aby tato sdružení 
uspěla a jejich práce byla smyslu-
plná, musí pružně reagovat na 
neustále se měnící požadavky 
naší společnosti.

Právě pomáhající sdružení si 
bezpochyby zaslouží ze strany 
státu a samosprávy nejsilnější 
podporu. Nikdy ovšem nemů-
žeme předem s jistotou říci, jak 
významně může v budoucnu 
prospět to či ono pomáhající 
sdružení nám všem. Ostatně, 
kdo z nás dnes vůbec ví, že jedna 
z nejkvalitnějších zdravotnických 
záchranných služeb v Evropě, te-
dy ta pražská, vznikla před více 

než sto padesáti lety právě z dob-
rovolné iniciativy lidí, které spojo-
vala nezištná snaha účinně pomá-
hat tam, kde to bylo zapotřebí? 
I proto se městská část Praha 3 
snaží podporovat činnost nových 
sdružení, jejichž skutečné záměry, 
schopnosti a cíle prověří až čas. 
Dvacet let prožitých ve svobod-
ných poměrech mi umožnilo kon-
takt s mnoha desítkami z nich. 
Mám opravdu dobrý pocit z fak-
tu, že vedení městské části Praha 3 
podporuje sdružení, jakým je ku-
příkladu Nová Trojka, jež se stala 
neoddělitelnou součástí běžného 
života mnohých občanů. Průkaz-
ně odvádí skvělou práci v oblasti 
volnočasových aktivit, nabíze-
ných nejen dětem, ale i dospělým 
a celým rodinám. Stejně profesio-
nálně pracuje také Remedium, 
které se zabývá rozvojem krizo-
vých služeb, organizací pestrých 
programů pro seniory, ale také 
provozem občanské poradny. 
Sdružení pro mimoškolní aktivi-
ty SPORT je pro změnu tím, kdo 
v Praze 3 v praxi dává opravdový 
obsah jinak běžně vyprázdněným 
pojmům, jakými jsou prevence 
sociálně-patologického jednání 
u mladistvých nebo multikultu-
ralismus. Díky tomuto sdružení 
může provozovat na Žižkově le-
genda československého boxu 
Stanislav Tišer svou sportovní 
školu. A právě v ní se učí hledat 
sami sebe skrze sport i ti, kteří by 
jinak mohli uvíznout třeba v síti 
závislostí.

Pro náš občanský život nejsou 
ovšem důležitá jen sdružení ak-
tivní v sociální či sportovní ob-
lasti. Například Klub přátel Žiž-
kova shromažďuje po léta velmi 
cenné materiály o Praze 3, vyvíjí 
onu typickou spolkovou činnost 
a daří se mu ochraňovat naši re-
gionální paměť. Ostatně i proto 
byla předsedkyně klubu Jiřina 

Polanecká zapsána do Knihy 
cti, přičemž radní Ondřej Pecha 
tuto dámu ocenil 17. listopadu 
minulého roku výroční stříbrnou 
plaketou. Bez vstřícnosti klubu 
by totiž výstava k dvacetiletému 
výročí od pádu totality (nejen) 
v Praze 3 byla o mnoho chudší. 
Jiné místní sdružení, známé pod 
názvem Přátelé Prahy 3, zpro-
středkovává nám všem, kteří se 
zajímáme o architekturu v naší 
městské části, další neobyčejná 
setkání s minulostí v rámci po-
pulární akce Archifest.

Mnohá další sdružení naopak 
vznikla či vznikají pouze kvůli  do-
sažení jednoho dílčího cíle, aby po 
jeho naplnění či naopak neúspě-
chu spontánně zanikla. Díky ak-
tivnímu přístupu občanů a jejich 
nelhostejnosti se za posledních 
dvacet let pomohlo mnohému 
i mnohým a zachránilo nemálo 
dobrého. Není tudíž pravdou, že 
si ocenění a podporu zaslouží jen 
ta sdružení, jejichž cíle naplňují 
představu vedení obcí, měst a stá-
tu o prospěšnosti a dobru. 

Do prostoru neziskových or-
ganizací ovšem vstupují i ti, kteří 
nově nabytého statutu chtějí zne-
užít. Není podstatné, jestli se jed-
ná o skrytou snahu neschopných 
politiků poškodit konkurenci, 
protože jejich programy vlastně 
nic konkrétního či realizovatel-
ného nenabízejí, nebo o tenden-

ci vytunelovat městský rozpočet, 
případně zda jde „pouze“ o ří-
zenou explozi obyčejné lidské 
zášti. Ano, i taková občanská 
sdružení občas vznikají. Mezi 
tyto „bojovníky“, kteří z bezpečí 
občanské platformy šikanují své 
spoluobčany, patří podle mého 
názoru i sdružení Žižkov (nejen) 
sobě. Za celý svůj život jsem se 
nesetkal s tak intenzivní nená-
vistí a záští vůči určité skupině 
spoluobčanů, zaštítěné „prapo-
rem“ takzvaného boje za sprave-
dlnost. Snad s výjimkou štvanic 
na lidi nevyhovující totalitnímu 
režimu, kdysi pořádaných na 
stránkách Rudého práva.

Odmítám se dále zabývat tím, 
že kdybychom přistoupili na 
požadavky vedení sdružení Žiž-
kov (nejen) sobě, pak by musely 

skončit všechny prováděné rekon-
strukce a opravy v Praze 3, zanik-
la by privatizace bytového fondu 
a finanční rezervy naší městské 
části by byly zlikvidovány. Pro 
mne osobně je nyní zásadní čistě 
lidský rozměr chování jednate-

lů sdružení Žižkov (nejen) sobě, 
kteří pořádají hon na úspěšného 
zástupce starostky a otce čtyř dě-
tí. A tomu nehodlám ani já, ani 
mí kolegové z Rady městské části 
Prahy 3, dále přihlížet. Společně 
s dalšími radními se budu dů-
kladně zabývat i terorizováním 
zaměstnankyň Odboru majet-
ku Úřadu městské části Praha 3, 
nehorázně obviňovaných z ko-
rupčního jednání či z manipulací 
s posudky na privatizované byto-
vé jednotky. Skutečnost, že vede-
ní radnice Prahy 3 a zaměstnanci 
úřadu nepodlehli tlaku těchto es-
tébáckých praktik, svědčí o jejich 
vysoké profesionalitě a korekt-
nosti. Oběťmi jsou zřejmě i lidé 
ze sdružení Žižkov (nejen) sobě. 
Jak jsme se totiž měli možnost 
přesvědčit na lednovém jednání 
Zastupitelstva městské části Pra-
ha 3, podpisy pod peticí, požadu-
jící odvolání zástupce starostky 
Zdeňka Lochmana, byly částečně 
okopírovány z petic jiných. Vědí 
vůbec řadoví členové sdružení 
Žižkov (nejen) sobě, kde všude 
se objevují jejich podpisy? Právě 
na základě rozhodnutí z lednové-
ho zastupitelstva se bude Rada 
naší městské části v nejbližší do-
bě kauzou manipulace s podpi-
sy petentů zabývat. Nejen já, ale 
celé vedení městské části Praha 3, 
je připraveno bránit práva svých 
šikanovaných spoluobčanů, a to 
všemi prostředky, které nám do-
volují zákony této země. �

PAVEL HURDA,
radní Prahy 3

Práce většiny občanských 
sdružení si nesmírně vážím

Právě pomáhající sdružení 
si bezpochyby zaslouží ze 
strany státu a samosprávy 
nejsilnější podporu. Nikdy ovšem 
nemůžeme předem s jistotou říci, 
jak významně může v budoucnu 
prospět to či ono pomáhající 
sdružení nám všem. 
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Naši dvakrát zlatou Martinu přijel na náměstí Jiřího z Poděbrad a do žižkovských ulic podpořit i její fanklub ze Studnice. Večerní program v Akropoli patřil dospělým maškarám.

Královna a král sobotního dětského masopustního odpoledne v podání zastupi-
telky hl. m . Prahy Martiny Šandové a místostarosty Prahy 3 Martina Bendy.

Malé maškary se v sobotu v Akropoli rozhodně nenudily.
Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál

Foto: T. Váchová Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. po 18.00 Antikrist
 20.30 Panika v městečku
  2. út  8.00 Zoufalci 
 20.30 3 sezóny v pekle
  3. st 18.00 Rozervaná objetí
 20.30 Kawasakiho růže 
  4. čt 18.00 Smrt čeká všude
 20.30 Katka
  5. pá 18.00 Imaginárium 

dr. Parnasse
 20.30 Fish Tank (FK)
 22.30 Černej Dynamit
  6. so 18.00 Toyen
 20.30  Carmen (FK)
 22.30 Katka
  7. ne 17.30 Solaris
 20.30 Nenápadný půvab 

buržoazie (FK)
  8. po 18.00 Fish Tank (FK)
 20.30 Pouta
  9. út 18.00 Katka
 20.30 Protektor
10. st  18.00  O kapitalismu 

s láskou
 20.30 The Box

CINEMA CONSPIRACY – 
festival konspiračních filmů 
www.conspiracy.cz

11. čt 18.00  Nevěřit ničemu 
(Velká Británie, 2004)

 20.30 Podraz zvaný 
Obama (USA, 2009)

12. pá 18.00  Ve jménu zla? 
(Velká Británie, 2006)

 20.30 Religulous (USA, 
2008)

 22.30 Jonestown: The Life 
and Death of Peoples 
Temple (USA, 2006)

13. so 14.00 Z-Day: zdroje 
vs. peníze / život vs. 
smrt (blok přednášek 
a prezentací) 

18.00 Zeitgeist: Addendum 
(USA, 2008)

 20.15 Vlastimil Marek 
– přednáška: Jak jsme 
(Z)mateni roZumem

 21.30 Collapse (USA, 2009)

14. ne 18.00 Katka
 20.30 Bílá stuha 
15. po 18.00  Pouta
 20.45  Lítám v tom
16. út 18.00 Zahraj to znovu, 

Same (FK)
 20.30 Aero naslepo

17. st 18.00 New Yorku, miluji Tě!
 20.30  Kawasakiho růže
18. čt 18.45 Met: Live in HD 

– SIMON BOCCANEGRA 
| Giuseppe Verdi – 
ZADÁNO  

19. pá 18.00  Černej Dynamit
 20.00  Ozvěny Meziná-

rodního festivalu student-
ských filmů v Písku

20. so 20.00 32. Festiválek Jsem 
spokojenej aneb …

21. ne 18.00 Pouta
 20.45  Katka 

FILMOVÝ FESTIVAL POTALA 
– festival tibetských filmů 
a filmů o Tibetu
22. po 18.00 Šál, pro který se 

umírá (Indie, 2008) + Tibet 
v písni (USA, 2008)
20.30  Mustang – cesta 
transformace (USA, 2009) 
+ Dalajlamovská 
renesance (USA, 2007) 

23. út 10.00 Sherlock Holmes
18.00 Šál, pro který se 
umírá + Mustang – cesta 
transformace + Mustang 
(Slovensko, 2001)

 20.30  To správné dítě 
(Izrael, 2008)

24. st 18.00 Šál, pro který se 
umírá + Slunce za mraky 
– boj Tibeťanů za svobodu 
(Velká Británie/Indie, 2009)

 20.30 Můj hrdina je 
Richard Gere (Indie, 2007)

25. čt 10.00 Sherlock Holmes
18.00 Harold a Maude (FK)

 20.30 Pouta

26. pá 18.30 Fotojatka – festival 
tvůrčí fotografie 
www.fotojatka.cz 

 
27. so 17.45 Met: Live in HD 

– HAMLET | Ambroise 
Thomas

  
28. ne 18.00 Imaginárium 

dr. Parnasse
 20.30 Lítám v tom
29. po 18.00 Na sever
 20.30 Katka
30. út 18.00 Fish Tank (FK)
 20.30 Bílá stuha 
31. st 19.00 Šestý ročník 

přehlídky animovaných 
filmů studentů 1. ročníku 
Vyšší odborné školy 
a Střední umělecké školy 
Václava Hollara 

BABY BIO
  4. čt 10.00 Kawasakiho růže
11. čt  10.00 New Yorku, miluji Tě!
18. čt 10.00 Rodinná dieta
25. čt 10.00 Sherlock Holmes

AERO DĚTEM
  7. ne 14.00 Bacily 
14. ne 14.00 Jeden svět dětem 
21. ne 14.00 První jarní dílny
28. ne 14.00 Hudebně zvukové 

dobrodružství

FILMY PRO SENIORY
  2. út 10.00 Kawasakiho růže
  9. út 10.00 Pouta
16. út 10.00 Katka
23. út 10.00 Sherlock Holmes
30. út 10.00 Bílá stuha

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

* program v produkci Junior Klubu

  1. po 20.00 Tros Sketos *
  2. út 19.30 FutureLine:

Self defense + Shargoo *
  3. st 19.30 Prowisorium – křest 

CD
  4. čt  19.30 Koncert pro Steva
  5. pá 19.30 Other Music: 

Erik Truffaz & Sly 
Johnson: Paris Project 
featuring Philippe Garcia 

  6. so 19.30 Jaga Jazzist 
  7. ne 20.00 Teatr Novogo 

Fronta: Fuga času
  8. po 20.00 Teatro 

Pantomissimo: Lorca
  9. út 19.30 FutureLine: 

Nobody´s Story 
+ Need of Activity *

10. st 19.30 Nierika + Lesní zvěř
11. čt 19.30 Zrní + host: Dva *
12. pá 19.30 Ocean versus 

daughter + host: Justin 
Lavash + Monika Načeva, 
2nd Support: Ken Nash 

13. so 19.30 FutureLine: 
Six pastels + Bob Saint 
Claire *

14. ne 19.30 Los Van Van 
15. po 19.00 Respect Plus: 

Fanfare Ciocarlia 
16. út 19.30 Vanessa + host: 

The dark 
17. st 19.30 St. Patrick‘s Day: 

Bran + Irish Dew *
18. čt 19.30 Deitra farr + Rene 

Trossman band + host: 
Marcel Flemr band 

20. so 19.30 FutureLine: 
Piosenky + Améba *

21. ne 20.00 Kabaret Caligula: 
Zkáza vesmírné lodi 
Libido

22. po 20.00 Kabaret Caligula: 
Zkáza vesmírné lodi 
Libido

23. út 19.30 EuroConnections: 
[re:JaZZ] + Grape 

24. st 19.30 Dubioza kolektiv
26. pá 19.30 Other Music: 

Sofa Surfers – křest alba 
Blinside

27. so 19.30 FutureFirstLine: 
Coznímáš *

28. ne 20.00 Milostný trojúhelník 
(čtyřúhelník?)

29. po 13.00 a 19.00 Divadlo 
před dvanáctou: 
Dramatické studio Škorně: 
Felix Lope de Vega – Velký 
básník a svůdce žen *

30. út 19.30 Derevo: Harlekýn

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
do 12. 3. Jean-Paul Chablais 

– sochy
18. 3. – 9. 4. František Karel 

Foltýn – obrazy

  6. so 15.00 M. Laštovka – trub-
ka, Š. Heřmánková – sop-
rán, V. Roubal – varhany, 
A. Strejček – recitace 
(W. Shakespeare versus 
A. Scarlatti)

  8. po 19.30 J. Špaček – housle, 
N.  Marfynets – klavír 
(W. A. Mozart, H. W. Ernst, 
C. Franck)

10. st 19.30 Jarní koncert 
souboru Musica 
Bohemica

15. po 19.30 Kytarové Duo 
Siempre Nuevo 
(D. Scarlatti, J. S. Bach, 
F. Sor)

16. út 19.30 Musica 
Gaudeans host: astro-
ložka L. Mochnáčová 
– Kobásková

18. čt 19.30 Pomlázka se čepejří 
– Malá česká muzika 
J. Pospíšila

20. so 15.00 Musica bellissima 
(A. L. Bon, A. Soler, 
J. J. Quantz)

22. po 19.30 Prague Clarinet 
Ensemble (J. S. Bach, 
J. Teml, Ian Holloway) 

23. út 19.30 T. A. Přívratská 
– housle, Majerová 
– klavír (J. Bardanashvili, 
R.Schumann, S. Bodorová)

30. út 19.30 Gaudeamus 
a Lidová muzika z Chrástu

31. st 19.30 Velikonoce C&K 
Vocalem

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  4. čt 20.00 Hendrix Friends
11. čt 20.00 Smažená zelená 

rajčata
18. čt 20.00 Neúspěšný atlet
25. čt 20.00 Sunplugged

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
tel.: 224 817 886, 224 721 531
vstupenky@divadloponec.cz
www.divadloponec.cz

Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně 
po stižené na vybraná představení.

  5. pá 20.00 P. Fornayová  
Nanohach: Kdo je Annik?

  7. ne 20.00 T.VAR 1 T. Lenerová, 
E. Ganz: Proměnná

15. po 20.00 T.VAR 1 
M. Kochánek, T. Toonen: 
Friet-sex-speciaal

16. út 20.00 A. Polívková, 
VerTeDance: Případy 
doktora Toureta

23. út 20.00 T.VAR 1 J. Bárta: 
Moment, prosím!

29. po 20.00 N. Charnock, 
Nanohach: Miluj mě

HOSTÉ
4., 11., 18. a 25.  19.30 J. Kraus: 

Uvolněte se prosím
21., 24., 27. a 30. 19.30 Prague 

Playhouse: Playwriting 
Contest

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
  3. st Dobytí severního pólu
  5. pá České nebe
  7. ne České nebe
16. út České nebe 
19. pá Cimrman v říši hudby
21. ne 16.00 a 19.00 České nebe 
21. ne České nebe
23. út Švestka
24. st Blaník
25. čt České nebe pro helppes 

(benefiční představení)
30. út Záskok
31. st Dlouhý, široký a krátkozraký

Divadlo Pražské konzervatoře
www.divadlokonzervatore.cz
  1. po M. Bulgakov: Mistr 

a Markétka – premiéra
  8. po M. Bulgakov: Mistr 

a Markétka 
15. po W. Shakespeare a comp.:

Sensex
22. po J. Havlíček, O. Šubrtová, 

M. Glaser: Muž sedmi 
sester

29. po T. Williams: Léto a dým

Hosté Žižkovského divadla JC
  6. so 16.00 J. Nárožná, 

R. Korda: Pejsek 
a kočička jdou do divadla 
(Divadélko Romaneto)  

  9. út M. Kundera: Jakub a jeho 
pán – pražská premiéra  
(Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

10. st M. Gelardi: Zlomatka 
– pražská premiéra  
(Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

13. so DĚS a Mrsťa Prsťa:
Pokusme se společně 
(DDM Jižní Město)

14. ne Z. Jirotka: Saturnin  
(Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

26. pá N. Simon: Drobečky 
z perníku (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

28. ne Moliére: Lakomec 
– premiéra (Geisslers 
Hofcomoedianten)

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

10. 3. – 2. 4. Markéta Kratochví-
lová: Tváře (fotografie 
z Tibetu)

Co to je BABY BIO?
Speciální program pro rodiče a jejich děti. Bio Oko a kino Aero 
nabízí, ať je vezmou s sebou do sálu, třeba v kočárku. Speciální 
projekce se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením na-
bízejí útulnou atmosféru pro děti, ale zároveň dávají rodičům pro-
stor věnovat se jak filmu, tak dětem. Každé úterní dopoledne od 
10.00 hodin (Bio Oko) a čtvrteční dopoledne od 10.00 (kino Aero) 
tak maminky a tatínkové mohou dohnat zanedbanou návštěvu ki-
na, aniž by se vzdálili od svých nejmilejších. Program najdete vždy 
na www.biooko.net a www.kinoaero.cz. Vybíráme vždy z aktuál-
ních novinek, které jsou čerstvě v distribuci. 
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EuroConnections: [re:jazz]
Němečtí [re:jazz] se na hudební scéně objevili v roce 2002. Od té do-
by se stali mezinárodně nejúspěšnější jazzovou kapelou pocházející 
z Německa za poslední desetiletí. Kapela se skládá ze sedmi muzi-
kantů klasického jazzového nástrojového obsazení. O mikrofon se 
střídají zpěvačka Inga Lühning, která je z kapely nejvíc vidět, s klavíris-
tou Matthiasem Vogtem. Specialitou bandu je vlastní velmi originální 
pojetí již známých skladeb. Po úspěšném turné po Japonsku v mi-
nulém roce se opět vydávají na cestu po Evropě, a tak díky cyklu 
EuroConnections zavítají 23. března i do pražské Akropole. Support 
obstará směs soulu, funku, reggeae, blues a r´n´b v podání tuzemské 
formace Grape. �

Jeden svět zavítá i na Žižkov

Jeden svět je dnes největším lid-
skoprávním filmovým festivalem 
v Evropě a jednou z nejvýznam-
nějších kulturních akcí v rámci 
Prahy a celé České republiky. Kaž-
doročně promítá Jeden svět přes 
100 filmů z celého světa a snaží se 
podporovat kvalitní dokumentár-
ní filmy se sociální, politicky an-
gažovanou a lidskoprávní tema-
tikou. Festival proběhne v kině 
Lucerna, Světozor, Atlas a Evald, 
v divadle Archa, ve Francouzském 
institutu a v Městské knihovně. 

Část festivalových filmů se bu-
de promítat i na Žižkově, v poslu-

chárnách VŠE na Churchilově ná-
městí. Zajímavý program ve třech 
sálech ve třech dnech nabídne mi-
mo jiné filmy ze sekce nazvané 
Zelené výzvy, jejichž tématem je 
ekologie a životní prostředí: do-
kument Vysněný odpad, jehož hr-
diny jsou příslušníci nejnižší so-
ciální vrstvy v Káhiře. Režisér-
ka natáčí jejich každodenní život 
v okrajové čtvrti Mokattan, nej-
větší „odpadkové osadě“ na svě-
tě. Ten se však rozplývá s přícho-
dem zahraničních společností na 
káhirský trh s odpadky. Snímek 
Byl jednou jeden ostrov se odehrá-

vá na malém korálovém ostrově 
obývaném čtyřmi stovkami Poly-
nésanů. Vinou globálního otep-
lování je v posledních letech stá-
le častěji zaplavován stoupající 
hladinou Tichého oceánu. Tam-
ní vláda chce proto ostrovany ra-
ději přestěhovat na pevninu. Do-
kument Bombajská spojka připo-
míná, že do roku 2020 se indic-
ká Bombaj pravděpodobně stane 
nejlidnatějším velkoměstem na 
světě. Ze sekce Panaroma zde mů-
žete shlédnout také dokumentár-
ní debut Havany Marking Afghán-
ská superstar, oceněný na festiva-
lu v Sundance, který zaznamená-
vá celý průběh tříměsíční pěvecké 
soutěže, jejíž finálový večer sle-
doval každý třetí obyvatel Afghá-
nistánu. Z filmů, které uvádí fes-
tival České dokumenty můžete 
18. března vidět dokument Nevíta-
ní režiséra Tomáše Škrdlanta. Pě-
tici hlavních postav, které se na-
rodily s vážným postižením a by-
ly rodiči odmítnuty, sledoval ne-
uvěřitelných dvacet let. Intimní 
a citlivě natočený Škrdlantův do-
kument rozhodně není smutnou 
ukázkou několika nešťastných 
osudů, ale naopak povzbudivým 
svědectvím o tom, co všechno do-
káže hendikepovaný člověk se sil-
nou vůlí zvládnout. �

www.jedensvet.cz

Program festivalu Jeden svět v budově VŠE, Churchillovo nám. 1
po 15. 18.00 Mizející ryby (Akademický klub)

19.45 Bombajská spojka + diskuze (Akademický klub)
19.45 Hlad (učebna B)

út 16. 18.00 10 conditions of love (Akademický klub)
19.30 Tibet zpívá (Akademický klub)
19.45 Štěstí v nešťěstí + diskuze

st 17. 18.00 Země bez lidí (Akademický klub)
19.30 Vysněný odpad + diskuze (Akademický klub)
19.45 Afgánská superstar (učebna B)

čt 18. 18.00 Chemo (Akademický klub)
19.30 Nevítaní + diskuze (Akademický klub)
19.45 Byl jednou jeden ostrov (učebna B)

12. Mezinárodní fes-
tival dokumentár-
ních filmů o lidských 
právech Jeden svět 
se uskuteční v Pra-
ze 10. až 18. břez-
na 2010 a v dalších 
29 městech po celé 
České republice.

Projekt T.VAR – Taneční var! 
Divadlo Ponec oživuje letošní dramaturgii o projekty českých umělců, 
kteří dlouhodobě působí v zahraničí. V rámci nového tvárného dramatur-
gického prvku (T.VARu) budou ve třech samostatných večerech předsta-
veny projekty tří českých tvůrců – Terezy Lenerové, Miroslava Kochánka 
a Jana Bárty. Všichni tři zmiňovaní studovali na prestižních zahranič-
ních uměleckých školách  a v současné době rozvíjí spolupráci se svými 
zahraničními kolegy. Program naleznete na str. 6. �

Colour Mix
Výystavu obrazů Richarda Klimen-
ta s názvem Colour mix můžete 
navštívit v baru Černá vdova (Štít-
ného 8) až do konce března denně 
17–02 hod. �

Galerie Krásova 37 
skončila
Galerie a antikvariát v Krásově 37 
byla v prosinci po čtyřech letech 
existence, kdy se zde uskutečnilo na 
čtyři desítky výstav, definitivně uza-
vřena. Galeristé děkují za přízeň. �

Tváře Tibetu v Galerii pod radnicí
Galerie pod radnicí hostí od 10. března až do konce měsíce výstavu 
velkoformátových fotografií cestovatelky Markéty Kratochvílové z Tibetu 
s názvem „Faces – Tváře“. Portréty pocházejí z jejích četných cest do 
Číny, Indie a Nepálu. V rámci akcí pro Tibet proběhne v kině Aero třídenní 
festival filmů s tibetskou tematikou. Program naleznete na straně 6. 

V pondělí 29. března v 18.00 se v Golem klubu (Na Perštýně 18) koná 
aukce fotografií z Himalájí a výtěžek je určen na charitativní projekty 
o. p. s. Potala v Tibetu (více na www.potala.cz). �

Nový hudební klub – Kuře v hodinkách
Prostor pro stovku hudebních posluchačů se otevírá v restauraci Kuře 
v hodinkách v Praze na Žižkově. Interiér restaurace, která funguje již del-
ší dobu, je poctou zakladatelům českého rocku. Název podniku je od-
vozený od kultovního alba legendární české skupiny Flamengo. Nový 
koncertní sál pokřtilo v pátek 29. ledna svým koncertem trio v sestavě 
Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý. V březnu klub uvede: 

11. čt 21.00 Ruchadze Band
15. po a 16. út 21.00 Bluenights: Rob Tognoni 
18. čt 21.00 Peter Lipa band
25. čt 21.00 Klubová noc United Islands

Festival nabídne i projekci novozélandského filmu Byl jednou jeden ostrov.
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CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

20. so jednodenní lyžařský zájezd 
do Krušných hor. Přihlášky 
e-mailem do 15. 3. 

ÚTERNÍ TURNAJE 
V HERNĚ PRO MLÁDEŽ 
  9. út 14.30 putovní pohár – šipky 
16. út 14.30 cink, 17.00 turnaj 

rodinných týmů – domino/
šachy, dáma/šachy

23. út 15.30 stolní tenis dvojic 
– učitel+žák

30. út 14.30 putovní pohár – stol-
ní fotbálek 

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH
Parkour (12–18 let) po 16.00
Keramika (3.–7. tř.) út 16.00
Míčovky (4.–6. tř.) út 16.00
Yu-gi-oh (3.–7. tř.) čt 15.00
Moderní tance (6.–9. tř.) čt 16.00 

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH 
PRO DOSPĚLÉ:
Pilates s hlídáním dětí i bez 

(s možností oběda)  čt 9.50 

Hlídání dětí od 2 měsíců  čt 8.00 
(Na oboje nutná tel. rezervace.)
Pilates (Chvalova) 

po 17.00, čt 19.00
Pilates (Lobkovicovo nám.)

út 17.00, pá 17.00

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

6.–13. 3. Jarní tábor III. 
(rodiče + děti)

17. st 18.00 Pod Ulitou: Tibet 
Fotografiemi, hudbou a ak-
tuální situací v Tibetu vás 
provede etnografka a tibe-
toložka Z. Ondomišiová. 

27. so   9.00 Ulita4Dance 2010 
– Taneční událost pro 
začínající i pokročilé klu-
by a skupiny, vystoupení 
profesionálních tanečních 
skupin atd.

ULITKA
Ulitka je místem setkávání a navazo-
vání přátelství rodičů dětí od narození 
až do doby docházky do školky. 
18. čt 10.00 Dětský vzdor – Jak 

zvládat dětský vzdor, jak 
mu předcházet, jak se 
zachovat, když propukne? 
(PhDr. I. Švábová)

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

www.rcpalecek.cz

Březen se ponese ve slavnost-
ní atmosféře – Rodinné centrum 
Paleček slaví své třetí narozeni-
ny. Poprvé proběhne Palečkův 
bazárek. Březnový program dá-
le přinese zajímavou přednášku 
Mgr. Vlasty Košťálové na téma 
Vstup dítěte do mateřské škol-
ky a také možnost přihlásit sebe 
a své dítě do vybraných kurzů.

Já a svět (2–4 roky) po 14.00 
Batolátka s prvky Montessori

(1–1,5 roku) po 17.00
Batolátka (6–12 měs.) út 9.00
Písnička bez rodičů (3–6 let)

 út 17.00 
Balet pro nejmenší (2–4 roky)

 st 9.00 
Písnička (2–3 roky) st 11.00 
Angličtina hrou pro začátečníky 

(2–4 roky) st 12.00
Angličtina hrou pokroč. bez rodičů 

(3–6 let) st 13.00
Angličtina hrou pro začátečníky 

(2–4 roky) st 14.00
Výtvarná dílna (1,5–2 roky)

 čt 9.00
Palečci (2–4 roky) čt 12.00

Začínáme s Montessori 
(1,5–3 roky) pá 15.00

Začínáme s Montessori 
(3–5 let) pá 16.00

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

Upozorňujeme, že během jar-
ních prázdnin 1.– 5. 3. je Nová 
Trojka zavřená.

TIP MĚSÍCE
18.–20. 3. Jarní dobročinná 
burza oblečení a potřeb pro 
děti – příjem zboží: čtvrtek, pro-
dej zboží: pátek a sobota, info 
a formuláře pro prodejce na webu 
nebo Ivana D. tel.: 775 644 978

PRO RODIČE S DĚTMI 
• Info – Jolana tel. 603 416 724
  9. út   9.30 Drátovaná veliko-

noční vajíčka – výtvarná 
dílna, J. Kurzweilová

14. ne 15.00 Nedělní herna
16. út   9.45 Otázky okolo očko-

vání – beseda o přínosech 
a rizicích – vede C. Kovtun 
ze sdružení Rozalio a imu-
nolog MUDr. A. Janda, 
rezervace nutná, hlídání 
v ceně

17. st 15.00 Výroba Morany 
a malých Moranek

22. ne 14.00 Vynášení Morany 
se Špalíčkem – sraz 
Malostranská. Tradiční 
průvod centrem Prahy 
s vyhozením Morany 
z Karlova mostu

23. út   9.45 Nošení dětí v šát-
ku – seminář, vede P. So-
vová, rezervace nutná.

28. ne 15.00 Nedělní herna 
s domácím divadlem

KURZOVNÍ TIPY 
Kompletní nabídku kurzů najde-
te na www.novatrojka.cz 
• Info Míla – tel. 774 644 974
po 11.15 Cvičení pro rodiče 

s dětmi 2–3 roky
po 16.15 Výtvarná dílna s kera-

mikou pro děti od 6 let
st 18.00 Cvičení pro těhotné 
čt 18.15 a 19.30 Pilates 
út 18.30 Bodystyling 
čt  14.00 Angličtina s rodilou 

mluvčí
čt 16.00 Anglická konverzace

KLUB DOBROVOLNÍKŮ 
NOVÉ TROJKY 
• Info Míla – tel. 774 644 974
12. pá   9.30 Dobrovolnické 

setkání
12. pá 15.15 Keramický semi-

nář s M. Matuškovou
26. pá 15.00 Jarní slavnost pro 

Dobráky a Dobrajdy Nové 
Trojky – domácí divadlo, 
velikonoční dílny, vajíčko-
vá degustace 

Zakladatelka a ře-
ditelka mateřského 
a otcovského centra 
Nová Trojka Marti-
na Pojarová po sed-
mi letech skončila 
ve své funkci. Na je-
jí pozici nastoupi-
la Edita Janečková. 
Výměna ředitelek 
poskytla jedinečnou 
příležitost k rozho-
voru s oběma dáma-
mi najednou.

Zaznamenaly jste za dobu fun-
gování Nové Trojky nějaké změ-
ny v postavení matek s dětmi ve 
společnosti? Změnily se matky?
M. P.: Změnili se rodiče. Změ-
nil se pohled na to, co to je ma-
teřské centrum. Chodí sem jiní 
lidé. Dřív bylo mateřské cent-
rum chápáno jako něco alterna-
tivního, ale teď je úplně normál-
ní chodit sem s dětmi. A změnil 
se vztah k dobrovolnictví, dost 
maminek je ochotných angažo-
vat se a pomáhat a dělá jim to 
radost. Rodičovství vás staví do 

jiné situace, všímáte si jiných 
věcí. Dříve byly matky s malý-
mi dětmi doma, kočárek byl těž-
ký, měl malá kolečka a nikdo 
s ním nepomohl. Teď máme šát-
ky, lehčí kočárky a děti jsou více 
akceptované.
 
Zvýšilo se matkám sebevědomí?
M. P.: Určitě.
E. J.: A to je třeba i tím, že více 
cestují. Na cestách vidí, že brát 
děti s sebou třeba do restaurace 
je normální, tak proč by to neby-
lo možné u nás. 

M. P.: Matky jsou starší, mají 
něco za sebou, jsou ekonomicky 
silnější, je to už jiná skupina.
E. J.: A také se změnili otcové. 

K Vám chodí i tatínci, ale asi to 
nebylo lehké je sem přivést…
M.  P.: Žádný tatínek nepři-
jde sám od sebe. A musíme 
mít v programu něco, co je bu-
de bavit – třeba stavění mode-
lů letadel. Necpeme je do rolí, 
které by jim byly nepříjemné. 
Když umí chlap přebalit mimi-
no, tak je to prima, ale skvělé 
je, když s dětmi dělají mužské 
práce. 

Těch třicet tatínků, kteří k nám 
chodí, nám dávají dobrou zpět-
nou vazbu. Přítomnost mužů to 
tady zlepšuje, nechceme tu mít 
ženské ghetto. 

Všimněte si, že dneska už je 
otcovství a rodina téma. Když se 
politik přizná, že tráví třeba kaž-
dý pátek odpoledne se svým dí-
tětem, tak je hned sympatičtější, 
přijatelnější. Před deseti lety by 
to neřekl.

Martino, naplnila se Vaše před-
stava, se kterou jste Novou Troj-
ku před sedmi lety zakládala? 
M. P.: Určitě, na sto šedesát 
procent. Je důležité, že to ne-
byl jen výkřik ve chvíli, kdy 
jsme to potřebovali. Mojí nej-

větší touhou bylo, aby ta mo-
je práce šla někomu předat. 
A jsem šťastná, že si nás všim-
la radnice. Že podporuje zdra-
vé rodiny.

Máte i nějakou negativní zku-
šenost z práce v centru?
M. P.: Převažují klady, ženy do-
kážou neuvěřitelné věci – a ještě 
to považují za normální.

Pozorujete posun z hlediska fi-
nanční a legislativní podpory 
ze strany společnosti?

M. P.: Strašně se to změnilo, pů-
vodně jsme byli úplně na okraji, 
řešili jsme problém, že mateřské 
centrum není sociální služba, ne-
ní to kultura, není to školství, co 
to tedy vlastně je? A dnes existu-
je centrum podpory na minister-
stvu práce a sociálních věcí. Ro-
dina je politické téma a vzali to 
na vědomí i úředníci. 

Edito, jaká byla reakce Vašeho 
manžela, když jste se přihlásila 
do konkurzu na ředitelku?
E. J.: My to máme nastavené 
stejně. Věděli jsme, že hned po 
mateřské neodejdu zpět do ad-
vokacie. A manžel to tu zná, 
pracuje jako dobrovolník. 

Co byste chtěla změnit na prá-
ci centra?
E. J.: Nelíbí se mi model: ma-
minka se věnuje dětem a tatínek 
chodí do práce a vydělává pení-
ze – tak ho nerušme. Chtěla bych 
vytvořit, co nejvíc příležitostí, 
aby tu byly celé rodiny spolu.

Smáli se Vám v práci, když jste 
oznámila, že po mateřské se ne-
vracíte do advokátní kanceláře, 
ale na symbolicky placené místo 
ředitelky mateřského centra?
E. J.: Smáli a ještě se pořád smě-
jí. Ale většina to pochopila. �

-red-

Otcovstvím se dnes chlapi chlubí

Martina Pojarová Edita Janečková
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Pouhá statistika strohých 
a možná i účelově vybraných čí-
sel může přinést poměrně zkres-
lený obraz, že pražská domác-
nost, která elektřinou netopí ani 
neohřívá vodu, platí Pražské 
energetice nejvíce za spotřebu 
elektřiny. Skutečnost však může 
být diametrálně odlišná. 

Ten, kdo se o svoji spotřebu 
elektřiny v hlavním městě oprav-
du zajímá, určitě ví, že již od pro-
since loňského roku může vyu-
žít nabídku Pražské energetiky 
na zavedení speciálního tarifu 
Komfort+Garant 2010 s fixací ce-
ny elektřiny do konce roku 2011. 
PRE je v současnosti jediná spo-
lečnost, která takový produkt 
nabízí. V tomto speciálním tari-
fu zákazník neplatí měsíční plat 
za odběrné místo ve výši 54 Kč 
a již v tomto roce tak může ušet-
řit téměř 650 korun. Úspora v ro-
ce 2011 se bude odvíjet od ceny 
elektřiny a dá se předpokládat, 
že po postupném odeznívání 
ekonomické krize, tato cena pů-
jde nahoru. Za dva měsíce využi-

ly tuto nabídku Pražské energe-
tiky stovky odběratelů. Nabídka 
výhodného dvouletého produk-
tu je prodloužena a potrvá potrvá 
do konce dubna tohoto roku.

Zásadní pro jakékoli srovná-
ní ceny elektřiny od různých do-
davatelů je také objem služeb 
a servis, který poskytují. Praž-
ská energetika má v ceně elek-
třiny započítané i všechny mož-
né kontakty zákaznického centra 
ať už osobní návštěvou, telefo-
nickou či e-mailovou nebo inter-
netovou obsluhou. Jsou dodava-
telé, kteří si každý úkon nechají 
zaplatit. Jejich zdánlivě výhodněj-
ší cena se pak ve skutečnosti při 
nutnosti komunikace se zákaz-
nickým centrem výrazně zvyšuje. 
Při přechodu k Pražské energeti-
ce, jako dodavateli elektřiny, se 
neplatí žádný aktivační poplatek. 
Zkušenosti především s menší-
mi a tak zvaně novými obchod-
níky říkají, že si nechají za novou 
smlouvu o odběru elektřiny za-
platit aktivační poplatek v roz-
mezí 450–600 korun, a to promít-

nuto do celkových cen za roční 
spotřebu elektřiny dokáže pořád-
ně změnit údaje.

Samostatnou kapitolou je 
i dnes tolik důležité poradenství 
k hospodárnému využití elek-
třiny a tím ke snížení účtů za 
ni. Jsou obchodníci, kteří pora-
denství vůbec nedělají a v tomto 
směru se o své zákazníky prak-
ticky nestarají. Jiní si ho nechají 
zvlášť zaplatit. Pražská energe-
tika poskytuje zdarma obecné 
rady, jak ušetřit za elektřinu, 
každému zájemci, ale svým zá-
kazníkům zapůjčuje měřič spo-
třeby zcela zdarma. Svým klien-
tům poskytuje dále také různé 
detailní či osobní rady k úspoře 
elektřiny nejen ve svém nejmo-
dernějším poradenském centru 
v České republice v Jungman-
nově ulici, ale i prostřednictvím 
webových stránek www.ener-
getickyporadce.cz. Nabídne jim 
i zvýhodněný prodej moderních 
hospodárných elektrospotřebi-
čů, čímž šetří obsah jejich peně-
ženek.

Moudrý Pražan neplatí 
za elektřinu od PRE nejvíc

Centrum energetického poradenství 
PRE v Jungmannově ulici v Praze 1 kro-
mě rad a pomoci, jak hospodárně využívat 
elektřinu disponuje i poměrně rozlehlou 
moderní výstavní síní. Až do 28. dubna se 
do ní můžete přijít potěšit s tvorbou aka-
demického malíře, grafika a ilustrátora 
Stanislava Holého, mimo jiné tvůrce tele-
vizních postaviček Jů a Hele. 

V každém vystaveném listu jsme vtaho-
vání do víru umělcovy fantazie, která nás 
má přesvědčit o tom – a také se jí to daří –
, že svět je zde i k tomu, abychom se z něj 
radovali. Hloubkou svého poselství pat-
ří Stanislav Holý také svou volnou tvorbou 
trvale k předním českým výtvarníkům.Mů-
žeme ho počítat mezi ty nemnohé výtvar-
né umělce, kteří se právě humorem snaži-

li překonat deprese okupační doby. Náležel 
k tomu pestrý kolorit, v podstatě odvozený 
z barevného rejstříku přírody – rostlinného 
i živočišného univerza, které Holý ve svých 
volných grafikách dovedl obejmout v jeho 
celku a který rozvíjel v rytmu neotřesitelné 
důvěry ve svět. Často navzdory nepřízním 
obecného i vlastního osudu.

Holého tvorba pro děti v knihách a ilu-
stracích i knihách autorských, které už 
o něco přesahují dětský svět, stejně tak ja-
ko jeho spolupráce s televizí a filmem jsou 
už dostatečně známy. Tak si ji přijďte při-
pomenout i vy.

Klasickým žárovkám už 
zvoní hrana. Všechny mat-
né o jakémkoli příkonu a či-
ré nejsilnější o příkonu 100 W 
a více již v obchodě nenajdete, 
další o nižším příkonu nad 75 W 
zmizí z pultů prodejen k prvnímu 
září letošního roku. Čiré žárov-
ky nad 60 W nenajdete v obcho-
dech k prvnímu září příštího roku 
a ostatní slabší čiré žárovky skon-
čí svůj život definitivně 1. září ro-
ku 2012. Tak je to zakotveno v na-
řízení Evropské komise, která plní 
směrnici Evropského parlamentu. 

Čím tedy budeme svítit? Jed-
nu z významných cest už několik 
let ukazují úsporné zářivky. Jsou 
zpravidla pětkrát méně náročné na 
spotřebu elektřiny, než srovnatel-
né žárovky, mají rok od roku menší 
a modernější tvar. Konstruktérům 
a výrobcům se stále více daří zkrá-
cení doby náběhu na plnou svíti-
vost tak, že moderní úsporné zářiv-
ky dnes potřebují k plnému výkonu 
jen několik málo vteřin. Vybrat si 
můžete i různé barevné teploty tak, 
aby barva světla vyhovovala vašim 

očím. Přesvědčit se 
o tom můžete i sami nejen ná-

vštěvou expozice úsporných záři-
vek v Centru energetického pora-
denství PRE v Jungmannově ulici 
v Praze 1, ale i vlastní zkušeností.

V tomto nejmodernějším stře-
disku úspor elektřiny v naší repub-
lice totiž můžete zakoupit úspor-
né zářivky OSRAM DULUXSTAR 
21 W v balíčku 2+1 zdarma za ce-
nu 253 Kč, což představuje zhruba 
84 Kč/ks. V běžných obchodech 
je tento typ úsporné zářivky k do-
stání za cenu výrazně vyšší. 

Zájemcům doporučujeme včas-
ný nákup, neboť nabídka je ome-
zena do vyprodání zásob.

Levné úsporky 
pro každého

Centrum energetického poradenství PRE
Jungmannova 28 (Palác TeTa), Praha 1
otevřeno od pondělí do pátku 10–18 hodin
www.energetickyporadce.cz

V jedenácti expozicích najdete informace o technologii vytápění, 
ohřevu vody, klimatizaci, využívání obnovitelných zdrojů, 
domácích spotřebičích a jejich správném používání a další 
zajímavá témata. Expozice obsahují tipy na úspory a množství 
ilustračních obrázků, schémat a animací na interaktivních multi-
mediálních obrazovkách.
Centrum nabízí bezplatné odborné poradenství a zajímavé akční 
ceny elektrospotřebičů pro zákazníky PRE.

V jedenácti expozicích najdete informace o technologii vytápění, 
ohřevu vody, klimatizaci, využívání obnovitelných zdrojů, 

Navštivte Centrum energetického poradenství PRE

Ušetřete za elektřinu

Energetický
poradce PRE

Postavičky Jů a Hele 
určitě znáte a co to ostatní?
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Bude to už o trochu více než 
několik let, kdy byl žižkovský 
gurmán naposledy ve školním 
kabinetu, nicméně i podle mlha-
vých vzpomínek si troufá tvrdit, 
že v minulém století školní kabi-
nety rozhodně vypadaly o mno-
ho hůře. Možná tam byli vycpaní 
jezevci a lišky, ale určitě ze stro-
pu nevisely svazky česneku a ci-
bule, na zdech chyběly kančí ků-
že a nebylo možno si pohodlně 
sednout ke stolu na židli z man-
gového dřeva.

Vysoko nad běžnou úrovní 
školních kabinetů je samozřejmě 
i obsluha a nabídka jídelního líst-
ku. Ten je velice obsáhlý, přičemž 
zaujmout může například mexic-
ká (burrito, quesadilla, fajitas) ne-
bo italská (penne, gnocchi) sekce, 
ovšem největším hitem podniku 
jsou jednoznačně steaky. A nejsou 
to steaky ledajaké – podává se 
nejkvalitnější uruguayské steako-
vé hovězí z anglických masných 
plemen Aberdeen Angus, Shorthorn 

a Hereford krásně mramorované 
tenkými vrstvičkami mezisvalo-
vého tuku. Steak můžete dostat 
v deseti různých variantách (na-
příklad se špenátem a smetanou, 
s anglickou slaninou, s modrým 
sýrem, s hříbkovou omáčkou ne-
bo s klasickým sázeným vejcem) 
a v sedmi různých velikostech 

od 200g za 189 korun až po Free 
steak 2000g za 1490 Kč. V přípa-
dě přesycení uruguayským hově-
zím anebo při nutkavém puze-
ní státi se Indiánem pak určitě 
vyzkoušejte ojedinělou nabídku 
steaků ze zdravého a nízkotuč-
ného masa bizoního, tentokrát 
osm různých možností a tři veli-

kosti od 200g za 319 Kč do 400g 
za 618 Kč. Hovězí i bizoní steaky 
v kuchyni celkem přesně trefují 
do požadovaného stupně prope-
čení, ovšem zcela zásadním ne-
dostatkem jsou nenahřáté talíře 
– pokud nedokážete zhltnout na-
příklad 1000g steak během něko-
lika minutek, budete mít bohu-
žel velkou část masa studenou. 
Ani nepřátelé steaků nepřijdou 
zkrátka a mohou vybírat z něko-
lika druhů ryb, masa kuřecího či 
vepřového, pěti druhů špízů ba 
dokonce i z pokrmů bezmasých. 
Zejména děti se výborně zaba-
ví ohryzáváním pečených vep-
řových žebírek marinovaných ve 
směsi koření a medu nebo ku-
řecích křidélek marinovaných 
v barbecue koření.

Na čepu je spíše průměrná Pl-
zeň 12° a Staropramen 10°, na 
vinném lístku pak základní řada 
jakostních vín z Vinných sklepů 
Hodonín. �

-red-

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Restaurant Kabinet

Z historického šera mistr Příbram 
vystupuje až na samém sklonku 
válek. Opět přichází jeho čas, si-
tuace si nežádá radikály, nýbrž 
muže kompromisu. Počátkem 
roku 1434 je prokazatelně zpátky 
na pražské universitě a veřejně se 
hlásí ke kompaktátům,  dokon-
ce dříve, než jsou tato  v Čechách 
veřejně přijata. Kompaktáta, te-
dy okleštěné a spoustou podmí-
nek doplněné znění pražských 
artikulů, na němž se dohodli češ-
tí delegáti s Koncilem basilej-
ským 30. 9. 1433, se nadále stávají 
smyslem jeho života. A on nepři-
pouští nic více, ale také nic méně. 
Ostře vystupuje proti Korandovi 
a Englišovi, kteří i nadále pokra-
čují v táborské praxi mší bez or-
nátů, ale stejně tak, když cítí své-
voli strany pod jednou, neváhá si 
v dubnu 1437 stěžovat přímo cí-
saři Zikmundovi. V témže měsí-
ci je rovněž biskupem Filibertem 

ustanoven farářem u sv. Jiljí na 
Starém Městě Pražském a v čer-
venci  je pak s českou delegací 
vyslán ke koncilu v Basileji k vy-
jasnění některých sporných bo-
dů ohledně přijímání podobojí. 
Vrací se však s prázdnýma ruka-
ma. Po smrti Křišťana z Pracha-
tic je v listopadu 1439 ustanoven 
do jeho úřadu správce české-
ho duchovenstva spolu s Proko-
pem z Plzně. Husitského kandi-
dáta na pražského arcibiskupa 
Jana Rokycanu zpočátku nijak 
nepodporuje, má s ním totiž jis-
té spory z dřívějška, ovšem oba 
vbrzku nacházejí společného ne-
přítele, jímž tradičně jsou tábor-
ští kněží. V červnu 1443 oba svor-
ně proti nim vznášejí žalobu, 
která je pak veřejně projednává-
na na synodu v Kutné Hoře. Pří-
bram a táborský Václav Koranda 
se tam do sebe ostře pustí ohled-
ně vyznání víry a pražský novo-

roční sněm 1444 pak dá za prav-
du Příbramovi a Rokycanovi. 
Ještě na jaře 1448 se Příbram po-
kouší přimět dalšího papežského 
legáta kardinála Juana de Carva-
yal  k potvrzení kompaktát a ar-
cibiskupské volby Jana Rokyca-
ny, ovšem opět bezvýsledně. Po 
dobytí Prahy Jiřím z Poděbrad 
3. září téhož roku přenechává 
svůj úřad správce duchovenstva 
Rokycanovi a 20. prosince na 
své faře u sv. Jiljí umírá.

Krásova (od roku 1885)

Pražský měšťan Jan Krása, od 
roku 1382 držitel domu U Vě-
nečku na Dobytčím trhu (dnes 
v areálu nemocnice na Karlově 
náměstí), v letech 1390–1413 ně-
kolikrát zvolený konšelem No-
vého Města, měl smůlu (a z hle-
diska historické paměti vlastně 
štěstí), že se ocitl v nesprávnou 

chvíli na nesprávném místě. Ten-
to přesvědčený stoupenec Husa 
a kalicha se totiž koncem zimy 
1420 vypravil za obchodem na 
výroční trh do slezské metropo-
le Vratislavi. Možná ani netušil, 
že se tam právě nachází římský, 
uherský a bohdá již brzy i čes-
ký král Zikmund, shromažďují-
cí křížovou výpravu proti nevěr-
ným Čechům. Každopádně ale 
tady byl odhalen a bryskně do-
dán k útrpnému výslechu pa-
pežskému legátu Filibertu, bis-
kupovi luckému. Když pak po 
vzoru svého velikého mistra od-
mítl odvolat a veřejně vyznat ví-
ru pod jednou, byl 15. 3. odsou-
zen k smrti, vláčen za koněm až 
za město a tam upálen. Spoko-
jený Zikmund pak vytáhl vstříc 
dalším skvělým vítězstvím… �

JAN ŠKODA,
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Příbramova (dokončení)

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.remedium.cz, www.vstupujte.cz
Zve seniory na výlety a pobyty:
13.–14. 4. dvoudenní poznávací 

výlet Horšovský Týn, 
Nepomuk, Rožmitál pod 
Třemšínem. 

12. 5. jednodenní poznávací 
výlet Zámek Veltrusy 
a Kralupy nad Vltavou.

26. 5. jednodenní poznávací 
výlet Plzeň.

30. 4.–9. 5. osmidenní pobyt 
Maďarsko – lázně 
Harkány.

26. 9.–3. 10. osmidenní pobyt 
Turecká riviéra – Alanya.

Každý čtvrtek od 15.30 Klubové 
čtvrtky – promítání, besedy, 
přednášky. Vstup zdarma.

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2
  2. út 16.30 výroční členská 

schůze
16. út 16.30 P. Kalista: Moje 

praky a jejich doba 
– vyprávění o době dětství 
a mládí

HUSŮV SBOR CÍRKVE ČS. 
HUSITSKÉ NA VINOHRADECH 
Dykova 1 
  9. út 19.00 Pěvecký sbor 

A cappella Choir 
z Northwestern College, 
vstupné dobrovolné.

FARNÍ CHARITA ŽIŽKOV
Čajkovského 36, 
tel.: 222 722 026,
www.farnost-zizkov.cz,
19. a 20. 3. od 10 do 18 hodin 
jarní humanitární sbírka oblečení, 
nenošených bot, ložního 
prádla, dek, přikrývek, spacáků, 
polštářů, drobných domácích 
elektrospotřebičů (žehličky, varné 
konvice, apod.), nádobí, hraček, 
knížek a známek pro sběratele. 
Sběrné místo – Prokopova 216/4.

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
12. pá 16.00 Albatros: Tóny 

pro dobrou pohodu. Dům 
s pečovatelskou službou, 
Roháčova 26

29. po 13.30 Podívaná z Bílé 
skály, sraz na zastávce 
tram Libeňský zámeček

Srdce v tanci 
Klub Remedium zve 
na IX. seniorský 
bál „Srdce v tanci“ 
v sobotu 27. března  

v 18.30 hodin v Amedia Ho-
tel Theatrino, Bořivojova 53. 
K tanci hraje orchestr Žižkovan-
ka. Vystoupí Pěvecký kroužek 
Remedium pod vedením Boženy 
Vykopalové. Vstupenky je mož-
no zakoupit v Klubu Remedium, 
Táboritská 22. Bližší informace 
najdete na www.vstupujte.cz; 
www.remedium.cz, případně 
na tel.: 222 712 940, e-mail: 
senior@remedium.cz �

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v březnu kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přeje-
me do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme 
Zdence Ryšánkové, Heleně Vejvo-
dové, Květoslavě Manové, Jarmile 
Kotašové, Jiřímu Spiritovi, Evě 
Šulcové, Olze Mandelové, Milanu 
Radostovi a Žofii Šíbové. �

Svaz důchodců Praha 3
kontakt: Viktor Pelzel, 

tel.: 222 727 256 

radniradničníní  novinynoviny  � | | ��������      prostor a lidéprostor a lidé www.prahawww.praha�.cz.cz10 

Nedávno zrekonstruované prostory mauzolea 
Klementa Gottwalda v Národním památníku na 
Vítkově jsou stále zahaleny zdánlivě nepronik-
nutelným tajemstvím. Podivný provoz morbid-
ního zařízení, jež se v letech 1953–1962 staralo, 
„aby budoucím pokolením byla zachována tvář 
soudruha Gottwalda“, je v povědomí široké ve-
řejnosti, ale i některých historiků, opředen celou 
řadou mýtů.

Asi nejznámější je údajné rozpadání nohou Got-
twaldovy mumie, způsobené prý pozdě a špatně 
provedenou balzamizací. To mělo vést k postup-
nému nahrazování částí mrtvého těla protézami, 
takže nakonec měly zůstat pouze viditelné části, 
tedy hlava a ruce, a to v perfektním stavu, který po 
celou dobu umožňoval tělo vystavovat.

Pravda, jak tomu v historii často bývá, je mnohem 
prozaičtější, ale o to zajímavější. V knize, kterou při-
pravuji pod záštitou občanského sdružení Carta di 
Cividale ČR, čtenáři najdou výsledky několikaletého 
dohledávání a průzkumu všech dostupných archiv-
ních dokumentů, v nichž je udržování těla podrobně 
popsáno. Kniha Gottwald v mauzoleu: Balzamová-
ní a udržování „prvního dělnického“ prezidenta 1953–
1962 však nechce historii mauzolea pouze popisovat, 
pokusí se i vysvětlit, jak tento mimořádný projev tzv. 
kultu osobnosti vznikl, proč se ho komunistické vede-
ní počátkem šedesátých let v tichosti zbavilo, a také 
jak a proč se mezi lidmi rozšířily uvedené pověsti. 

Tato odborná kniha studií a dokumentů by se mě-
la na pultech knihkupectví objevit v roce 2013. �

Luděk Vacín, historik

Pravda a mýty o Gottwaldově mumii

RN_10_03_10.indd   1RN_10_03_10.indd   1 25.2.2010   23:43:1925.2.2010   23:43:19
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SNÍDANĚ DENNĚ
9.00-10.30

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

pro firmy i fyzické osoby
VEŠKERÉ SLUŽBY PRO DŮM A SVJ

Kancelář – Na vrcholu 17, Praha 3
603 711 529, act.consulting@tiscali.cz

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

Firma Š+M     MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Lakýrnické práce lze provést i v dílně. Rozpočty a konzultace zdarma!
www.maluji-lakuji.cz

tel./fax: 241 494 620, mobil: 603 485 331

� Prodám nový magnet. rotoped, pův. 
cena ����, nyní ����. Tel. ��� ��� ��	
� Koupím z pozůstalosti nábytek, 
sklo,  kameninu, alpaku, obr. rámy, 
porcelán, hodiny aj. Tel. ��
 ��
 

�
� Koupím vánoč. ozdoby, betlém aj. 
vánoční věci, i pošk. Tel. ��
 ��
 

�
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��� �	� 
��
� Čistírna peří – sběrna J. Želiv-
ského �	, po ��–�
; út, st, čt 
–��;
pá 
–��. Tel. ��� 
�� ���
� HODINY ZPĚVU – vystudovaný 
učitel zpěvu nabízí lekce – bez věko-
vého a žánrového omezení, Praha �. 
Tel. ��� �
� �
�, www.zpev-pk.cz
� Relax Club – kadeřnictví nabízí 
klasické i extrav. střihy, materiál 
L´Oreal. Stále za výhodné ceny 
nabízíme pedikúru, masáže a kos-
metiku. Novinka – čištění pleti ul-
trazvukem. Tel. ��
 ��� �
	

� Zveme Vás do nově otevřeného 
kadeřnictví Husitská ��, kde Vás 
přivítá pesrsonál špičkově vyško-
lený v zahraničních školách na 
nové terndy v barvení a střizích. 
Poradíme Vám, jak pečovat o Va-
še vlasy doma. Prodej profesionál-
ní kosmetiky. Tel. ��� ��� ��	
� Silikonové těsnění do oken a dve-
ří – ��% úspora tepla. Žaluzie, ro-
lety, čalounění dveří, shrnovací 
dveře. Z. Petříček, tel. ��� ��� ���, 
��� ��
 ��	
� Dámská a pánská
medicinální pedikúra Jeřábková
Pedikúra, manikúra, parafin, depila-
ce, modelážnehtů, Franc. AirBrush
Nail, Tattoos, P-shine. Praha � – Žiž-
kov, Prokopova �� 
Tel. ��� �
� ���, ��� ��� 

�
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. ��� ��� ��

� Vyvenčím vašeho psa či na své za-
hradě pohlídám. Sám mám �,� let. 
psa. Kdykoli dle Vašich požadav-
ků, platí stále, P�. Tel. ��� ��� ���

� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. ��� ��� ���
� Restaurování starožitného nábyt-
ku. Tel. ��� 	�� ���, e-mail: 
restaurovani.k.f@seznam.cz
� Hájek – zedník živnostník. Prová-
dím veškeré zednické, obkladačské, 
malířské a bourací práce, s odvo-
zem sutě. Rekonstrukce bytů, kan-
celáří, sklepních prostor a domů. 
Praha a okolí. Tel. ��� ��� ���
� Malby, zednické opravy, vyklí-
zení. Tel. ��
 
�� ���
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. ��� ��	 ���, ��� ��� �
�
� Renovace parket, broušení, lo-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podklahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. ��� ��� ���
� Úklid dvorků, pořez náletových 
dřevin, chemický postřik plevele, 
trávy. Tel. ��� ��� ���, ��� 	�� ��	
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel. �
� 
�� ���
� Vyklízení bytů, půd, sklepů aj., 
kontejner. doprava. Tel. ��� 	�� ��	

� Malířské a lakýrnické práce + 
úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. ��� ��� 	��
� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. ��� �		 ��� 
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze �, 
�x za � měsíců, intenzivně. Telefon: 
��� ��	 ��	, mobil: ��� 
�	 ���,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Hledám obecní cihlový byt na 
klidném místě. Do výměny, volejte 
kdykoli. Tel. ��
 ��� �	

� Vyměním obecní �+kk, �
 m� s lod-
žií, po celkové rekonstrukci, za byt 
před privatizací. Tel. ��� �
� �
�
� Koupím malý byt (gars., �+kk) 
v Praze �, 
, 	, ��, v dobrém sta-
vu, s dobrým spojením na MHD. 
Pouze osobní vlastnictví, cena do 
�,� mil. Kč. Tel. ��� 	
� �		
� Koupím byt v Praze (družstvo, 
OV), stav nerozhoduje, vyplatím 
dluhy, zástavy, zajistím náhradní 
bydlení. Nespěchá, paltba hotově. 
Tel. ��� �
� ��� 

� Vyměním � byty za � větší před 
privatizací. Obecní �+kk po celko-
vé rekonstrukci, P� a družstevní 
nájemní �+kk, P�. Tel. ��
 ��� ���
� Vyměním obecní �+� za garsonku. 
Pouze Praha �. Tel. ��� ��� ���
� Hledáme menší byt k pronájmu 
v Praze � a okolí pro � osoby, ne-
kuřáci bez zvířat, zařízení na doho-
dě, garsonka až �+� do �� ��� Kč 
vč. poplatků. Tel. ��� �
� ���, 
��� ��� �
�
� Pronajmeme dva byty na Praze �, 
�+kk za 	��� Kč vč. popl. a �+kk za 
�� ��� Kč vč. popl. Zařízení na do-
hodě. Tel. ��� ��� ���, ��� ��� ��

� Prodej nebyt. prostoru ��,� m� 
(místnost ��,�� m� + předsíň, kou-
pelna, WC, komora, sklepní kóje), 
P� – Žerotínova, �.p., cihla, výtah, 
VAW, nové stoupačky. K nastěhová-
ní ihned, cena k jednání �,� mil. Kč. 
E-mail: svjzerot�	@seznam.cz
� Poliklinika Jarov – pronájem 
NBP �� m�, vhodné jako kance-
lář, sklad apod. �� ��� Kč/měs. 
a NBP �� m� – ���� Kč/měs. 
Tel. ��� ��� ��	

Ze staré peřiny nová přikrývka

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
• šití prošívaných dek a polštářů 
• velký výběr sypkoviny 
• prodej nových peřových dek a polštářů 
• čištění peří na kvalitních strojích
Provozovny: • Praha 3, Korunní 93, tel. 224 250 249 
• P5, Radlická 53, tel. 257 325 216• P6, Patočkova 89, tel. 257 315 967 

www.perinka.cz • info@perinka.cz 
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Platí do 
31. 3. 2010

Proč nakupovat za draho? Nabízíme Vám řešení!
U nás nakoupíte o 20 až 50 % levněji než v obchodních řetězcích. Ptáte se proč? Naším záměrem je, být levnější 

než konkurence! V naší nabídce máme zboží z Německa, Anglie, z celních skladů, ale i od českých výrobců.

 !! POROVNEJTE SAMI !!
!!!!! V PRODEJI JIŽ PLASTOVÉ TRUHLÍKY RŮZNÉ TVARY – DOVOZ NSR 29,-!!!

 Drogerie 
 Čistič oken 1 l .................................................................19,-
 prostředek na nádobí 500 ml ........................................ od 2,-
 aviváž  2 l = 8 l  ..............................................................25,-
 tekutý prací prášek 1,5 l dovoz NSR  ...............................39,-
 prací prášek 9 kg  ...........................................................79,-
 šampon 500 ml a 1000 ml  ........................................ od 10,-
 pěna do koupele 100 ml  .................................................13,-
 WC – čističe a osvěžovače  ......................................... od 10,-
 Kosmetika
 zubní pasty dovoz NSR  ...................................................19,-
 papírové utěrky 2 vrstvy 4 ks !!  .......................................39,-
 dětská pěna do koupele dovoz NSR  ................................39,-
 Taft lak na vlasy dovoz NSR  ............................................49,-
 tekuté mýdlo 500 ml  ................................................. od 10,-
 přírodní léčivé masti  .................................................. od 30,-
 papírové kapesníky 4 vrstvy 18 ks !!  ...............................39,-   
 Dále nabízíme: ODĚVY, DOMÁCÍ POTŘEBY – 
 drátěnky, hadry, košťata, plastové misky atd.

BOLÍ VÁS KLOUBY? 
MÁME ŘEŠENÍ!

Koňský balsám – účinně tlumí   
         bolest kloubů, namožených 

                        svalů a páteře.  
                              Hmotnost 500 gCena: 

100 Kč
Na naší prodejní ploše cca 400 m2 najdete mnoho dalšího 
cenově zajímavého zboží. U nás levně nakoupíte, proto neli-
tujte menší zacházky a navštivte nás na adrese: 
Praha 10, ul. Na Hroudě z boku zimního stadion Slávie 
– směr cedule VÝPRODEJ
OTEVŘENO – 3 DNY V TÝDNU:
STŘEDA–ČTVRTEK–PÁTEK 
9–18 hod.

Povinnost provádět 
předepsané kontroly 

a revize stanovuje 
vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce 
č. 85/1978 Sb., 

v platném znění.

naposledy
jste nechali

své
plynovéKdy zkontrolovat rozvody?

Modelové příklady revizí poskytovaných 
prostřednictvím Pražské plynárenské 
za zvýhodněné ceny:

     panelový dům s 10 bytovými jednotkami,
ve kterých je instalován domovní plynovod
a dále je napojen pouze plynový sporák: 1700 Kč

     činžovní dům s 10 bytovými jednotkami, 
ve kterých je instalován domovní plynovod

a dále jsou napojeny dva a více plynových 
spotřebičů: 2550 Kč

     provozní revize plynového zařízení
kotelny: 2550 až 4250 Kč
(podle typu instalovaného kotle)

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Služba je poskytována
ve spolupráci 
se společností

REVIZE PLYNOVÝCH
ZAŘÍZENÍ HAVEL

Nabídka platí
do 30. listopadu 2010

a je urãena pro zákazníky
PraÏské plynárenské, a. s.

Bližší informace:
221 092 174,
221 092 202

monika.canova@ppas.cz
helena.halasova@ppas.cz

www.ppas.cz

Nyní revize plynov˘ch zafiízení za zv˘hodnûné 
ceny od PraÏské plynárenské, a. s.
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PŮJČKY  do  48  hodin
� vyplácení exekucí � právní servis � bez prokazování příjmů 
� bez nahlížení do registru � oproti zástavě nemovitosti

TEL. 606 377 997, 720 321 721

Spoje tenis – ZIMNÍ SEZONA

Ceny pronájmu

Hráčům, kteří chtějí zlepšovat techniku úderů, nabízíme i v zimní sezoně
 individuální lekce s kvalifikovanými trenéry.

Cena pronájmu pohybového sálu: 250Kč/hod

www.tenisspoje.cz
Spoje Tenisový kub, s.r.o. • Na Balkáně 812 • 130 00 Praha 3

Mobil: +420 724 202 045 • E-mail: info@tenisspoje.cz

7:00 hod – 15:00 hod 280Kč/hod (permanentka 10 hod – 250Kč/hod)
15:00 hod – 23:00 hod 360Kč/hod (permanentka 10 hod – 330/Kč/hod) 

Pro zimní tenisovou
 sezonu 2009/2010
nabízíme 

4 antukové dvorce 
v nafukovací hale
od 7:00 hod do 23:00 hod.

Možnost dlouhodobého
pronájmu vybraného kurtu 
na celou zimní sezonu.
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K netradiční vloupačce vyjížděli strážníci 30. ledna do ulice U Kněž-
ské louky po oznámení jedné z občanek krátce před devátou hodinou 
večer. Do přízemního bytu měly vlézt dvě děti poté, co okno rozbily 
kamenem. „Hlídka po příjezdu spatřila před domem jednoho mladíka, dru-
hý seskočil z parapetu a oba se dali na útěk. Strážníci je nakonec dostihli po 
400 metrech,“ poznamenal obvodní ředitel Městské policie v Praze 3 
Dušan Machoň. Jak o chvíli později městští policisté zjistili, skupina 
zlodějů ještě nebyla kompletní. Další hlídka se vydala na obhlídku do-
mu a před objektem spatřila další dvojici mladíků, z nichž jeden od-
povídal popisu oznamovatelky. Nezletilí zloději přiznali, že patří k so-
bě a k dalšímu vyšetřování si je převzali policisté. �

-teg-

KDO MĚ CHCE

1) 00088/2010 roční, středně velký pes, béžový kříženec. Je mladý, živý, 
temperamentní a učenlivý. Potřebuje někoho, kdo by si na něj udělal čas 
a věnoval se mu. Nalezen 11. ledna na rozhraní Prahy 3 a 10.

2) 01362/2009 devítiletý pes, černý anglický kokršpaněl. Je veselý a mazli-
vý. Je potřeba pečovat o jeho srst. Hodí se k aktivnímu majiteli. Nalezen 
na rozhraní Prahy 3 a 9.

3) 00118/2010 černá fenka střední velikosti, kříženec. Je moc hodná, milá, 
poslušná a čistotná, hodí se do bytu. Je třeba pečovat o její dlouhou jem-
nou srst. Nalezena 17. ledna na rozhraní Prahy 3 a 10.

4) 00114/2010 sedmiletý větší pes, černě žíhaný kříženec. Je temperament-
ní, vyžaduje hodně pohybu, hodil by se i k domku se zahrádkou. Nalezen 
17. ledna na Vinohradech.

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

�

Nezletilí lupiči 
strážníkům neutekli

1 4

radniradničníní  novinynoviny  � | | ��������      ze života Prahy �ze života Prahy � www.prahawww.praha�.cz.cz12

V sobotu 20. března na adre-
se Koněvova 24 proběhne již 
8. ročník hudebního a divadelní-
ho festivalu Ben Stacík, který se 
bude konat u příležitosti 20. vý-
ročí založení Stacionáře pro dě-
ti s kombinovaným postižením. 
Festival bude probíhat od 14 do 
20 hodin, během kterých se bu-
dou nepřetržitě střídat hudební 
a divadelní účinkující. Vystoupí 
např. Pepa Janíček z legendár-
ní skupiny Plastic People of the 
Universe, kapela Bez Peří, děti 
ze Stacíku, Martina Hudečková, 
Olats Otesoc, Ester Pavlů, Filip 
Sychra, Xindl X, herci ze Švan-
dova divadla (na snímku Klá-
ra Pollertová-Trojanová) a dal-
ší. Festivalovým děním budou 
provázet herečka Hana Mülle-
rová a zpěvačka Jana Richtero-

vá. Program doplní výstava vý-
tvarných prací a výrobků dě-
tí, prodej občerstvení a tombola 
o zajímavé ceny. Celkový výtě-
žek akce (vstupné 99 Kč) zdvoj-
násobí Nadace Divoké husy. Více
na www.cb.cz/praha3/stacionar. �

-red-

Indonésie (nejen) panoramatická
V úterý 16. března v 17 hod. bude v galerii SUPŠ (Žižkovo náměstí 1) 
zahájena výstava velkoformátových fotografií Matouše Mihalička. Výsta-
vu je možné navštívit až do 13. dubna (po–pá: 9.00–15.00 hod.). Více 
na http://www.mihalicek.net. �

Ben Stacík 
poosmé

Kostel prohlášen národní kulturní památkou
Národní kulturní památkou prohlásila 8. února česká vláda Kostel Nejsvě-
tějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad. Plečnikovo dílo se tak spo-
lu s domem U Černé Matky Boží na Starém Městě, čistírnou odpadních 
vod v Bubenči a Průhonickým zámkem i parkem přidalo k dalším 42 praž-
ským národním kulturním památkám. Vedle nich bylo do statutu národní 
kulturní památky povýšeno ještě dalších 34 objektů po celé České repub-
lice. Tak byla splněna podmínka pro zanesení této stavby do seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO, o což dlouhodobě usiluje radnice 
Prahy 3 i spolky a významní architekti v čele se Zdeňkem Lukešem. �

Devadesát let existence oslavu-
je  v letošním roce Vyšší odborná 
škola a Střední umělecká škola 
Václava Hollara. Státní grafická 
škola (jak zněl původní název) 
byla v roce 1920 založena se za-
měřením na reprodukční techni-
ku, knihařství a fotografii, tedy 
oborům blížícím se spíše k řeme-
slným profesím. V současnosti 
škola nabízí čtyřleté studijní obo-
ry grafický design, výtvarné zpra-
cování keramiky, v tříletém ná-
stavbovém studiu obory kresba 
a ilustrace v médiích a interaktiv-
ní grafika. 

To nejlepší ze studentských pra-
cí bylo možné si prohlédnout až 
do konce února v Galerii pod rad-
nicí. Na vernisáž výstavy si Hol-
larka pozvala i studenty ze Střed-
ní průmyslové školy oděvního 
designu z Lysé nad Labem, kte-
ří v obřadní síni žižkovské radni-
ce představili svou textilní tvorbu. 
Přehlídku společenských šatů, ka-

bátů i fantazijních modelů pod-
pořila i známá módní návrhářka 
Beata Rajská, která na závěr show 
předvedla část své letní kolekce 
nazvané Motýli. 

Studentské i profesionální mo-
dely se setkaly s velkým zájmem 

publika, přehlídku i výstavu po-
zorně sledovala i náměstkyně pri-
mátora Marie Kousalíková v do-
provodu starostky Mileny Ko-
zumplíkové a místostarosty Jiřího 
Matuška. �

-red-

Studentské práce v Galerii pod radnicí

Žižkovská věž 
oslavila plnoletost
Někým obdivovaná, jiným zatraco-
vaná žižkovská dominanta Prahy 
slaví plnoletost. Přesně 18. února 
1992 totiž byla na 261 m vysoké 
věži slavnostně otevřena restaura-
ce a vyhlídka. �
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