
Z práce pro Prahu 3 
neutíkám...
Na lednovém zastupitelstvu Pra-
hy 3 jsem oznámil svým kolegům, že 
jsem se po třech letech vzdal funkce 
radního naší městské části. Bylo to  
rozhodnutí, které  jsem učinil s těž-
kým srdcem, ale bez váhání. Důvod 
je prostý: na sklonku loňského ro-
ku jsem byl zvolen radním hlavní-
ho města Prahy pro oblast kultury, 
památek a cestovního ruchu. Jsem 
hluboce přesvědčen, že mé odstou-
pení z Rady městské části Praha 3 je 
věc správná a zcela přirozená. Ne-
myslím si, že se tyto dvě  náročné 
funkce dají dělat dobře obě najed-
nou a že by jejich spojování vedlo ke 
zkvalitnění  zastupování občanů na 
obou úrovních pražské samosprávy. 
Nechci se nikoho dotknout, možná 
to jiní zvládají, ale já osobně jsem si 
musel poctivě přiznat, že bych nut-
ně musel jeden či druhý úkol znač-
ně zanedbávat. Proto jsem se roz-
hodl soustředit se na jedinou funkci 
a maximálně se jí věnovat.

Rád bych na tomto místě podě-
koval všem svým kolegům, s ni-
miž jsem na naší radnici spolupra-
coval. Byla to práce smysluplná 
a náročná zároveň a rád na ni bu-
du vzpomínat.

Zároveň chci věřit, že moji spo-
luobčané a voliči můj krok pocho-
pí. Rozhodně je neopouštím, nelou-
čím se, Žižkovákem zůstávám i na-
dále. Naopak z významné pozice na 
magistrátu budu jistě moci pro naši 
městskou část udělat daleko víc než 
dříve. I na naší místní úrovni bu-
du jako zastupitel dále pomáhat ze 
všech svých sil, ostatně jak jsem na 
to již dvacátým rokem zvyklý, jenom 
jsem hluboce přesvědčen o tom, že 
nelze zvládnout obě takto odpověd-
né funkce současně.

Sněhová kalamita, 
kterou za posled-
ních 17 let v Česku 
nikdo nepamatuje, 
zasáhla počátkem 
ledna také Prahu 3. 
Mimořádné bílé 
přívaly byly nad 
síly úklidových 
služeb magistrátu, 
proto s pomocí při-
spěchala i žižkov-
ská radnice.
Největší sněhová nadílka za po-
slední desetiletí způsobila, že 
i na Žižkově a Královských Vi-
nohradech bylo brzy jasné, že 
úklidové čety hlavního města, 
které má úklid ulic v kompe-
tenci, náročnou situaci včas ne-
zvládnou. Proto byly nasazeny 
mimořádné síly. 

Nejprve v úterý pátého led-
na nastoupilo do boje v třetí 

městské části padesát strážníků 
městské policie. S pomocí při-
spěchala i žižkovská radnice. 
Krizový štáb v čele se starost-
kou Milenou Kozumplíkovou 
najal na pomoc čtyři uklízecí 
čety vybavené sedmi nakladači 
a pěti nákladními vozidly na 
odvoz sněhu. Ručně jim s od-
klízením sněhu pomáhala pě-
tice odsouzených, kterou si po 
dohodě vyžádal krizový štáb 
třetí městské části ve věznici 

Pankrác. „Především u zdravot-
ních zařízení bylo nezbytné snížit 
riziko zranění obyvatel. Těchto 
služeb využívá velké procento seni-
orů, kterým kalamita způsobovala 
největší problémy,“ vysvětluje po-
stup radnice starostka Milena 
Kozumplíková.

Úklidové čety radnice se poté 
vrhly na jednotlivé bloky domů 
a čistily je ulici od ulice. Tuny 
sněhu byly sváženy na volné 
pozemky v ulici U staré cihelny 
nedaleko Nákladového nádraží 
Žižkov. Strážníci i radnice věno-
vali mimořádnou pozornost také 
sněhu a ledu na střechách domů. 
Preventivně hlídali vývoj a řeši-
li situaci s majiteli domů, hasiči 
a specialisty na výškové práce.

„Šlo o naprosto mimořádnou si-
tuaci, kterou nebylo možné zvlád-
nout bezchybně. Chtěla bych podě-
kovat všem, kteří se na jejím řešení 
podíleli – od městské policie, přes 
úklidové čety a koordinátory akce 
až po jednotlivé vlastníky objektů 
i obyvatele, kteří přispěli k tomu, 
že situace byla zvládnuta,“ dodala 
starostka Kozumplíková. �

-red-

Program 
XVII. ročníku 
Žižkovského 
masopustu

sobota 13. února
PALÁC AKROPOLIS
14.00  Maškarní odpoledne pro 

děti s Divadlem V Pytli 
– masky, hudba, divadlo, 
pohádky, soutěže – vstup 
zdarma, doporučujeme 
rezervaci.

19.30  Maškarní rej – Laura 
a její tygři, Prince 
Alfredo & Warriors – bo-
hatá masopustní tombola 
a diskotéka – soutěž o nej-
lepší masopustní masku 
– vstup s maskou zdarma, 
bez masky 100 Kč (jitrnice 
a pivo pro masky zdarma).

neděle 14. února
HOSPODA 
U VYSTŘELENÝHO OKA 
12.00  Masopustní hody – 

Žižkovanka
KINO AERO
14.00  Dětské masopustní 

odpoledne – filmy, sou-
těže, výroba karnevalo-
vých masek pod vedením 
zkušených lektorů. Vstup 
zdarma, doporučujeme 
rezervaci.

úterý 16. února
NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD
16.00  Svolávání masek a maš-

kar – Žižkovanka, Stud-
nický masopustní soubor

17.00  Masopustní průvod 
vychází po trase Mahlerovy 
sady – radnice na Havlíč-
kově nám. (předání vlády 
nad Žižkovem) – Žižkovo 
nám. – nám. Jiřího z Po-
děbrad

19.00  Masopustní veselí 
– vyhlášení nejlepší masky, 
středověká kapela Perkelt, 
chrliči ohně, šermíři, sou-
soší blanických rytířů �

Při kalamitě 
pomáhali všichni

ONDŘEJ PECHA,
radní hl. m. Prahy

�
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Foto: J. Dostál

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

S odklízením sněhu pomáhli i strážníci 
městské policie.

Přehled mateřských 
škol v Praze 3 – zápis 
proběhne 24. a 25. 2. 

strana 6 a 7

Změna struktury
Správy komunálního 

majetku Praha 3
strana 3
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RADA MČ PRAHA 3

Energetický audit 
ve školce
� Mateřská škola Jeseniova 204 
by měla výrazně změnit tvář. Rada 
městské části již schválila na svém 
lednovém zasedání vypracování 
energetického auditu, na jehož zá-
kladě by měla být školka zateplena 
včetně výměny oken. Zvažuje se 
zde také umístění slunečních so-
lárních panelů na výrobu elektrické 
energie. Na financování zateplení 
chce radnice požádat o prostřed-
ky z evropských fondů.

Radnice požádala 
o polikliniku

� Rada třetí městské části požáda-
la o svěření polikliniky Vinohradská 
hlavní město Prahu. Zdravotní za-
řízení bylo bezúplatně převedeno 
na hlavní město vládou České re-
publiky. Praha 3 o získání polikliniky 
usiluje dlouhodobě, aby mohla plně 
garantovat poskytování zdravotní 
péče pro své občany.

Překladatel 
do Knihy cti
� Vynikající překladatel francouz-
ské poezie Gustav Francl bude 
zapsán do Knihy cti. Shodli se na 
tom na lednovém zasedání radní.

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. února a 1. března
Koněvova/V Jezerách 1. února a 1. března
Soběslavská/Hollarovo nám. 1. února a 1. března
Tachovské nám. (u tunelu) 1. února a 1. března
Na vrcholu/V domově 22. února
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 22. února
Náměstí Barikád 22. února
Kostnické nám./Blahníkova 22. února
Buková/Pod Lipami 54 8. února
Jeseniova 143 8. února
Přemyslovská/Orlická 8. února
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 8. února
Křivá 15 14. února
Přemyslovská/Sudoměřská 14. února
U Rajské zahrady/Vlkova 14. února
V zahrádkách/Květinková 14. února

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Městská část kaž-
doročně investuje 
do oprav svých 
školních i předškol-
ních zařízení ne-
malé sumy. Naším 
cílem je postupně 
opravit všechny 
mateřské a základní 
školy tak, aby spl-
ňovaly standardy 
21. století. 

Jednou z těchto investičních ak-
cí byla i rekonstrukce MŠ Libic-
ká. V první řadě zde bylo ne-
zbytné rozšířit kapacitu šaten 
a splnit hygienické požadavky 
na jejich provětrávání. 

Suterénní šatny byly rozšíře-
ny o dosud nevyužívané míst-
nosti. Jako nezbytná se ukázala 
sanace vlhkých stěn a polože-
ní nové podlahy v chodbách 
i v šatnách. Nově postavené 
příčky napomohly k lepšímu 
využití prostoru, byly rekon-

struovány rozvody vody, kana-
lizace a elektroinstalace. Opra-
veno bylo i vstupní schodiště 
– dnes je na něm zcela nová 
dlažba a byly přidány sádrokar-
tonové podhledy. 

Zcela nový je vstup pro ro-
diče do budovy, nově zasklené 
jsou i dveře ve vestibulu. Insta-
lováno bylo vzduchotechnické 
zařízení s jednotkou umístěnou 
v kotelně zajišťující výměnu 
tepelně upravovaného vzdu-
chu pro větrání – tzv. rekuper-

ace, dnes nejmodernější trend 
při stavbě pasivních a nízkoe-
nergetických domů. Dříve škol-
nický byt v přízemí byl upraven 
na šatnu personálu včetně soci-
álního zařízení.

Věřím, že rekonstrukce škol-
ky v Libické ulici vytvoří zdej-
ším dětem příjemné a zdravé 
prostředí, kde se jim bude líbit 
a kam se budou těšit. � 

JAN ŠMÍD,
zástupce starosty

Zápis dětí do jeslí 
V jeslích v Roháčově ulici 40 se 
uskuteční zápis ve dnech 24. 2. 
a 24. 3. vždy od 7 do 17 hodin. 
Veškeré informace u vrchní sestry 
Neskusilové, tel.: 222 591 729. �

Modernizace školek pokračuje

Rozpočet Prahy 3 
na rok 2010, který 
schválilo na svém 
posledním jedná-
ní zastupitelstvo, 
významně podpo-
ruje investice do 
vzdělávání, školství 
a ochrany životního 
prostředí. Zejména 
však počítá s inves-
ticemi do bytového 
a nebytového fon-
du s cílem zajistit 
stavební a rekon-
strukční záměry 
obce. Dostateč-
né prostředky jsou 
určeny také na pro-
voz a rozvoj našich 
příspěvkových 
organizací.

V bilanci na rok 2010 jsou 
celkové výdaje uvažovány ve 
výši 1 218,2 mil. Kč, úhrn za-
jištěných příjmů tvoří částku 
1 169,3 mil. Kč. Rozdíl příjmů 
a výdajů ve výši 49 mil. Kč je 
kryt zapojením zůstatků z mi-
nulých let. 

Příjmová část rozpočtu počítá 
s daňovými (73 mil. Kč) a nedaňo-
vými (17 mil. Kč) příjmy z vlastní čin-
nosti, dotacemi z rozpočtu hl. měs-
ta Prahy (189 mil. Kč) i dotacemi 
ze státního rozpočtu (52 mil. Kč). 
Zbytek tvoří převody finančních 
prostředků z vedlejší hospodářské 
činnosti, a to zejména zisky z pro-
deje bytových jednotek Pod Lipa-
mi a Habrová. 

Výdajová část rozpočtu je ze 
37,7 % tvořena běžnými výdaji 
(459 mil. Kč) a z 62,3 % výdaji ka-
pitálovými (759 mil. Kč). Jak již 
bylo uvedeno, největší část kapi-
tálových výdajů je určena na mo-
dernizaci a regeneraci domovního 
a bytového fondu městské části 
Praha 3. Bude pokračovat rekon-
strukce panelových domů a vý-
stavba podzemních garáží v ulici 

Lupáčova, v panelových domech 
v ulicích Blahoslavova a Roháčo-
va proběhne výměna oken. V roce 
2010 se dočká čtvrté etapy rekon-
strukce také Dům s pečovatelskou 
službou. 

Celkem osmdesát milionů in-
vestujeme do školních budov, 
a to do dokončení rekonstrukce 
MŠ U Zásobní zahrady a do re-
konstrukce a zateplení ZŠ a MŠ 
Chelčického a MŠ Jeseniova 98. 

Investice městské části do ži-
votního prostředí budou určeny 
především na vybudování pod-
zemních kontejnerů pro třídě-
ný odpad a revitalizaci dětského 
hřiště na Vrchu sv. Kříže.

Žižkovská radnice bude i v tom-
to roce maximálně usilovat o zís-
kání finančních prostředků ze 
strukturálních fondů Evropské 
unie a státních fondů. Loni jsme 
takto získali 24 mil. Kč.

Také běžné výdaje plánova-
né v rozpočtu plně zajistí pro-
voz jak Úřadu městské části, tak 
i příspěvkových organizací. Zá-
kladním a mateřským školám je 
určeno 58 mil. Kč, pro kulturní 
organizace 15 mil. Kč, na sportov-
ní zařízení téměř 13 mil. Kč a na 
zdravotnická a sociální zařízení 
53 mil. Kč.

Schválený rozpočet městské 
části je vyvážený a svými reálný-
mi příjmy plně zajistí finanční 
prostředky pro účelné hospodaře-
ní a rozvoj Prahy 3. � 

JAN ŠMÍD,
zástupce starosty

Rozpočet myslí na opravy, vzdělání i zeleň

Ředitelka Mateřské školy Libická Jaroslava Tomášová provází zástupce stra-
rosty Jana Šmída nově zrekonstruovanými prostorami. 

Kultura, bydlení, komunální služby a územní tozvoj

Vzdělávánáí 
a školské služby

Bytové a nebytové 
hospodářství

Doprava

Spolufinanco-
vání veřejných 
komunikací, 

obnova a rozvoj 
domů na území 

MČ Praha 3

Správa

Ochrana životního prostředí

Kapitálové výdaje

Běžné výdaje

Ochrana životního 
prostředí

Sociání 
péče

Správa
Účelové fondy a přímé 
náklady na vzdělávání

Doprava, 
krizové stavy 

a finanční 
operace

Vzdělávánáí 
a školské 

služby

Kultura a sdělovací 
prostředky

Bydlení, komunální služby
a územní tozvoj Zdravotnictví

Tělovýchova a zájmový sport
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V září 2009 došlo 
k odštěpení dvou 
částí ze stávající 
akciové společnosti 
Správa komunální-
ho majetku Praha 3, 
a. s. Vznikly dvě 
nové samostatné 
akciové společnosti: 
Správa majetkového 
portfolia Praha 3, 
a. s., a Investiční 
a rozvojová Praha 3, 
a. s. Oba nové sub-
jekty jsou ve stopro-
centním vlastnictví 
MČ Praha 3.

O služby je zájem
i po privatizaci 
„Po čtrnácti letech existence a zkuše-
ností došla městská část k závěru, že 
se zcela změnily podmínky, za kterých 
SKM v roce 1995 vznikala,“ vysvět-
luje rozhodnutí Pavel Císař, ře-
ditel jedné ze dvou nových spo-
lečností – Investiční a rozvojová 
Praha 3, a. s. Od poloviny 90. 
let se totiž značně rozrostl počet 
a druh činností, kterými se SKM 
zabývala. Již více než deset let se 
kromě klasické správy a údržby 
obecního majetku věnuje SKM 
rozsáhlé modernizaci a regenera-
ci bytového a nebytového fondu 
Prahy 3. 

„V tomto směru jsme od roku 1998 
získali značné zkušenosti. Postupnou 

regenerací a privatizací především 
panelových domů v oblasti Jarova vy-
tvořila MČ Praha 3 dostatek disponi-
bilních finančních prostředků na rea-
lizaci větších a finančně náročnějších 
projektů. Nové fasády oživily dříve za-
nedbané ulice. Na druhou stranu se 
tato činnost rozrostla do takových roz-
měrů, že se Rada městské části Pra-
ha 3 rozhodla kvůli zjednodušení od 
sebe oddělit na jedné straně samotnou 
správu a údržbu nemovitostí, na stra-
ně druhé investiční a ekonomické čin-
nosti,“ říká Pavel Císař.

V době založení spravovala 
SKM 12 144 nájemních jednotek 
pro MČ Praha 3 a 81 nájemních 
jednotek pro majitele soukro-
mých domů. V roce 2008 bylo 
ve správě 8 169 nájemních jedno-
tek, které jsou majetkem Prahy 3. 
Řada bývalých obecních domů 
však zůstala i po privatizaci a vy-
tvoření bytových družstev nebo 
společenství vlastníků ve správě 
SKM, a to 903 nájemních jedno-
tek družstev a 850 nájemních jed-
notek společenství vlastníků.

Zajímavou skutečností je, že 
i přes uvedenou postupnou pri-
vatizaci bytového fondu se roz-
šiřoval počet domů a bytů, kte-
ré SKM v posledních letech 
převzala do správy. „Ve srovnání 
s rokem 1998 došlo k téměř deseti-
násobnému nárůstu,“ vypočítává 
Pavel Císař. „Jedná se o nemovi-
tosti, které nejsou v majetku na-
ší městské části.“ Za zmínku sto-
jí, že k největšímu nárůstu došlo 
mezi lety 2006 až 2008. Jestli-
že na konci roku 2006 počet ná-
jemních jednotek spravovaných 
SKM pro privátní subjekty byl 
o 186,5 % vyšší než tomu bylo na 
konci roku 1998, pak na konci 
roku 2008 byl počet nájemních 

jednotek vyšší o 958,9 %. To do-
kládá nejen výraznou dynamiku 
ve změnách vlastnictví bytových 
jednotek v rámci MČ, ale i ne-
přímý důkaz, že o kvalitní služ-
by poskytované SKM při správě 
bytových a nebytových jedno-
tek je i po privatizaci zájem.

Hodnota majetku 
společnosti vzrostla
Postupné rozšiřování oblastí po-
skytovaných služeb z běžné sprá-
vy a údržby majetku o další čin-
nosti, zejména výrobu a dodávku 
tepla, inženýrskou činnost v in-

vestiční výstavbě a vedení účet-
nictví pro fyzické a právnické 
osoby se pozitivně projevily v růs-
tu tržeb společnosti. Současně se 
dařilo zvyšovat podíl tržeb SKM 
ze všech činností při současném 
snižování podílu tržeb za správu 
majetku přímo od MČ Praha 3. 
„Tržby Správy komunálního majet-
ku se za posledních deset let přibližně 
zpětinásobily,“ dodává ředitel spo-
lečnosti Pavel Císař. 

To potvrzuje nejen výnosovou 
expanzi společnosti v důsledku 
diverzifikace poskytovaných slu-
žeb, ale zároveň ukazuje, jakou 
kvalitativní změnou společnost 

SKM Praha 3, a. s., v uplynu-
lém desetiletí prošla. Což napří-
klad znamená, že zatímco v roce 
1998 tvořily příjmy za služby od 
Prahy 3 celých 95 procent, v roce 
2008 se podíl za služby poskyto-
vané pro MČ snížil na 27 procent 
z celkových tržeb SKM.

Všechny tyto kroky měly vý-
razný vliv na vytváření zisku, ač-
koli důvodem k založení SKM 
nebylo v první řadě generová-
ní zisku, ale schopnost přinášet 
efektivní výsledky hospodaření. 
SKM se podařilo postupně zvy-
šovat ukazatele přidané hodno-
ty, která vzrostla do roku 2008 
více než dvojnásobně. S tím ta-
ké rostla hodnota základní-
ho majetku společnosti. Hod-
nota vlastního kapitálu, kterou 
při založení SKM vložil jedi-
ný akcionář MČ Praha 3, čini-
la 2,473 mil. Kč. Hodnota vlast-
ních kapitálů všech společností, 
které ke dni 1. 1. 2009 vznikly 
rozdělením společnosti SKM, 
byla 8,19 mil. Kč. To představuje 
zhodnocení počátečního vkladu 
o 331 %, které lze v desetiletém 
horizontu vyjádřit asi desetipro-
centním ročním růstem.

Celému procesu rozdělení 
předcházely analýzy, které měly 
za cíl posoudit efektivnost stáva-
jícího modelu SKM. Na základě 
těchto analýz diverzifikace slu-
žeb, ekonomických ukazatelů, 
zhodnocení vlastního kapitálu, 
specializace nových společnos-
tí, centralizace ekonomických 
činností všech společností v ma-
jetku MČ Prahy 3 a desetileté 
zkušenosti vedly MČ Praha 3 
k rozdělení SKM odštěpením 
dvou nových společností. �

-skm-

Péče a další investice
Správa komunálního majetku Praha 3 prošla úspěšně restrukturalizací

Podíl nájemních jednotek ve vlastnictví MČ Praha 3 (�) a jiných vlastníků (�) na celkovém počtu nájemních jednotek spra-
vovaných SKM Praha 3 a. s., v roce 1998 a 2008.

1998 20081,54 %

98,46 % 81,84 %

18,16 %

Nárůst počtu nájemních jednotek spravovaných SKM Praha 3, a .s., pro jiné sub-
jekty než pro MČ Praha 3.

 1998 2002 2006 2008

Fronty, několikahodinové čeka-
cí doby a nervozita. Tak vypadala 
situace v prodejním místě parko-
vacích karet do zóny placeného 
stání v sousední Praze 2 v poslední 
dny loňského roku. K 31. prosinci 
zde totiž končila platnost velkého 

počtu parkovacích karet obyva-
tel druhé městské části. V Praze 3 
byla regulace parkování spuštěna 
později, velká část parkovacích 
karet obyvatel tak pozbude plat-
nosti k 31. březnu 2010. Hrozí po-
dobná situace i zde?

Žižkovská radnice nabízí maji-
telům parkovacích karet tříměsíční 
rozšířenou prodejní dobu, přesto 
je zájem o výměnu zatím minimál-
ní. „Již od počátku ledna si lidé mohou 
pořídit novou parkovací kartu na dal-
ší období. Využitím této předprodejní 

doby se lidé vyhnou zbytečnému čekání 
ve frontách,“ říká vedoucí odboru 
dopravy Martin Vančura.

Oproti běžnému provozu má 
prodejní místo v Perunově 5 
otevřeno od počátku letošního 
roku od pondělí do pátku od 

8 do 18 hodin. Plánuje se také ví-
kendový provoz ze soboty 27. na 
neděli 28. března od 8.00 do 
18.00 hodin. Možnost internetové 
rezervace návštěvy a více informa-
cí naleznete na www.praha3.cz. �

-red-
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Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

4. 2. – 28. 2. Výstava student-
ských prací u příležitos-
ti 90. let založení VOŠ 
a SUŠ V. Hollara

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. po 18.00 V hlavní roli já
 20.30 Lítám v tom
  2. út 18.00 Dům k pověšení (FK)
 20.45 Imaginárium 

dr. Parnasse

  3. st 18.00 Na velikosti záleží
20.30 Zoufalci 

  4. čt 18.00 Antikrist
 20.30 Saló aneb 120 dnů 

sodomy 
  5. pá 18.00 Fish tank (FK)
 20.30 Panika v městečku 

(FK)
 22.30 Antikrist
  6. so 18.45 Met: Live in HD - 

SIMON BOCCANEGRA | 
Giuseppe Verdi    

  7. ne 18.00 3 sezóny v pekle
 20.30 Černej Dynamit
  8. po 18.00 Zahraj to znovu, 

Same (FK)
 20.30 Pouta

FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA
www.otrlydivak.cz
  9. út  18.00 Santo bojuje 

proti vlkodlačím ženám 
(Mexiko, 1976)

 20.30 REC2 (Španělsko, 
2009)

10. st  18.00  Za hranicí temnoty 
(Itálie, 1979)

 20.30  Vtělení ďábla 
(Brazílie, 2008)

11. čt 18.00  Santo bojuje 
proti Blue Démonovi na 
Atlantidě (Mexiko, 1970)

 20.30 Smrtelná postel: 
postel, která požírá (USA, 
1977)

12. pá 18.00  Živoucí mrtvola 
(Pákistán, 1967)

 20.30 Dům ďábla (USA, 
2009)

 22.30 Jatka (Pákistán-UK, 
2007)

13. so 17.00 Rabid (Kanada, 
1977)

 19.20 přednáška 
V. Hendricha: Sex, porno 
a (devalvace) fantazie
20.00 Lady Terminator 
(Indonésie, 1988)

 22.00 Sexuální 
dobrodružství Nerona 
a Poppey (Itále-Francie. 
1982)

 24.00 Za zelenými dveřmi
14. ne 18.00 Otrlec Naslepo
 20.30 Vlkodlak (USA, 

1966)

15. po 18.00  Rozervaná objetí
 20.30  New Yorku, miluji Tě!
16. út 18.00 Svědomí
 20.30 Pouta
17. st 20.20 PechaKucha Night 

Prague
18. čt 18.00 Vyšší princip
 20.30 Kawasakiho růže
19. pá 18.00  Protektor
 20.30  Černej Dynamit
20. so 18.00 Piráti na vlnách
 20.30 Fame – cesta za 

slávou
 22.30 Ray
21. ne 18.00 3 sezóny v pekle
 20.30  Panika v městečku 

(FK)
22. po 18.00 Osadné
 20.30  Černej Dynamit
23. út 18.00  Harold a Maude (FK)
 20.30  Aero naslepo
24. st 17.30 Zoufalci
 19.30 Imaginárium 

dr. Parnasse 
22.00 Sáblíková 
5000 m – přímý přenos 
rychlobruslařského 
závodu na ZOH 

25. čt 18.00 Na sever
 20.30 Katka
26. pá 18.00 Antikrist
 20.30 3 sezóny v pekle
 22.30 Kouř
27. so 18.00 Katka
 20.30 Černej Dynamit
 22.30 Spalovač mrtvol
28. ne 18.00 Prorok
 20.45 Bílá stuha 

FILMY PRO SENIORY
  2. út 10.00 Imaginárium 

dr. Parnasse
  9. út 10.00 Na velikosti záleží
16. út 10.00 Mikulášovy patálie

23. út 10.00 Osadné

NEDĚLE PRO RODIČE S DĚTMI
  7. ne 14.00 O klukovi z plakátu
14. ne 14.00 Vládci moří
21. ne 14.00 Přání
28. ne 14.00 O zakletých 

princeznách, trpaslících 
a motýlech

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

* program v produkci Junior Klubu

  1. po  20.00 Divadlo Akropolis: 
One hand Jack

  2. út 19.30 Poslední výstřel   
křest CD

  4. čt 19.30 Polemic + Fuera 
Fondo 

  5. pá 16.30 Songfest 2010: Rok 
tygra

  6. so 19.30 Future First Line: 
Lammoth

  7. ne 20.00 Teatr Novogo 
Fronta: Prvotní příznaky 
ztráty jména

  8. po 19.30 Henry Rollins   
Mluvené slovo

10. st 11.30 RGM live space
11. čt 19.30 RGM live space
12. pá 19.30 My name is Ann 

(křest alba) + host: WWW
13. so Masopust *

14.00 maškarní 
odpoledne pro děti 
19.00 maškarní rej

14. ne 20.00 Kabaret Caligula: 
Zkáza vesmírné lodi 
Libido

15. po 19.30 Dakota + Epic45 
16. út 19.30 Al Yaman (křest 

nového alba Insanyya)
17. st 19.30 Respect Plus: Tartit 
18. čt 19.30 EuroConnections: 

Maxence cyrin
19. pá 19.00 New Model Army 
20. so 19.30 FutureLine: Úlet 

včelstva + Matthew´s 
workshop 

21. ne 19.30 Ulver
22. po 20.00 Divadlo Cože?: 

Posnídám později
24. st 19.30 Sto zvířat
25. čt 19.30 Orchestre 

International du Vetex 

26. pá 19.30 FutureLine: Kruhová 
záležitost + Koza na útesu *

27. so 19.30 Skindred
28. ne 20.00 Décalages: 

Posedlost

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 5. 2.  13. výstava 

Kompresionistů 
– J. Achrer, L. Macháň, 
J. Holek, J. Peca, 
J. Štědra (obrazy, sochy, 
tapiserie)

11. 2. – 12. 3. Jean-Paul Chablais 
– sochy

  4. st 19.30 Transitus Irregularis 
(H. Purcell, R. Towner, 
D. Gabrielli) 

  6. so 15.00 B. Zajmi 
– violoncello, D. Wiesner 
– klavír (L. van Beethoven, 
B. Martinů, A. Dvořák)

  9. út 19.30 Kubelíkovo kvarteto 
(W. A. Mozart, L. van 
Beethoven, A. Dvořák)

16. út 19.30 Smíšený komorní 
sbor Pražští pěvci a sólisté 
(G. Verdi: Requiem) 

17. st 19.30 Epoque quartet 
(F. X. Richter , M. Ravel, 
D. Šostakovič) 

20. st 15.00 J. Ostrý – flétna, 
L. Šabaka – klavír 
(W. A. Mozart, F. Schubert, 
J. Brahms)

22. pá 19.30 K. Englichová 
– harfa, V. Veverka – hoboj 
(S. Vorlová, P. Eben, 
C. Debussy)

23. so 19.30 Svatí mezi 
hudebníky – hudebníci 
mezi svatými. Musica 
Poetica

24. ne 19.30 J. Janský – housle, 
T. Janský – hoboj, 
M. Sakamoto – klavír 
(S. Bach, E. Ysaye, 
J. Brahms).

25. po 19.30 ArteMiss Trio 
(A. Dvořák, J. Halvorsen, 
L. Bernstein)

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  3. st 20.00 Hally Belly
  4. čt 20.00 Záviš
  6. so 20.00 Beppe Belmonte & 

Frank Doody
11. čt 20.00 Letouni Soumraku
18. čt 20.00 Bluesweiser
25. čt 20.00 Phil Shoenfeld

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
  5. pá Blaník
14. ne České nebe 
16. út České nebe 
18. čt České nebe
20. so Němý Bobeš
21. ne Švestka
23. út Akt 
24. st Cimrman v říši hudby
26. pá České nebe
28. ne 16.00 a 19.00 České nebe

Divadlo Pražské konzervatoře
www.divadlokonzervatore.cz
  1. po  W. Shakespeare a comp.: 

Sensex 
  8. po  S. Kane: Psychóza ve 4:48
15. po  J. Havlíček, O. Šubrtová, 

M. Glaser: Muž sedmi sester
22. po T. Williams: Léto a dým

Hosté Žižkovského divadla JC
10. st N. Simon: Drobečky 

z perníku Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

Žižkovská štace
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
  2. út A. S. Puškin: 

Evžen Oněgin
  3. st L. Nowra: Noc bláznů
  4. čt G. Orwell: 1984

Ostravské Divadlo Petra Bezruče na štaci
V únoru se na Žižkově zastaví Divadlo Petra Bezruče se třemi insce-
nacemi. První z nich je původní dramatizace jednoho z nejslavnějších 
milostných příběhů všech dob. Evžen Oněgin, znuděný petrohradský 
dandy, opouští jednotvárný společenský život velkoměsta a stěhuje 
se na venkov. Jeho jedinou společností je zde básník Lenský. Ve ven-
kovském sídle poznává Oněgin ušlechtilou Taťánu, vzbudí v ní lásku, 
sám ji však neopětuje. Lehkomyslně podnítí žárlivost přítele Lenského 
a v souboji ho zabije. Otřesen touto tragédií odchází do ciziny, jenomže 
ani tam nenajde klid. Když se pak po letech vrací, setká se s Taťánou, 
provdanou za staršího generála. Tentokrát se do ní vášnivě zamiluje, 
Taťána ho ale odmítne, Oněgin tak ztrácí poslední naději, že konečně 
najde smysl života. Režisér Jan Mikulášek obdržel za režii této inscena-
ce Cenu Českého literárního fondu. 

Ostravské divadlo dále uvede současnou australskou tragikomedii 
Louise Nowra Noc bláznů a dramatizaci alegorického románu 1984 
George Orwella, děsivého příběhu o manipulaci s lidskou myslí.
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Vítání čínského lunárního nového 
roku – tentokrát roku tygra – se 
koná 5. února v Paláci Akropolis. 
Bude to rok dynamiky, síly a pozi-
tivního pohybu. 

Tygr je v tradičním čínském po-
jetí králem zvířat. Je to inteligent-
ní dravec. Patří mezi jedno z nej-
silnějších zvířat v přírodě, a proto 
i lidé narození v roce tygra oplýva-
jí silou a mocí.

 Bohatý program, který začíná 
už v půl páté nabídne dětem a ro-
dičům výtvarný koutek, divadelní 
dílnu, pohádku od Pavlíny Brzá-
kové i zpívání. Večerní část zahá-
jí čajový obřad a Jaroslav Dušek 
uvede zpěvačku, ale také zakla-
datelku festivalu, Feng-yűn Song, 
která vystoupí společně s řadou 
různých umělců, například s Ja-
roslavem Kořánem a Vladimírem 
Václavkem. Koncert uzavře kape-
la Čankišou. Dostane se i na buvo-
lí tombolu, nepálský lidový tanec, 
indický tanec kathak a lví tanec. �

-red-

Akropole přivítá rok tygra
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Prvotní příznaky ztráty jména
Palác Akropolis nabídne 7. února divadelní adaptaci deníku nalezeného 
v šatně uralské továrny Vtortshermet na podzim roku 1984 v podání 
Teatru Novogo Fronta s názvem Prvotní příznaky ztráty jména. �

Devět Tuaregů a pouštní blues 
Ve středu 17. února vystoupí v Paláci Akropolis nejautentičtější průkopníci 
pouštního blues, kteří inspirovali Tinariwen i Ali Farka Toreho. Nic nevysti-
huje lépe obrovské prostory Sahary než hudba Tartit, skupiny kterou tvoří 
pět žen a čtyři muži etnika Tuaregů z oblasti Timbuktu v Mali.

Většina jejich hudebních nástrojů je typická právě pro Tuaregy a souvisí 
s jejich kočovným životem; číše připomínající buben tinde, na který hrají 
výlučně ženy, je vlastně dřevěný hmoždíř na výrobu mouky, potažený kozí 
kůží, jednostrunné housle imzad jsou z vysušené tykve. Většinu nástrojů 
lze snadno změnit zpět na kuchyňské náčiní, takže nároky na transport 
– pro poutní nomády životně důležité – jsou minimální. �

Ponec uvede dvě nové choreografie
Divadlo Ponec uvede v neděli 14. února komponovaný večer složený 
ze dvou tanečních choreografií. V první půlce večera se představí Dora 
Hoštová ve svém vlastním sólovém díle s názvem Tore, které je inspi-
rované atmosférou ohnivého Španělska. Pro choreografku představuje 
býčí zápas nebezpečnou hru, ve které je důležitý každý krok, koncentra-
ce a vůle bojovat. V jejím tanci se pojí mužský a ženský princip zároveň 
a její soustředění na „hru“ vám vyvolá mrazení po zádech. 

V druhé půlce večera uvede své dílo Dagmar Chaloupková. Gaia, 
jak se její choreografie nazývá, je metaforickým příběhem života Země, 
příběhem o spolubytí lidí a přírody na Zemi. �

Studenti vystavují 
na žižkovské radnici
Vyšší odborná škola a Střední umě-
lecká škola Václava Hollara v Praze 
slaví letos devadesátiny. U příle-
žitosti oslav proběhne od 3. do 
28. února výstava studentských 
prací v Galerii pod radnicí. Mimo 
prací studentů „hollarky“ nabíd-
ne i práce studentů Střední školy 
oděvního a grafického designu 
v Lysé nad Labem a Střední umě-
lecké školy v Trenčíně. Při vernisáži 
od 17 hodin proběhne i módní pře-
hlídka za účasti Beaty Rajské.�

Foto: V. Brtnický

Obnovená premiéra Zkázy vesmírné lodi Libido
14. února si fanoušci souboru kabaret Caligula nenechají ujít obnove-
nou premiéru akčního diskomuzikálu z budoucnosti a nejúspěšnější 
hry Kabaretu Caligula – Zkáza vesmírné lodi Libido. �
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Čankišou

Jaroslav Dušek taneční soubor Trn v oku
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MŠ Buková 26
řízením MŠ pověřená: Ivana Netušilová
tel.: 284 824 657 
e-mail: ms.bukova@centrum.cz
počet tříd: 2 věkově smíšené 
provoz: 6.30–17.30 hod.
příchod: dle domluvy 
vzdělávací program: Pojďme si hrát

Školu navštěvují děti alergické, astmatické, s oslabeným 
imunitním systémem a jinými zdravotními vadami (s vý-
jimkou mentálního postižení), ale také děti zdravé vyža-
dující menší kolektiv. Stará se o ně jak pedagogický, tak 
zdravotnický personál pod vedením odborné dětské lé-
kařky (v MŠ se podávají léky, rehabilitační cvičení a in-
halace, zdravotní prohlídky, pobyt v sauně a bazénku). 
Volný přístup rodičů do tříd.
Vybavení: zahrada s novými dřevěnými průlezkami, 
2 tělocvičny, kuchyň, sau-
na, bazének.
Nabídka kroužků: ryt-
micko-taneční, pěvecký, 
výtvarný, AJ, logopedic-
ká prevence, individuální 
program pro děti s odlo-
ženou školní docházkou. 

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

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

Den otevřených dveří se 
koná v úterý 2. února od 
9 do 15 hod. každou ce-
lou hodinu.

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

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

Den otevřených dveří se 
koná v pondělí 15. února 
od 8.00 do 11.30 hod.

MŠ Jeseniova 204
ředitelka: Mgr. Alena Luhanová 
tel.: 271 772 056 
e-mail: msjeseniova@volny.cz 
internet: www.materska-skola.cz/jeseniova204
počet tříd: 4 podle věkových skupin 
provoz: 6.30–17.30 hod.
příchod: 6.30–8.00 hod. nebo dle domluvy 
vzdělávací program: Všeobecné zaměření 

Škola má rozsáhlou zahradu bohatě vybavenou herní-
mi prvky ze dřeva, která leží mimo rušné komunikace. 
V MŠ jsou používány antialergické lůžkoviny, zvlhčova-
če a čističe vzduchu. Pěti až šestileté děti po obědě ne-
spí. Volný přístup rodičů do tříd.
Vybavení: zahrada, hřiště, mlhoviště, kuchyň, keramic-
ká dílna, součástí každé třídy herna, šatna, výdejna jídla 
a sociální zařízení, ve třídách počítače.
Nabídka kroužků: Šikov-
né ruce, keramika, ryt-
mika, Aj, flétna, plavání, 
sportovní hry. 

Den otevřených dveří se 
koná ve středu 3. února 
od 13 do 17 hod.

V mateřských školách 
přibyla stovka nových míst
Neustále opakujeme, že školství a mladá generace jsou naši-
mi prioritami. Že nejde o prázdné fráze, dokazuje i aktuali-
zovaný přehled mateřských škol v Praze 3, který vám na těch-
to stránkách předkládáme. Zatímco jinde počet míst pro děti 
předškolního věku stagnuje nebo se dokonce snižuje, v třetí 
městské části nabídneme rodičům v nadcházejícím školním ro-
ce další místa navíc – můžeme přijmout o sto dětí více. Sedm-
desát pět míst vzniklo v nově zřízené školce v Žerotínově ulici, 
která je odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Chelčického. Ote-
vřením této moderně vybavené školky bude završena optimali-
zace sítě škol v Praze 3. Dalších dvacet pět míst nabídne i no-
vě zrekonstruovaná MŠ U Zásobní zahrady.

Celkem tak má městská část v příštím školním roce k dispozici 
1702 míst, což je bezmála o 200 míst více než v roce 2006, kdy 
jsme transformaci školské sítě zahajovali. Přednost při umístě-
ní do mateřských škol dostanou samozřejmě děti rodičů z naší 
městské části. Věřím, že si z bohaté nabídky mateřských škol i je-
jich vzdělávacích programů vyberou. �

JIŘÍ MATUŠEK, zástupce starosty 

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

Budova MŠ leží v rozlehlé zahradě se vzrostlými stromy 
a keři. Věkově smíšené třídy jsou přirozeným prostředím 
dětského kolektivu a jsou vhodné pro sourozence, různě 
staré kamarády nebo ostýchavější děti. Školka úzce spo-
lupracuje s rodiči, se ZŠ Jeseniova a pedagogicko-psy-
chologickou poradnou v Praze 3.
Vybavení: zahrada s herními prvky, brouzdalištěm 
a 4 pískovišti, vlastní kuchyň.
Nabídka kroužků: plavá-
ní, Aj.

Den otevřených dveří se 
koná ve středu 10. února 
od 9.00 do 16.00 hod., 
prohlídky školy v každou 
celou hodinu.

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

Koncepce školy vychází z myšlenek humanisty a peda-
goga Přemysla Pittra, zakladatele Milíčova domu, tj. dů-
raz je kladen na toleranci, otevřenost a příkladný vztah 
k dětem. Při výchově a vzdělávání dětí vychází MŠ ze 
svého doplňujícího postavení vůči rodině a uznává pr-
vořadost jejího výchovného působení. Škola poskytuje 
též péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Vybavení: tělocvična, keramická dílna, prosklená terasa, 
jídelny, dobře vybavená 
zahrada.  
Nabídka kroužků: vždy 
vychází ze zájmů rodičů 
a potřeb dětí, není priori-
tou školy.

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

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

Den otevřených dveří 
škola pořádá ve středu 
10. února 2010 od 9 do 
16 hod., prohlídka školy 
je vždy v každou celou 
hodinu.

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

Dobře vybavená škola v sousedství ZŠ je obklopená ze-
lení. Snaha o rychlou adaptaci dětí – cílem je, aby se do 
školy těšily a aby v ní byly maximálně šťastné a spokoje-
né. Volný přístup rodičů do tříd.
Vybavení: velká zahrada se vzrostlými stromy, altánem, 
brodítkem, průlezkami, pískovišti, vláčkem, keramická 
pec,  kuchyň, jídelna, tělocvična, ložnice.
Nabídka kroužků: Aj, keramika, sportovní hry, aerobic.

Noví zájemci si mohou 
školku (po telefonické 
dohodě s ředitelkou) pro-
hlédnout.

Zápis do mateřských škol v Praze 3 pro školní rok 
2010/11 proběhne 24. a 25. února od 13 do 17 hod.
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MŠ Na Vrcholu 1a
ředitelka: PaedDr. Eva Popelková
tel.: 284 861 184
e-mail: info@msnavrcholu.cz
internet:  www.msnavrcholu.cz
počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: 7.00–17.00 hod. 
příchod: i odchod kdykoliv během dne
vzdělávací program: program Šťastné dítě (třída se za-
měřením na seznamování s Aj, třída se zaměřením na Vv)

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

Den otevřených dveří se 
koná ve středu 3. února 
od 9 do 16 hod.

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

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

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

Den otevřených dveří nepo-
řádáme, na prohlídce škol-
ky je možné se domluvit.

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

Škola se zaměřuje na naplňování potřeb dítěte formou 
prožitkového učení. Spolupracuje s logopedkou, foniat-
ričkou, pedagogicko-psychologickými poradnami. Volný 
přístup rodičů do tříd. 
Vybavení: tělocvična, keramická dílna, kuchyň, jídelny, 
2 zahrady s dřevěnými herními prvky, altánem, pískovišti, 
pružinovými houpačkami.
Nabídka kroužků: Aj, předplavecká výuka, ostatní dle 
aktuálního zájmu rodičů 
a dětí.

Noví zájemci si mohou 
školku (po telefonické 
dohodě s ředitelkou) pro-
hlédnout.
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MŠ U Zásobní zahrady 6/2697
(místo poskytovaného vzdělání 
ve školním roce 2010/2011 Žerotínova 36)

ředitelka: Mgr. Eva Minksová
tel.: 271 774 967
e-mail: mszahrada@volny.cz
počet tříd:  4  podle věkových skupin,
provoz: 6.30–17.00 hod. 
příchod: i odchod kdykoliv během dne 
vzdělávací  program: Hrajeme si pro radost

V současné době probíhá ve škole celková rekonstrukce 
budovy, školní jídelny a zahrady. 
Preferuje práci v malých skupinách, program přizpůso-
buje potřebám, zájmům a pracovnímu tempu dětí. Spo-
lupracuje s Integračním centrem Zahrada a pedagogic-
ko-psychologickou poradnou. 
Vybavení: velká zahrada se vzrostlými stromy vybavená 
moderními herními prvky, 
pískoviště, keramická pec,  
kuchyň, prádelna.
Nabídka kroužků: kera-
mický a výtvarný, Aj, flét-
na, plávání.

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31
ředitelka: PaedDr. Břetislava Mardešićová
zástupce pro MŠ: Jarmila Louženská
tel.: 222 712 764, 222  716 600 l. 33 
e-mail: mspribyslavska@ufo.cz
internet: www.zsvlkova.praha.cz
počet tříd: 3 dle věkových skupin
provoz: 6.30–17.00 hod.
příchod: dle dohody
vzdělávací program: S úsměvem po celý rok

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

Den otevřených dveří se 
koná v pátek 12. února 
v 10 hod.

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

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

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

ředitel: Jiří Trnka
informace o MŠ: Hana Hlaváčková
tel.: 604 232 919
e-mail: trnka@zschelcickeho.cz
internet: www.zschelcickeho.cz
počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: 7.00–17.00 hod.
příchod: kdykoliv během dne
vzdělávací program: Zdravá mateřská škola

Cílem školy je vytvořit dětem podmínky nabízející co 
nejvíce podnětů k rozvoji osobnosti, a to s ohledem 
na individuální potřeby a věk. Pěti až šestileté děti  jsou 
bez odpoledního odpočinku.
Vybavení: jídelna, zahrada ve vnitrobloku školy s písko-
višti, průlezkami a hřiště s pryžovým povrchem.
Nabídka kroužků: podle 
zájmu rodičů.

Den otevřených dveří se 
koná v Žerotínově 36 ve 
středu 3. února od 14 do 
17 hod.

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

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

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

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

MŠ je možné navštívit 
kdykoliv v průběhu dne.

RN_10_02_060708_školky.indd   2RN_10_02_060708_školky.indd   2 26.1.2010   18:47:0626.1.2010   18:47:06



radniradničníní  novinynoviny  � | | ��������      volný časvolný čas www.prahawww.praha�.cz.cz8

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

20. út Lyžařský zájezd pro děti 
i rodiče – Albrechtice v Jiz.
horách 

TURNAJE 
 2. út Abalone kvatro
 9. út Putovní pohár v šipkách
16. út 17.00 Turnaj rodinných 

týmů v deskových hrách 
23. út 14.30 Masopustní maškarní 

disco s turnajem v pexesu 

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH
Parkour (12–18 let) po 16.00
Keramika (3.–7. tř.) út 16.00
Čeština pro cizince (2.–8. 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 čt 10.00

čt 9.00–11.30 

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

www.rcpalecek.cz

V úterý 2. února oslaví Rodinné 
centrum Paleček třetí naroze-
niny tanečními, hudebními i di-
vadelními vystoupeními. 

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

(6–12 měsíců) po 16.00 
Batolátka s prvky Montessori 

(1–1,5 roku) po 17.00 
Batolátka (6–12 měsíců) út 9.00
Písnička bez rodičů (3–6 let)
 út 17.00 
Balet pro nejmenší (2–4 roky)

st 9.00 a 10.00 
Písnička (2–3 roky) st 11.00 
Angličtina hrou pro začátečníky 

(2–4 roky) st 12.00
Angličtina hrou pokročilí bez 

rodičů (3–6 roky) st 13.00 
Angličtina hrou pro začátečníky

(2–4 roky)  st 14.00
Výtvarná dílna (1,5–2 roky)
 čt 9.00 
Začínáme s Montessori

(2–3 roky) čt 14.00, (1,5–3 roky)
pá 13.00, (3–5 let) pá 16.00 

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

JARNÍ TÁBORY
27. 2. – 6. 3. Jarní tábor I. (začá-

tečníci) pro začínající lyžaře 
a snowboardisty na Med-
vědí boudě v Krkonoších. 
Cena zahrnuje dopravu, 
ubytování, stravování, 
pitný režim, instruktory, 
pedagog. i zdravotní dozor, 
program, ceny a odměny. 
(3500 Kč)

27. 2. – 6. 3. Jarní tábor II. 
(pokročilí) viz. Jarní tábor I.

1.– 6. 3. Jarní taneční tábor láz-
ně Libverda, od 12 let. 
(2400 Kč)

6. 3. – 13. 3. Jarní tábor III. (rodi-
če+děti) pro začátečníky 
i pokročilé lyžaře a snow-
boardisty na Medvědí bou-
dě ve Špindlerově Mlýně. 
Děti samostatně 7–16 let 
nebo rodiče s dětmi viz. 
Jarní tábor I.

13. a 14. 10.30 Taneční workshop 
(od 13 let bez rozdílu po-
kročilosti) 

ULITKA
  4. čt 10.00 Karneval 
18. čt 10.00 Přednáška: Jak při-

pravit dítě na vstup do MŠ  
 15.00 Košíčky z proutí, 

tvoření pro dospělé 

KLUB BEZTÍŽE
Každý všední den otevíráme klub, 
kam může přijít kdokoliv ve věku 
11–21 let. Najde tu fotbálek, hřiš-
tě, počítače, někdy zábavu, někdy 
klídek. Pořádáme freestyle-battly 
a další akce. Pokud něco řešíš, 
můžeš přijít taky.

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

TIP MĚSÍCE
21. ne 15.00 Malý masopust aneb 

držte si klobouky, pojedeme 
z kopce. Rezervace Mirka, 
tel. 774 157 223

PRO RODIČE S DĚTMI 
• Info – Jolana tel. 603 416 724
  4. čt 16.00 Děti a jídlo – beseda 

s psycholožkou 

  7. ne 15.00 Nedělní herna
  8. po 19.00 Literární klub U kni-

homola – první slet milovní-
ků literatury 

  9. út    9.45 Přívěšek z korálků 
– výtvarná dílna 

  4. ne 15.00 Nedělní herna
14. ne 15.00 S dětmi na cestách 

– povídání a promítání fo-
tek cestovatelské rodiny 

21. ne 15.00 Malý masopust 
21. ne 15.00 Nedělní herna
23. út   9.45 Nočník a já – bese-

da s lékařkou

KLUB DOBROVOLNÍKŮ 
NOVÉ TROJKY 
• Info Míla – tel. 774 644 974
 5. pá 15.00 Workshop šití
12. pá   9.30 Dobrovolnické 

setkání 
12. pá 15.00 Pletení bambulkové 

šály 
19. pá 15.00 Workshop šití 

KURZOVNÍ TIPY 
• Info Jolana – tel. 603 416 724 
  8. po 19.30 Kurz efektivního rodi-

čovství, (10 lekcí/2900 Kč) 
st 11.00 Pilates s hlídáním dětí 
čt 16.00 Anglická konverzace

Jsme šestileté gymnázium se třemi obory: všeo-
becné studium, rozšířená výuka výtvarné výcho-
vy, rozšířená výuka německého jazyka. Máme mla-
dý a plně vzdělaný pedagogický sbor. Pro obyvatele 
Prahy 3 máme příhodnou polohu u sportovního are-
álu Pražačka.
Jak učíme?
Stále hledáme nové postupy, podporujeme projek-
ty v rámci školy i na mezinárodní úrovni (Comenius, 
hudebně-výtvarné projektové dny, historické a his-
toricko-výtvarné exkurze, přírodovědné akce). Na 
vysoké úrovni je výuka všech cizích jazyků – anglič-
tiny, němčiny, francouzštiny, a to i s rodilými mluv-
čími. Studenti mají v oblibě i výuku tělesné výchovy, 
již tradičně mají chlapci v posledních dvou roční-
cích výuku ledního hokeje. Děvčata oceňují aerobik 
a gymnastiku. Součástí výuky jsou lyžařské kurzy 
v Krkonoších a v Alpách a letní sportovní kurzy. 
Gymnázium se v loňském školním roce podílelo na 
výměnném projektu s partnerskou školou z Reykja-
víku. Celý projekt financovala agentura NAEP. Stu-
denti obou škol pracovali na vytvoření e-learningové 
pomůcky pro výuku angličtiny. Projekt začal už v září 
2009 a pro českou stranu vyvrcholil čtrnáctidenním 
výměnným pobytem na Islandu (viz foto).
Profilace na výtvarnou výchovu
Máme více než třicetiletou tradici, věnujeme se dis-
ciplínám jako je kresba, malba, ale i keramika a digi-

tální fotografie. Pořádáme krajinářský kurz v plené-
ru, a také exkurze do Itálie, Paříže, Vídně, Berlína.
Rozšířená výuka němčiny
Výuka zahrnuje i přípravu ke zkoušce k získání Ja-
zykového diplomu II. stupně. Škola pořádá v rám-
ci partnerství výměnné pobyty se čtyřmi kvalitními 
školami v Německu. 
Co nabízíme navíc?
Seznamovací kurzy na počátku 1. ročníku (pro tří-
dy s rozšířenou výukou němčiny v Německu) a po-
znávací zájezdy do Velké Británie. Na škole půso-
bí pěvecký sbor Repetice, členy jsou žáci i učitelé. 
Hrajeme školní basketbalovou ligu, velmi oblíbená 
je i každoroční Hokej Show (zápasy žáků proti uči-
telům). 
Atmosféra školy
Společnými silami budujeme příjemné, slušné a přá-
telské vztahy mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzá-
jem. Ředitel školy se pravidelně setkává s mluvčími 
tříd. Klub rodičů podporuje studentské aktivity. Žáci 
sami organizují některé akce: Halloween, Školní aka-
demii, představení Filmového klubu. Máme pocho-
pení pro nejmladší studenty v primách a sekundách – 
uvědomujeme si, že přechod na gymnázium je pro ně 
těžký, a pomáháme jim, aby ho úspěšně zvládli. Při-
hlásit se k nám se nemusí bát ani dvojkaři. �

ALENA SLÍPKOVÁ, 
Gymnázium Na Pražačce

Beztíži je 9 let
Narozeninová párty klubu Beztíže se koná 3. února od 16 hodin v pro-
storách klubu DDM Praha 3 - Ulita, Na Balkáně 100. Hlavní vystupují-
cí – DJ PIXIE (drum and bass), na programu dále: ohňostroj, velký na-
rozeninový dort, vypouštění lampionů přání, výstava fotografií „Beztíže 
2004–2009“, výroba mega koláže, soutěžní kvíz „Znáš Beztíži?“ aj. (fo-
tografie z vánočního večírku Beztíže). �

Veslařský klub Blesk přijímá nové členy ve věku 9 až 17 let, kteří se mo-
hou dostavit každý všední den od 16 hod. do loděnice, Veslařský ost-
rov 62 (naproti bazénu v Podolí). Více na www.vkblesk.cz �

Gymnázium Na Pražačce se představuje

Nízkoprahový klub Husita, Nám. Barikád 1, pořádá ve středu 24. února 
od 16 do 18 hod. besedu o HIV/AIDS spojenou s projekcí 25 minu-
tového filmu a vyprávěním životního příběhu přednášejícího. Více na 
www.husiti.cz/np �
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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

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.

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

� Koupím z pozůstalosti nábytek, 
sklo,  kameninu, alpaku, obr. rámy, 
porcelán, hodiny aj. Tel. ��� ��� ���
� Koupím vánoč. ozdoby, betlém aj. 
vánoční věci, i pošk. 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
� Silikonové těsnění do oken a dve-
ří – 
�% úspora tepla. Žaluzie, ro-
lety, čalounění dveří, shrnovací 
dveře. Z. Petříček, tel. ��� 
� ���, 
��� ��� 

�
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��� ��� ���
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. ��� ��� ���

� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. ��� ��� �	�, ��� ��� ���
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. ��� ��
 ��
� 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. ��� ��	 ���, ��� ��� �
�
� Zednické, obkladačské, malířské 
práce. Tel. ��� ��� ���
� Renovace parket, broušení, lo-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podklahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. ��� ��� ���
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. 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
� Vym. ob. �+�, � m�, P
 za větší, 
ob., P
, �, ��. Tel. ��
 ��� ��
� Hledám obecní cihlový byt na 
klidném místě. Do výměny, volejte 
kdykoli. Tel. ��� ��� ���

CHCETE UŠETŘIT, A PŘESTO KOUPIT KVALITNÍ ZBOŽÍ?
Nové, nebo zánovní zboží většinou v kompletním 

balení za velmi zajímavé ceny. Přijďte se přesvědčit !

Výkup zboží po celou otevírací dobu.
HOTOVOST, KOMISNÍ PRODEJ, ZÁSTAVY

Po - Pá  9 - 18 hod.

www.lexis.cz | www.verejnekurzy.cz
Krkonošská 17, P-2 a Sudoměřská 39, P-3
[T/F: 222 721 363, GSM: 603 283 580]

Zápis do jazykových kurzů zahájen
kurzy angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny, italštiny
hledejte na www.lexis.cz

S inzerátem sleva 200 Kč při platbě.

ANGLIČTINA 
o víkendech (15–20 hod.)
NĚMČINA, RUŠTINA, 

FRANCOUZŠTINA 
o nedělích

RODET – RNDr. Dana Čiháková
Bořivojova 12, Praha 3 

tel.: 222 729 149 • mobil: 603 869 113
www.volny.cz/rodet

2+1 ZDARMA!
Tři inzeráty za cenu dvou!AKCE

Při objednání třech otištění plošného inzerátu
 jej otiskneme potřetí za 1 Kč. Akce platí od 1. 2. do 

31. 3. 2010 a nezvtahuje se na řádkovou inzerci.
Úplný ceník plošné inzerce naleznete na www.praha3.cz 

v rubrice Radniční noviny nebo Vám jej rádi zašleme. 

Tel.: 222 782 816, e-mail: rn.inzerce@praha3.cz
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Tak schválně: kolik tak může žít 
v Praze Číňanů a kolik existuje 
čínských restaurací? A kolik Ita-
lů a podniků italských nebo Me-
xičanů a mexických cantin? Vsa-
dím se, že vietnamská komunita 
je početnější, ovšem skutečné 
vietnamské jídlo se dá ochutnat 
vlastně jen v tržnici SAPA. A to  
bez ohledu na celosvětovou pro-
slulost mimořádně zdravé, origi-
nální a chutné vietnamské kuchy-
ně, jejíž základ tvoří rýže, nudle, 
zelenina, ryby a mořské plody, 
kuřecí a hovězí maso a spousta 
aromatických bylinek.

Přibližně od května 2009 fun-
guje ve sklepení na rohu Slezské 
a Perunovy ulice vietnamská re-
staurace Ha Noi – nečekejte žád-
ný fine dining, tady jde především 
o autentičnost.  Exteriér podniku 
je klasicky asijský, vietnamský číš-
ník toho česky moc nenamluví, 
interiér je jednoduchý až strohý. 
Jídelní lístek je překvapivě obsáh-
lý, nicméně jeho většinu tvoří po-
krmy všeobecně známé z nejrůz-
nějších čínských bister – důrazně 
doporučuji soustředit se výhrad-
ně na první stránku, kde najdete 
speciality vietnamské.

Za nezbytné považuji ochutnat 
vietnamskou polévku Pho, buďto 
kuřecí Pho ga anebo hovězí Pho 

bo (ta je lepší) – obrovský kotel 
silného a aromatického vývaru 
se spoustou nudlí a masa, který 
leckomu stačí jako hlavní jídlo. 
Druhou povinností jsou vietnam-
ské jarní závitky nabízené jednak 
ve známé smažené podobě Nem 
ga, tak i ve variantě nesmažené 
a v Praze téměř nesehnatelné Nem 
tuoi song – tenoučký čerstvý rýžový 
papír plněný kuřecím, vepřovým, 
hovězím nebo krevetami se zele-
ninou a bylinkami doprovázený 
lahodnou rybí omáčkou a výbor-
ným marinovaným česnekem. 
Doslova legendou vietnamské 
kuchyně je pokrm Bun cha, tedy 

tenké plátky marinovaného a gri-
lovaného bůčku nebo prorostlejší 
krkovice s kupou rýžových nudlí, 
omáčkou Nuoc cham, bylinkami 
a někdy i arašídy.

Na nápojovém lístku naleznete 
obstojnou Plzeň 12°, slabší Gam-
brinus 10°, vysloveně základní 
nabídku jakostních stolních vín, 
mírně netradiční džusy (koko-
sový, tamarindový, liči), čaje (zá-
zvorový, artyčokový) nebo silnou 
vietnamskou kávu podávanou 
s ledem. Je třeba poznamenat, 
že všechny běžné ceny v Ha Noi 
jsou více než výhodné. �

-red-

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Ha Noi – konečně opravdový 

V Praze na Žižkov� na míst�
dnešní nevyužité plochy nákla-
dového nádraží vznikne nová 
moderní m�stská �tvr� harmo-
nicky navazující na stávající 
m�stskou zástavbu. Spole�nost
Discovery Group, která projekt 
plánuje realizovat na 13 ha plo-
chy, pro n�j vybrala název „Re-
vitalizace nádraží Žižkov“ a to 
mimo jiné proto, že tém�� 40

procent plochy projektu budou 
tvo�it parky a zele�. Vzhledem 
k velké rozloze území bude 
projekt realizován v n�kolika
fázích. Zatím se projek�n� p�i-
pravuje první fáze, a to p�ibliž-
n� na polovin� území, které je 
ve vlastnictví Discovery Group. 
Cílem je vytvo�it pro stávající i 
nové obyvatele této m�stské
�ásti p�irozené centrum m�s-

ta, které budou využívat pro 
trávení volného �asu, relaxaci, 
zábavu a služby. Na projektu 
se podílejí renomovaní sv�to-
ví architekti v �ele s londýn-
skou architektonickou kancelá-
�í Hamiltons Architects, která 
p�ipravila celkový urbanistický 
návrh. Projekt ve�ejného parku 
a zelen� pak p�ipravila brit-
ská spole�nost Lovejoy. Celý 

projekt je koncipován tak, aby 
byl co nejmén� energeticky 
náro�ný a byl tudíž co nejše-
trn�jší k životnímu prost�edí.
V otázkách životního prost�edí
Dicovery Group spolupracuje 
s londýnskou kancelá�í ZEF, 
která mimo jiné navrhla sys-
tém vytáp�ní a chlazení. Celý 
projekt byl pe�liv� p�ipraven
tak, aby vyhov�l požadavk�m

m�stské �ásti Prahy 3, dal-
ším orgán�m rozvoje m�sta a
ochrany památkové pé�e. Živé
centrum s novou obchodní
t�ídou, parky a zelení zm�ní
sou�asné nákladové nádraží
k nepoznání. Dominantou ce-
lého území se má stát centrální
park o rozloze tém�� �ty� hek-
tar�, který spojí park Židovské
pece s Olšanskými h�bitovy. 

Na bývalém nákladovém nádraží na Žižkov� vznikne nové moderní m�stské centrum
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POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.remedium.cz
Nabízíme poslední místa 
v pohybových, jazykových 
a počítačových kurzech jarních 
programů pro seniory:
Angličtina pro pokročilé I., 
pátek 13.30, cena 540 Kč, 
12. 2.–30. 4. 
Kondiční cvičení s prvky 
kalanetiky, úterý 15.00, 
cena 540 Kč, 9. 2.–27. 2. 
Rehabilitační cvičení, 
pátek 10.30, cena 585 Kč, 
5. 2.–30. 2.
Kruhové tance pro začátečníky I., 
středa 13.15, cena 585 Kč, 
3. 2.–8. 4.
Jóga pro duši i tělo, pondělí 
15.30, cena 540 Kč, 1. 2.–6. 4. 

Každý čtvrtek od 15.30 
Klubové čtvrtky – promítání, 
besedy, přednášky. Probíhá 
zápis do jarních jednodenních 
a dvoudenních výletů. 

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2
  9. út 16.30 J. Vogel, hudební 

skladatel: Jak se mi žije na 
Žižkově

23. út 16.30 J. Hercíková, 
básnířka: autorské čtení 
a povídání

2. 3. 16.30 výroční členská 
schůze

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v únoru kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přeje-
me do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme 
Květoslavě Baštové, Jitce Šejha-
rové, Blaženě Janotové a Květě 
Jelínkové. �

Svaz důchodců Praha 3 

Jarní výlety a pobyty 
s Remediem
� Horšovský Týn, Domažlice, 
Nepomuk, Rožmitál pod Třem-
šínem, dvoudenní poznávací vý-
let, 13.–14. dubna, cena 1500 Kč. 

� Zámek Veltrusy a Kralupy 
nad Vltavou, jednodenní 
poznávací výlet, 12. května, 
cena 350 Kč. 

� Západní Čechy – Plzeň, 
jednodenní poznávací výlet, 
26. května, cena 400 Kč. 

� Termální lázně Harkány, 
8denní léčebný pobyt, 30. dubna 
– 9. května, ubytování penzion***, 
2 a 3lůžkové pokoje, doprava au-
tobusem, cena 5990 Kč (snídaně), 
6990 Kč (polopenze), obsahuje 
dopravu tam i zpět, 7x ubytování, 
výlet na hrad Sziklosz, služby de-
legáta, pojištění CK.

INZERCE
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Zastavme se ještě u jednoho dnes 
už historického uličního názvu 
a seznamme se s dalším slovut-
ným mistrem pražské univerzity, 
reprezentantem středu, či již spí-
še husitské pravice. 

Jan z Příbramě (častěji zva-
ný prostě Jan Příbram) patřil 
k mladší generaci husitských 
teologů. Poprvé se s ním setká-
váme až roku 1408, kdy se ještě 
jako student účastnil slavného 
shromáždění univerzitního ná-
roda českého v domě U Černé 
růže. Zdá se, že prozatím v roli 
pouhého posluchače. Na ba-
kaláře to dotáhl o rok později 
a v roce 1413 se stává mistrem 
svobodných umění. Po Husově 
smrti se spolu se staršími kolegy 
Křišťanem, Jakoubkem a Pro-
kopem z Plzně dostává do čela 
pražské strany, jejímž hlavním 
řečníkem je i v disputaci s dele-
gáty krále Zikmunda na Menším 
Městě Pražském po bitvě na Vít-
kově 25. 7. 1420. Při tom se do-
stává do stále větších ideových 
konfliktů s knězi táborskými. 
V prosinci téhož roku na schůzce 
v domě Petra Zmrzlíka prohla-
šuje 76 táborských artikulů za 
bludné, čemuž vzápětí dává i li-

terární výraz ve vášnivém spisku 
Contra articulos Picardordum, 
které doplnil traktátem De riti-
bus missae (O mešním obřadu), 
v němž obhajuje ty praktiky, kte-
ré táboři zavrhli. V červenci 1421 
byl po Čáslavském sněmu zvolen 
synodou českého kněžstva jed-
ním ze čtveřice administrátorů, 
ovšem již v listopadu se ho Janu 
Želivskému podařilo sesadit. Na 
hádáních s tábory 1423 na Ko-
nopišti a 1424 v Praze vystupuje 
jako jejich nejrazantnější odpůr-
ce, a když se přitom dovolávají 
Viklefa, neváhá jeho učení o re-
manenci označit za kacířské. To 
vyvolá zděšení i mezi většinou 
pražanů. Pobouřen je zejména 
Viklefův krajan Petr Payne (pod-
le svého původu zvaný Engliš), 
nesouhlasí ale ani Jakoubek a Jan 
Rokycana. Vždyť kdyby byl kací-
řem Viklef, bylo by snadné pro-
hlásit za kacíře i Husa. Pochope-
ní Příbram našel jen u Křišťana 
a Prokopa z Plzně. Nápadník 
českého trůnu Zikmund Kory-
butovič, usilující o kompromis 
s Římem, jim proto poskytnul 
ochranu a všemožnou podporu. 
Jenže ten v půlce dubna 1427 
padl a Příbram a jeho  kolego-

vé byli uvězněni. Jakoubkovou 
přímluvou byl ale zakrátko trest 
zmírněn na vypovězení z Prahy, 
Příbram se patrně uchýlil do Žat-
ce. Ve vyhnanství sepisuje Knihy 
o zarmouceních velkých církve 
svaté i každé duše věrné, v nichž 
církevní rozvrat v Čechách i své 
osobní zoufalství připodobňuje 
k obrazům z Apokalypsy, a něko-
lik drobnějších spisů, nejzajíma-
vější je asi česky psaný Život kně-
ží táborských, obsahující řadu 
pikantních podrobností. Do Pra-
hy se vrací až po uzavření smíru 
v srpnu 1429 a okamžitě přijímá 
veřejné hádání s Petrem Paynem. 
To končí nerozhodně a soudci 
oběma nařizují roční klid. Teh-
dy vzniká jeho poslední známé 
dílo De professione fidei et erro-
rum revocatione (O vyznání víry 
a odvolání bludů), v němž se již 
téměř zcela staví na pozice ka-
tolické církve. Ponechává si jen 
přijímání podobojí (ovšem včet-
ně dětí hned od narození). Na 
dalších pět let se pak uchyluje do 
ústraní a jeho stopa mizí, nevíme 
ani, zda zůstal v Praze. �

JAN ŠKODA,
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Příbramova 
(od roku 1930, v roce 1947 přopojena k ulici Na Hlídce)

Radnicni_noviny_Praha3_280x179.indd 1 1/18/10 3:21:40 PM

Hned za jezdeckou sochou Jaro-
slava Haška na Prokopově náměs-
tí 5 byl 14. ledna  otevřen první 
dobročinný obchod v Praze 3, 
jehož zřizovatelem je Domov Sue 
Ryder, o. p. s. Výtěžek z prodeje 
slouží k financování péče o klien-
ty Domova, tedy o seniory, kteří 
jsou v důsledku nemoci nebo vy-
sokého věku odkázáni na pomoc 
druhých. Nový obchod na Proko-
pově náměstí ale není jen místem 
výhodných nákupů. Lidé do něj 
sami mohou darovat použité věci, 
které jsou stále ve velmi dobrém 
stavu: oblečení, módní doplňky, 
dárkové předměty, elektroniku, 

obrazy, hračky, sportovní potřeby, 
CD, knihy, apod. Obchod podpo-
rují i módní návrháři, významné 
oděvní firmy, výrobci bižuterie 
a další společnosti, které dodávají 
zboží nové. O dalších plánech ho-
voří Radka Kulhánková, vedoucí 
obchodů Domova Sue Ryder: 
„Získali jsme dostatečně velké prostory, 
které nám umožní být nejen dobročin-
ným obchodem, ale také místem setká-
vání místní komunity. Rádi bychom 
se stali její nedílnou součástí, a proto 
již od února připravujeme sérii před-
nášek, akcí a další zajímavý program, 
který by měl zařadit tento obchod do 
života lidí v našem sousedství.“ �

www.sue-ryder.cz

Nejbližší plánované akce:
11. února – Valentýnský den: slevy 
pro všechny zamilované a celo-
denní soutěž o lístky na speciální 
filmovou projekci romantického 
filmu „Na svatého Valentýna“. 
18. února – Dětský den: speciální 
nabídka levného dětského obleče-
ní a od 16.00 hod. loutkové před-
stavení pro děti „Světlušky a svět-
luškové“.
24. února – Den laskavých cen: 
velký výprodej zimního oblečení.
celý březen – Soutěž zákazníků 
o romantický pobyt v Českém 
Krumlově v hodnotě 7000 Kč. 

První dobročinný obchod
Sue Ryder v Praze 3 

INZERCE
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Bezohlednost a nezodpovědnost některých lidí nemá obdoby. Za-
čátkem prosince zadrželi strážníci v Koněvově ulici opilého řidiče, 
který neměl u svého Volkswagenu ani rozsvícená světla. „Strážníci 
se za vozidlem vydali a po sto padesáti metrech ho zastavili. Na dotaz, zda 
muž před jízdou požil alkoholické nápoje, odpověděl, že jedno pivo a pa-
náka,“ informoval obvodní ředitel Městské policie v Praze 3 Dušan 
Machoň. Dechová zkouška, kterou hlídka provedla, u muže proká-
zala 2,54 promile. Hříšníka si poté převzali policisté. �

-teg-

KDO MĚ CHCE

1)  02607/09 pětiletá větší fenka, 
kříženec německého ovčáka, bé-
žová s tmavým sedlem. Je milá, 
hodná, vhodná i do bytu, čistotná. 
Nalezena 9. prosince na Žižkově.

2) 02644/09 větší devítiletá fenka, 
kříženec německého ovčáka. Je 
hodná, poslušná, nevyžaduje del-
ší procházky, hodí se i do bytu. 
Nalezena 14. prosince na Žižkově 
ve špatném výživovém stavu.

3) 02402/09 desetiletý středně velký pes, bílý kříženec pudla. Je bohužel 
hluchý, a tak se musí venčit pouze na vodítku. Navzdory svému stáří 
je stále aktivní a veselý. V bytě je čistotný. Ale není vhodný k dětem ani 
k dalším psům. Nalezen 15. listopadu na Vinohradech.

4) 02181/09 šestiletý středně velký pes, kříženec knírače pepř a sůl.  
Veselý, přátelský a sportovně založený pes, který potřebuje denně 
hodně pohybu. Hodí se do bytu, je čistotný, ale pozor – přeleze každý 
plot. Nalezen 20. 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

�

Se dvěma promile se 
řítil potmě Žižkovem

1 3
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V lednu nás předešel na věčnost velký 
muž, který se nesmazatelně zapsal do 
našich uší i srdcí: Ivan Medek. Jsem 
hrdý na to, že se tento muž podepsal 
do naší Knihy cti a stal se tak de facto 
čestným občanem Prahy 3. Věřím, 
že nejeden Žižkovák se mnou tento 
pocit sdílí. Nebudu se zde věnovat 
oficiálnímu nekrologu, který si každý 
mohl přečíst od mnoha povolaněj-
ších. Omezím se zde pouze na střípky 
osobních vzpomínek.

The voice of Amerika; Ivan Medek, Hlas Ameriky, 
Vídeň – tato slova mi sloužila po dlouhá léta jako 
„večerníček“. Když se Ivan rozloučil, musel jsem 
i já jít spát.

Ale moje první vzpomínky jsou data mnohem 
staršího a shodou okolností v mém klukovském 
srdci tenkrát rozpoutávaly bouře hrdinského nad-
šení i strachu, celistvé vědomí, že jsme ve válce 
s režimem. Moje maminka zvala Ivana posledním 
rytířem, a já ve svých osmi letech nedoceňoval 
souvislost s vychováním a galantností, ale spatřoval 
jsem v tomto označení pouze hrdinské rysy. Oč se 
toto mé vědomí upevnilo, když jsem na náv štěvě na 

Medkovic chalupě snad poprvé v životě 
držel v ruce vzduchovku a trávil dlouhé 
hodiny střelbou na terč! Jaké emoce ve 
mně vyvolával Ivanův oblíbený přípitek 
„na smrt...“, v němž nebylo stopy po 
lásce ke smrti, pouze nevyřčený dově-
tek „...komunismu“. O to dramatičtěji 
jsem prožíval, když jsem se dozvěděl, 
jak byl po zatčení vyvezen za Prahu 
a zbit. Přesto jsem zrovna v jeho pří-
padě svým dětským instinktem chápal, 

když se s námi loučil před odjezdem do emigrace, 
že tento rytíř nás neopouští, že neprchá z boje, že 
jen přeskupuje své síly, aby mohl bojovat odjinud. 
A jsem vděčný, že toto mé přesvědčení nezklamal.

Má poslední vzpomínka na Ivana před pádem 
komunismu je ta, když odjíždí z naší chaty na cestě 
do emigrace a mává nám z okénka svého auta. 
Tenkrát jsem si myslel, že jej vidím naposledy. 
Zmýlil jsem se. Letos nás však alespoň na tomto 
světě opustil navždy. Kéž je to opět pouze cesta 
jinam, kde nám ve věčném boji dobra a zla bude 
pomáhat dál. �

MARTIN BENDA, zástupce starosty

V Nové Trojce přivítala místostarostu Martina Bendu nová ředitelka Edita Janečková.

V pátek 22. ledna se konal tradič-
ní Den otevřených dveří v rodin-
ném centru Nová Trojka. 

Bohatý program – hry a sou-
těže pro děti i oblíbené divadlo 
Marky Míkové – pamatoval ten-

tokrát i na tatínky, kterým nabí-
dl barmanskou show. Na džun-
gli plnou dětí se přišel podívat 
i zástupce starosty Martin Ben-
da, který má sociální oblast na 
starosti. „Práce Nové Trojky i dal-
ších mateřských center si na radnici 
velmi ceníme a je skvělé, že program 
počítá i s otci,“ poznamenal.  

„Naším cílem bylo pozvat nové 
maminky a tatínky, aby se nezá-
vazně přišli se svými dětmi podívat. 
Největší zájem je o pohybové krouž-
ky, cvičení rodičů s dětmi. Stále 
oblíbené jsou kurzy angličtiny s ro-
dilou mluvčí a nově nabízíme kurz  
efektivního rodičovství,“ uvedla  
ředitelka Nové Trojky Edita 
Janečková. Více o programech 
a akcích naleznete na stránkách 
www.novatrojka.cz. �

-red-

Hry dětem, barmanská show tatínkům

Rozměrné plastiky představu-
jící hvězdárny, věže a zvonič-
ky vystavovali v prosinci a led-
nu keramici ze studia Domu dětí 
a mládeže Ulita v restauraci Ze-
lená kuchyně v Milíčově ulici. 
Dílka si sem přišla prohlédnout 
i starostka Milena Kozumplíko-
vá (na snímku). 

Pokud jste výstavu zmeškali, 
máte další příležitost – v gale-
rii U Zlatého kohouta (Michal-
ská 3, Praha 1) budou od 16. úno-
ra k vidění plastiky fantastických 
bytostí, inspirovaných živočiš-
nými a rostlinnými tvary. Po ce-
lou dobu výstavy se návštěvníci 
mohou zúčastnit tvořivé soutěže 
o ceny. 

Keramické studio působí v Uli-
tě více než patnáct let. Věnuje se 
zájemcům od předškolního vě-
ku po dospělé, pravidelně pořádá 

kurzy, víkendové dílny pro veřej-
nost, keramické tábory a samo-
zřejmě výstavy.  �

-red-

Pohádkový zápis v ZŠ Žerotínova
Doslova pohádkový zápis zažily ve středu a ve čtvrtek 20. a 21. led-
na děti na Základní škole v Žerotínově ulici, kde budoucí starší spolužáci 
v kostýmech pohádkových bytostí plnili roli zasvěcených průvodců ne-
známým školním prostředím a pomáhali dětem při řešení zadaných úko-
lů. Na základě dostupných údajů lze předpokládat, že do prvních roč-
níků základních škol v Praze 3 v příštím školním roce nastoupí 480 dětí, 
pro 90 dětí žádali rodiče o odklad školní docházky. �

Výstava keramiky z Ulity

4

Buď s Bohem, Ivane
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