
Zápis 
do základních škol 

Zápis do 1. ročníků všech zá-
kladních škol Prahy 3 proběhne 
v souladu se školským zákonem 
ve dnech 20. a 21. ledna 2010 
od 14 do 18 hodin.

Povinná školní docházka začíná 
počátkem školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Zákonný zástup-
ce je povinen dítě k docházce 
přihlásit. �

Zápis 
do mateřských škol 
Zápis do mateřských škol pro 
školní rok 2009/2010 pro-
běhne 24. a 25. února 2010 
od 13 do 17 hodin. 

Žádosti o přijetí si mohou rodi-
če vyzvedávat v jednotlivých škol-
kách. Přílohu věnovanou přehledu 
mateřských škol v Praze 3 připra-
vujeme pro příští číslo Radničních 
novin. �

�
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Pět večerů s divadlem Spitfire Company 
v Paláci Akropolis 21.–25. ledna
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Třídění odpa-
du dnes patří již 
ke standardům 
ekologického 
chování civilizo-
vaných lidí, kteří 
si uvědomují, že 
bez šetření pří-
rodních zdrojů 
poškodíme nená-
vratně naši pla-
netu pro sebe, ale 
především pro 
příští generace. 
Také v naší městské části se v sou-
časnosti nachází téměř sto pade-
sát kontejnerových stání na tří-
děný odpad. Tento příspěvek 
ekologii je pro radnici samozřej-
mostí a jsme rádi, že lidí, kteří 
se rozhodli nakládat ekologicky 

s odpadem ze svých domácnos-
tí, stále přibývá. Odpadové hos-
podaření v této formě má však 
i stinné stránky. Především jde 
o nepříjemný jev rabování v kon-
tejnerech a následný nepořá-
dek v jejich okolí. Také estetická 
stránka není zanedbatelná, ob-
jemné barevné kontejnery hyzdí 
historické ulice a náměstí.

Proto se třetí městská část roz-
hodla spustit rozsáhlou inves-

tiční akci, kterou chce zvýšit ka-
pacitu sběrných míst, odstranit 
je z ulic a zabránit vandalům 
v ničení veřejného prostranství 
v okolí sběrných míst. Ve spolu-
práci s Pražskými službami za-
pustíme kontejnery na tříděný 
odpad pod zem tam, kde to si-
tuace dovolí. Nad povrchem tak 
zůstanou pouze násypky, kte-
ré jsou vyrobeny tak, aby vhod-
ně doplňovaly městský mobiliář. 

První systém podzemních kon-
tejnerů byl uveden do provozu 
počátkem prosince na náměstí 
Jiřího z Lobkovic.

V první etapě by měly Pražské 
služby vybudovat v třetí měst-
ské části do konce června 2010 
celkem osm systémů podzem-
ních kontejnerů na tříděný od-
pad. Po náměstí Jiřího z Lobko-
vic by se kontejnery měly objevit 
v Milešovské ulici, na náměstí Ji-
řího z Poděbrad, v Jeseniově uli-
ci v blízkosti křižovatky s uli-
cí Jana Želivského a na Žižkově 
náměstí. Celkem radnice Prahy 3 
do této fáze investuje 23 milionů 
korun. 

Počítáme s tím, že po dokon-
čení podzemních kontejnero-
vých systémů zůstane v ulicích 
Žižkova a Vinohrad jen čtrnáct 
nadzemních stání. Zbylých ví-
ce než 130 nadzemních kontej-
nerových stání nahradí celkem 
89 podzemních systémů. Jejich 
počet bude nižší také proto, že 
jeden podzemní systém nahradí 
svou kapacitou tři nadzemní. �

JAN ŠMÍD,
zástupce starosty

Problémy s kontejnery zmizí pod zem

pour féliciter 2010

městská část Praha 3
foto K. Cudlín
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ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA 3

Park v Kouřimské 
zachráněn
� Schválením koupě pozemku od 
společnosti BDS udělalo zastupi-
telstvo definitivní tečku za přípa-
dem ohroženého parku v Kouřim-
ské ulici. Zelenou plochu v husté 
zástavbě vydražila před dvěma 
roky Česká spořitelna jako staveb-
ní parcelu. Proti možné výstavbě 
se však postavila radnice společně 
s místními obyvateli. Nakonec se 
městská část dohodla s develope-
rem, že od něj pozemek odkoupí 
a zachová zde park.

Dalších 66 bytů 
zprivatizováno
� Městská část prodá dalších 
šedesát šest obecních bytů opráv-
něným nájemcům. Prodej schválilo 
na počátku prosince zastupitelstvo. 
Do osobního vlastnictví získají byty 
nájemci v domech Roháčova 3, Ji-
čínská 49, Sudoměřská 3, Řehořo-
va 43, Habrová 8 a 9 i Viklefova 2.

Zastupitelé schválili 
rozpočtové 
provizorium
� Rozpočtové provizorium na 
první čtvrtletí roku 2010 projednali 
a schválili zastupitelé. Řádný roz-
počet totiž nemohl být schválen, 
protože městská část i hlavní 
město Praha museli se sestavová-
ním rozpočtu vyčkat na schválení 
státního rozpočtu v parlamentu. 
Rozpočet by měl být schválen na 
prvním zasedání zastupitelstva 
Prahy 3 v roce 2010.

Zelená pro 
komunitní plán
� Zastupitelstvo svým hlasováním 
dalo zelenou komunitnímu plánu 
rozvoje sociálních služeb v městské 
části na roky 2010–14. Plán vznikl 
na základě řady pracovních jednání 
zástupců radnice s neziskovými 
organizacemi, které tyto služby po-
skytují. Vychází také z řady podně-
tů na veřejných jednáních s příjemci 
těchto služeb. Reflektuje tak názor 
veřejnosti, o které služby v sociální 
oblasti mají občané zájem.  

RADA MČ PRAHA 3
Radnice otevřela 
na svátky zóny
� Rada městské části rozhodla, 
že od Štědrého dne až do 3. ledna 
nebude v Praze 3 v provozu zóna 
placeného stání. Na všech místech 
zóny tak budou moci parkovat i ná-
vštěvníci bez platné parkovací karty, 
a to zdarma. Obdobné opatření pro 
usnadnění pohybu návštěv během 
svátků přijala žižkovská radnice 
již v loňském roce, což se setkalo 
s příznivým ohlasem veřejnosti. 

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 4. ledna a 1. února
Koněvova/V Jezerách 4. ledna a 1. února
Soběslavská/Hollarovo nám. 4. ledna a 1. února
Tachovské nám. (u tunelu) 4. ledna a 1. února
Na vrcholu/V domově 25. ledna
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 25. ledna
Náměstí Barikád 25. ledna
Kostnické nám./Blahníkova 25. ledna
Buková/Pod Lipami 54 10. ledna
Jeseniova 143 10. ledna
Přemyslovská/Orlická 10. ledna
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 10. ledna
Křivá 15 18. ledna
Přemyslovská/Sudoměřská 18. ledna
U Rajské zahrady/Vlkova 18. ledna
V zahrádkách/Květinková 18. ledna

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Nepotřebné vánoční stromky můžete shromažďovat ve svozové dny 
u stanovišť popelnic s komunálním odpadem na chodníku, nebo do 
12. února 2008 na níže uvedených místech:
lokalita upřesnění
Kostnické nám. mezi schody a trafostanicí
Komenského nám. křižovatka Roháčova/Blahníkova
Náměstí Barikád roh parku proti Roháčova 73
Křišťanova/Radhošťská roh parku a chodníku 
Škroupovo nám. na rohu Ševčíkova/Škroupovo nám.
Slezská 101 vnitroblok
Biskupcova/Na Vápence křižovatka ulic proti vozovně
Žižkovo nám. roh Ondříčkova/Radhošťská – mimo zeleň
Nad Ohradou proti č.7
K Lučinám/Na Lučinách křižovatka ulic – trávník uprostřed
Luční/U Kněžské louky proti garážím u křižovatky
Pod Lipami/Buková křižovatka u vchodu č. 70

Odkladové plochy jsou vždy na chodníku mimo zeleň. Stromky 
budou sváženy průběžně. Odkládáním stromků na uvedená místa 
usnadníte jejich svoz a pomůžete zachovat čistotu na území naší 
městské části. �

Odbor technické správy majetku a investic

KAM S VÁNOČNÍMI STROMKY

Carta di Cividale
Desetidenní mezinárodní setkání tří desítek studentů zorganizova-
la počátkem prosince žižkovská pobočka mezinárodního sdružení 
Carta Di Cividale. Vysokoškoláci z Česka, Polska, Maďarska, Itálie, 
Norska, Ukrajiny a Lotyšska na něm diskutovali o problematice obnovi-
telných zdrojů, možnostech využití solární energie nebo biopaliv na ital-
ské ekologické farmě nedaleko Neapole. Workshopu se šest studentů 
z Prahy 3 zúčastnilo také díky podpoře městské části Praha 3. �

V rámci moderni-
zace Fakultní ne-
mocnice Královské 
Vinohrady byla do-
končena rekonstruk-
ce společného pří-
jmu II. a III. interní 
kliniky. Nejpozději 
1. března se sem pře-
sune i příjem I. in-
terní kliniky.

Od jara tak budou všichni in-
terní pacienti směřovat na jedi-
né místo. „Díky centrálního pří-

jmu interních pacientů se zkrátí 
čekací doby, urychlí diagnostic-
ké procesy, především však dojde 

ke zvýšení komfortu pro pacien-
ty,“ vysvětluje ředitel nemocni-
ce Marek Zeman. V prostorách 

centrálního příjmu byly vybu-
dovány nové ambulance, če-
kárny a prostory pro nové dia-
gnostické přístroje, konkrétně 
rentgen a ultrazvuk. 

Vznik centrálního příjmu bu-
dou provázet i další změny, kte-
ré povedou ke zvýšení kvality 
a efektivity lékařské péče. Jejich 
součástí bude například vybu-
dování lůžkového diagnostické-
ho oddělení pro čerstvě přijaté 
pacienty, u nichž ještě není zřej-
má diagnóza a není tedy jasné, 
na které ze tří interních klinik 
by měli být hospitalizováni. To-
to oddělení vznikne přímo nad 
necentrálním příjmem v pavilo-
nu S. �

-fnkv-

Kontejnery již od neděle
Městská část Praha 3 ve spolupráci s odvozou firmou AVE CZ za-

jistila během roku postupné přistavování velkoobjemových kontejnerů 
na jednotlivá stanoviště již o nedělích, aby umožnila jejich lepší dostup-
nost pro občany Prahy 3.

Centrální příjem zvýší komfort pacientů nemocnice

Dne 31. 3. 2010 skončí platnost 
velkého počtu parkovacích karet 
do zóny placeného stání. V té-
to souvislosti upozorňujeme na 
možnost zakoupení parkovacích 
karet v předprodeji. Tato před-
prodejní doba je 3 měsíce. Tedy 
již od počátku ledna je možné 
kupovat parkovací karty na další 
období. Využitím této předpro-
dejní doby se vyhnete zbytečné-
mu čekání ve frontách.

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

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

Od 1. 3. do 2. 4. 2010 pak po-
čítáme s rozšířením otvírací doby 
na po–pá 8.00–18.00 a dále plá-
nujeme, že výdejní místo bude 
k dispozici i v sobotu 27. 3. 2010 
a v neděli 28. 3. 2010 od 8 do 
18 hodin.

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

MARTIN VANČURA,
vedoucí Odboru dopravy

Nezapomeňte na výměnu 
parkovací karty
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Marie Dicková ve svém nově zrekonstruovaném bytě v Domě s pečovatelskou službou v Roháčově ulici.
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Žižkov a Královské Vinohra-
dy stále z historických důvodů 
patří mezi čtvrti, kde v porov-
nání s celopražským průměrem 
tvoří senioři vysoké procento 
populace. Je proto samozřejmé, 
že žižkovská radnice věnuje je-
jich životním podmínkám veli-
kou pozornost. Velké investice 
i nemálo práce tak míří mimo ji-
né do sociálních zařízení pro se-
niory. 

Vedle dalších radnice spra-
vuje také Dům s pečovatelskou 
službou v Roháčově ulici, kte-
rý prochází postupnou, možná 
nenápadnou, ale o to výrazněj-
ší proměnou. Panelový objekt je 
totiž za plného provozu postup-
ně revitalizován. Po nové fasá-
dě, jejíž řešení získalo architek-
tonické ocenění, došlo i na byty, 
ve kterých senioři bydlí. V domě 
se nachází 137 nájemních bytů 
a tři byty pro přechodný pobyt. 
S ohledem na vysoký věk senio-
rů není vhodné tyto nájemce stě-

hovat. Opravy proto musí pro-
bíhat postupně podle toho, jak 
se jednotlivé byty uvolňují. Do 
konce letošního roku prošlo re-
konstrukcí celkem 31 bytů. Re-
generována byla bytová jádra, 
elektroinstalace, omítky a malby. 
Byty byly vybaveny novými pod-
lahami, dveřmi, okny i kuchyň-
skými linkami.

V současnosti probíhá také re-
konstrukce kuchyně s jídelnou, 
která zajistí obyvatelům toho-
to pečovatelského zařízení úro-
veň stravování hodnou 21. sto-
letí. Protože se v průběhu roku 
uvolní asi deset bytů, počítáme 
s tím, že rekonstrukce bude do-
končena do deseti let. Na jejím 
konci však bude mít Praha 3 pe-
čovatelský dům, ve kterém bu-
dou moci naši nejstarší prožít 
podzim života ve více než dů-
stojných podmínkách. �

MILENA KOZUMPLÍKOVÁ,
 starostka 

Na přelomu října a listo-
padu obdrželi občané do 
poštovních schránek již 
druhou publikaci o Pra-
ze 3. Zatímco ta loňská 
byla věnována především 
významným místům, in-
stitucím, stavbám a změ-
nám v naší městské čás-
ti, letošní jsme věnovali 
výběru osobností.

Publikace „Praha 3 a její lidé“ 
vzbudila velkou řadu reakcí, za 
všechny samozřejmě děkuji. Ne-
malá část otázek se týkala Kni-
hy cti, na niž se v publikaci také 
odkazuje. Začaly se množit dota-
zy typu: Jak je výběr lidí zapsa-
ných do této čestné knihy na rad-
nici vlastně tvořen? Proč v ní není 
ještě zapsána ta či ona osobnost? 
A proč v Knize cti naopak figuru-
je tato osobnost?

Rád bych proto touto cestou se-
známil naše čtenáře s tím, jak Kni-
ha cti funguje, a zároveň je po-
žádal o spolupráci. Na zápis do 
Knihy cti jsou občané navrhováni 
veřejností, případně zastupiteli. 

Následně je tato nominace schva-
lována radou městské části. Vý-
běr tedy vzniká z celé škály pod-
nětů. Je proto logické, že na tu či 
onu osobnost, která je k zápisu 
vybrána, nebude existovat v ce-
lé šíři společnosti v městské části 
jednotný názor. Mohu Vás ujistit, 
že často nejsme v tomto pohledu 
jednotní ani my radní, kteří výběr 
schvalujeme. Praha 3 je pulsují-
cí městskou částí s neuvěřitelně 
bohatým a mnohobarevným kul-
turním i občanským životem. Ži-
jí zde stovky zajímavých osobnos-
tí a vybrat z nich několik desítek 
například do publikace nebo do 
Knihy cti není jednoduchý úkol. 
Neumím si představit seznam, 

nad nímž by mohl vzniknout vše-
obecný konsensus. Proto jedinou 
správnou cestou je reflektovat 
při výběru jmen rozličnou škálu 
názorů. Nicméně jedno univer-
sální kritérium pro výběr pře-
ce existuje. Osobnost navrho-
vaná na zápis do Knihy cti by 
měla být nějakým způsobem 
spjata s životem Prahy 3 a zá-

roveň by měla být výjimečná ve 
své profesi či v občanském životě.

Radnice v poslední době regis-
truje stále méně podnětů na zápis 
do Knihy cti od veřejnosti, což je 
škoda. Budeme proto rádi za kaž-
dý podnět, který budeme poté mo-
ci radě předložit ke schválení. Ná-
měty, obsahující alespoň základní 
popis profesní či celkové život-
ní dráhy navrhované osobnosti, 
můžete zasílat na adresu: Marta 
Valentová, Odbor kultury, Úřad 
městské části Praha 3, Havlíčko-
vo nám. 9, 130 00 Praha 3 nebo 
e-mail: martav@praha3.cz. �

MARTIN BENDA,
zástupce starosty

100 let!
Neuvěřitelné 100. narozeniny oslavila 5. prosince paní Marie Bernáško-
vá. K tomuto úctyhodnému životnímu jubileu ji do Domu s pečovatel-
skou službou v Roháčově ulici, kde žije již 23 let, přišla s květinou po-
blahopřát i starostka městské části Praha 3 Milena Kozumplíková. Paní 
Bernášková se nastěhovala do Domu s pečovatelskou službou společ-
ně se svojí vážně nemocnou sestrou, o kterou pečovala až do jejích po-
sledních dnů. Pracovala v tiskárně a knihkupectví, knihy jsou ostatně je-
jí vášní dodnes. Stále s velikým zájmem sleduje veřejný život i dění na 
naší politické scéně. Gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti. �

Podle rozhodnutí minulé vlá-
dy má být poliklinika na Jarově 
prodána tomu zájemci, který ve 
výběrovém řízení nabídne nej-
více peněz. Stát se tak rozhodl 
privatizovat zdravotnické zaří-
zení, které slouží tisícům Žižko-
váků a Jarováků. Přitom v jiných 
podobných případech, např. 
v případě polikliniky na Vino-
hradech, privatizace proběhla 
převodem na město a následně 
na městskou část. Jen tak totiž 
existuje garance zachování ordi-
nací, v nichž se pacienti dočkají 

akutní i preventivní péče, a to 
nejen té, která nese nejvyšší vý-
nosy, ale i té, která je „nerenta-
bilní“ ve finančním vyjádření. 

Občané i zastupitelé vystou-
pili proti takovému rozhodnutí 
vlády. Příkladem těchto reakcí 
může být mé vystoupení na jed-
nání Zastupitelstva hl. města Pra-
hy, které podnítilo diskusi mezi 
zastupiteli o celém problému. 
Ve spolupráci s našimi právníky 
jsme celou věc důkladně nastu-
dovali a zaslali ministrům vlády 
ČR dopis, ve kterém je za praž-

ské opoziční zastupitele žádáme, 
aby vláda pozastavila výběrové 
řízení a polikliniku bezplatně 
převedla na město.

V případě, že vláda přesto 
rozhodne pokračovat v prodeji 
polikliniky, podpoří naši zastu-
pitelé v Praze 3 odkup poliklini-
ky od státu. Vedení Prahy 3 ten-
to krok plánuje v případě, že by 
vláda trvala na svém dřívějším 
usnesení. �

MIROSLAV POCHE,
zastupitel ZHMP za Prahu 3

Poliklinika Jarov: Praha 3 chce polikliniku do svého vlastnictví

Postupná rekonstrukce mění pečovatelský dům k nepoznání

Knihu cti tvoříte i vy
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. pá kino nehraje – odpočíváme

  2. so 18.00 Prorok
 20.30 Galimatyáš 
 22.30 Sin nombre
  3. ne 18.00 Antikrist

20.30 Zoufalci
  4. po 18.00 Restaurované filmy 

Jana Špáty
 20.30 Galimatyáš
  5. út 18.00 Rekviem za sen (FK)
 20.30 Antikrist
  6. st 18.00 V hlavní roli já
 20.30  Wrestler 
  7. čt 18.00 Na sever
 20.30 Na velikosti záleží
  8. pá 18.00 Protektor
 20.30 Happy Birthday 

David Bowie: Ziggi 
Stardust and the Spiders 
from Mars

 22.30 Zombieland
  9. so 18.45 MET: LIVE IN HD 

– DER ROSENKAVALIER | 
R. Strauss

10. ne 18.00  3 sezóny v pekle
 20.30 Zoufalci
11. po 18.00  Auto*Mat
 20.30 Antikrist
12. út 18.00  Muž na laně
 20.30 Hanebný pancharti
13. st 18.00 Všude dobře, proč 

být doma
 20.30 Antikrist 
14. čt 18.00 Rozervaná objetí
 20.30 Aero naslepo
15. pá 17.30  Prorok
 20.30  Panika v městečku 

(FK)
 22.00 Na velikosti záleží
16. so 18.45 MET: LIVE IN HD 

– CARMEN | Georges 
Bizet

17. ne 18.00 Mikulášovy patálie
 20.30 Panika v městečku 

(FK)
18. po 18.00 Fish Tank
 20.30 Prorok
19. út 18.00  Galimatyáš
 20.30  DEN JANA 

PALACHA: Jan Hus – mše 
za tři mrtvé muže

20.–24. 1. PŘEHLÍDKA FILMŮ: 
FEDERICO FELLINI 

25. po 18.00 Zahraj to znovu, 
Same

 20.30 Prorok 
26. út 18.00 Bílá stuha
 20.30 Černej dynamit
27. st 18.00 Zoufalci 
 20.30 Imaginarium 

dr. Parnasse

PROJEKT 100
www.projek100.cz
28. čt 18.00 Vtačkovia, siroty 

a blázni
 20.30 Hluboký spánek 
29. pá 18.00 Harold a Maude
 20.30 Bílá stuha
30. so 14.00 NT LIVE: Nation 

(Terry Pratchet)
19.00 Fish Tank 

 21.30 Černej dynamit
31. ne 17.00 Zahraj to znovu, 

Same
 19.00 Smlouva s vrahem
 21.00  Muž z Londýna

FILMY PRO SENIORY
  5. út 10.00 Mary a Max
12. út 10.00 Všude dobře, 

proč být doma
19. út 10.00 Zemský ráj to na 

pohled
26. út 10.00 3 sezóny v pekle

NEDĚLE PRO RODIČE S DĚTMI
  3. ne 14.00 Bab-ička, 

Bab-ča, Bab-ka, Bab-a, 
Jež-i-bab-a

10. ne 14.00 Oděv už nejen na 
člověka

17. ne 14.00 Dětský svět

24. ne 14.00 Pohádky tisíce 
a jedné noci

31. ne 14.00 O rybách

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
4. – 31. 1. M. Mařák – 2close: 

Nultý bod 2009

  9. so 19.30 Future First Line: 
Neo Sound, hosté: I. Hlas 
trio, Simple Muffin *

10. ne 19.30 Jaroslav Olin 
Nejezchleba – 50 let, 
hosté: P. Skoumal, 
V. Merta, V. Třešňák, 
Anna K, V. Mišík, Blues 
Session a další *

13. st  19.30 Acoustic Live 
Show: 100 °C, Goodfellas 
a další

14. čt 19.30 Music Infinity: 
The Field

16. so 19.30 Racoon´s + Simit 
Tadinda Susamli

17. ne a 18. po 20.00 Kabaret 
Caligula: Zkáza vesmírné 
lodi Libido

19. út 19.30 Future line:
VÚTP + Coznímáš *

20. st 19.30 Puding Pani 
Elvisovej *

21. čt 20.00 Spitfire Company: 
Svět odsouzencův 
(outdoor verze)

22. pá 20.00 Spitfire Company:
Unicorn

23. so 20.00 Spitfire Company:
Ženský divadelní 
improvizační punk

24. ne 20.00 Spitfire Company: 
Hlas Anne Frankové

25. po 20.00 Metamorphosis 
Famfulare

26. út 19.30 Plastic People of 
The Universe – křest CD *

27. st 19.30 Respect Plus: 
Mahala Rai Banda

28. čt 19.00 Emiliana Torrini 
+ Lay Low + selFbrush 

29.pá  20.00 Divadlo 
AQUALUNG: Dracula  

30.so  19.30 Future line:
Soliloqui + Anti Projekt 
Jumo * 

31.ne 20.00 Divadlo Akropolis: 
Onehand Jack

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
8. 1. – 5. 2.  13. výstava 

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

  9. so 15.00 Bardolino 
(L. Janáček, O. Kukal, 
B. Martinů)

11. po 19.30 I. Boreš – autorský 
kytarový recitál

12. út 19.30 K. Švábová 
– kytara, J. Lukeš 
– akordeon (J. S. Bach, 
L. C. Daquin, A. Rejcha)

19. út 19.30 K. Dohnal 
– klarinet, I. Kahánek 
– klavír (F. Devienne, 
F. Donatoni, A. Pärt)

23. so 15.00 A. Koudelková 
– klavírní recitál 
(D. Scarlatti, J. Haydn, 
W. A. Mozart)

27. st 19.30 Irish Dew
28. čt 19.30 Taras piano trio 

(B. Martinů, M. Jiráčková, 
D. Šostakovič)

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  7. po 20.00 Vejfuk
14. po 20.00 Smíšené pocity
21. po 20.00 Psychohlína
28. po 20.00 Tandem Plus

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
17. ne České nebe 
19. út Lijavec
20. st Cimrman v říši hudby 
24. ne České nebe
26. út Záskok
28. čt Dobytí severního pólu
29. pá České nebe
30. so České nebe
31. ne 16.00 a 19.00 České nebe

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

Sensex
18. po T. Williams: Léto a dým   
25. po S. Kane: Psychóza ve 4.48

Hosté Žižkovského divadla JC
14. čt N. Simon: Drobečky 

z perníku (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

15. pá P. Shaffer: Amadeus  
(Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

16. so I. Dousková: Hrdý Budžes 
– benefiční představení  
(Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

do 15. pá Výstava keramiky v re-
stauraci Zelená kuchyně 
(Milíčova 5) 

23. so 14.00  Taneční workshop 
pro tanečníky od 13 let bez 
rozdílu pokročilosti

27. st 19.00 Pod Ulitou – Hudba 
v Terezíně (Mezinárodní 
den za oběti holocaustu), 
vhodné pro středoškolské 
studenty a dospělé

Ulitka
  7. čt 10.00 Baby sings – znako-

vá řeč pro slyšící batolata, 
přednáška pro dospělé

19. út 15.00 Tvoření pro děti: 
Světýlko z obalu od mléka  

21. čt 10.00 Přednáška o lo-
gopedii: Jak poznat pro-
blém, jak pomoci... 

26. út 15.00 Tvoření pro děti: 
Papírový sněhulák 

28. čt 15.00 Tvoření pro děti: Stra-
šidláci z papírových sáčků

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

Pátek 22. ledna – Den otevře-
ných dveří aneb vítejte v džun-
gli Nové Trojky 
  9.00–12.00 Dopoledne pro malé 

holky a kluky 
14.00–18.00 Putování džunglí N3
15.00 Divadlo M. Míkové: Tam 

kde žijí divočiny + barman-
ská show nejen pro muže 

Pro rodiče s dětmi 
• Info – Jolana tel. 603 416 724
4. – 8. po-pá Tříkrálové dílny 
  5. út 10.00 Jak na to – výtvarná 

dílna
10. ne 15.00 Nedělní herna 

19. út 10.00 První lžička aneb 
kojení a příkrmy, laktační 
poradkyně M. Kramná 

24. ne 15.00 Nedělní herna s do-
mácím divadélkem

31. ne 15.00 Nedělní herna 

Kurzovní tipy pro děti
• Info Jolana – tel. 603 416 724 
čt 14.00 Keramika od 4 let 
po  9.00 Cvičení pro rodiče s dětmi

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

16. so jednodenní lyžování pro 
děti i rodiče v Herlíkovicích  

28.–30. Víkendové lyžování 
pro děti ve Velké Úpě 

Volná místa v kroužcích (2. pol.) 
pro děti:
Parkour (12–18 let) po 16.00
Keramika (3.–7. tř.) út 16.00
ČJ pro cizince (2.–8. tř.) út 16.00
Yu-gi-oh (3.–7. tř.) čt 15.00
Moderní tance (6.–9. tř.)  čt 16.00 
pro dospělé:
Angličtina pro pokročilé po 17.00
Pilates s hlídáním dětí čt 10.00
Pilates po 16.00, út 17.00
 st 15.00,16.00

Turnaje v herně pro mládež:
12. út 14.30 Šachový turnaj 
19. út 14.30 Piškvorkový turnaj
26. út 14.30 Krtčí parta – stol. hra  

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

www.rcpalecek.cz

18. po 18.00 Přednáška: První 
pomoc u kojenců, 
MUDr. L. Holohlavská

Já a svět (2–4 roky) po 14.00 
Džunglováníčko (2–4 roky)
 po 11.00
Batolátka s prvky Montessori

(6–12 měsíců) po 16.00 
 (1–1,5 roku) po 17.00 
Batolátka (6–12 měsíců) út 9.00 
Palečci (2–3 roky) út 11.00
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
 (2–4 roky) st 14.00 
Angličtina hrou pokročilí bez 

rodičů (3–6 roky) st 13.00
Kutílci  (3–4 roky)  st 17.00 
Výtvarná dílna (1,5–2 roky) čt 9.00
Palečci (2–4 roky)  čt 12.00
Začínáme s Montessori
 (2–3 roky) čt 14.00
 (1,5–3 roky) pá 13.00 
 (3–5 let) pá 16.00
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Třetí lednový týden bude pat-
řit v Paláci Akropolis divadelní-
mu punku, bláznovství a rebelii. 
Umělecký šéf Spitfire Company 
Petr Boháč k tomu říká: „Rozhod-
li jsme se tento profil pojmout netra-
dičně. Být blíže divákům. Bude se 
hrát v jiném prostoru, než jsou divá-
ci v Paláci Akropolis zvyklí. Toužíme 
vytvořit jinou atmosféru, než kterou 
nabízí prostor klasického „kukátko-
vého divadla.“ Diváci budou se-

dět u stolečků, budou moci kou-
řit a pít. Budou moci být blíže, 
než kdykoliv předtím… Provo-
kativní představení o sexu, ne-
snášenlivosti, o společnosti, kte-
rá se rozhodla zničit, a při němž 
pokaždé vznikne nový originální 
obraz malíře Jana Mika Svět od-
souzencův zahájí festival 21. led-
na. Na 22. ledna je připravena 
existenciální detektivka pro jed-
noho herce Unicorn. Ta je prv-

ní hrou Spitfire Company, v níž 
se hlavní složkou stává dramatic-
ký text. Tři odlišné ženské ener-
gie, které se nebojí bořit spole-
čenské i divadelní konvence, to 
je Ženský divadelní improvizač-
ní punk připravený na sobotu 
23. ledna. O další den později se 
návštěvníci stanou svědky strastí 
i radostí třináctileté holčičky, do-
nucené se ukrývat ve skrýši zad-
ního traktu domu v představení 

Hlas Anne Frankové. Po skon-
čení představení akce pokraču-
je na Malé scéně představením 
Blb! v podání Marka Matějky. 
V pondělí 25. ledna zakončí fes-
tival Improvizační večer nahodi-
lých punkových nápadů, myšle-
nek, představ a situací v podání 
mima Vojty Švejdy a hudebníka 
Jana Kalivody Metamorphósis 
Famfulare. �

-red-

Divadelní festival punku, 
bláznovství a rebelie v Akropoli

www.prahawww.praha�.cz
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Divoká karta v Ponci
Divadlo Ponec se rozhodlo za-
čít nový rok tím, že poskytne 
prostor mladým či začínajícím 
choreografům a tuto šanci na-
zvalo „divokou kartou”. Na konci 
ledna se tedy se svou novou 
choreografií inspirovanou fyzi-
kálními zákony představí jako 
první tanečnice a choreografka 
Bára Látalová, která ke svému 
nápadu vytvořit choreografii pro 
všechny věkové skupiny, dopl-
ňuje: „Se svým šestiletým synem 
bych ráda chodila na taneční 
představení. Často jsou pro něj 
příliš dlouhá a začínají pozdě. 
Proto jsem chtěla vytvořit taneč-
ní inscenaci, na kterou mohou jít 
jak rodiče, tak děti a vzájemně 
si sdělovat dojmy během celého 
večera. Proto také ten začátek 
v 18.00 hod.” Inscenaci, kterou 
autorka pojmenovala Newto-
novým vzorcem popisujícím 
gravitační zákon, uvede divadlo 
Ponec v úterý 26. ledna. �

Plastici pokřtí nové CD
Legendární Plastic People of The Universe představí 26. ledna v Pa-
láci Akropolis své nové album Maska za maskou. Jako předkapela 
vystoupí teplická kapela Aku Aku. �

Atriem zněly koledy z celého světa
Soubor historických nástrojů Karmína, který se zabývá interpreta-
cí starých českých lidových písní, potěšil posluchače 15. prosince 
v Atriu na Žižkově. Koncert se konal za podpory Nadačního fondu pro 
podporu a rozvoj občanské společnosti v Evropské unii. �

Housle od Taraf De Haidouks 
s dechy z Fanfare Ciocarlia 
Romská superskupina Mahala Rai Banda spojuje virtuozní hráče ze 
dvou vesnic, které jsou trvale středem zájmu světových muzikologů. 
Z Clejani, domova Taraf de Haidouks, jsou ti nejlepší houslisté, zatím-
co Zece Prajini, odkud pochází Fanfare Ciocarlia, má největší hustotu 
elitních dechařů na metr čtvereční. Do sestavy se navíc otiskla drsná 
subkultura bukurešťských romských ghett, kam se po pádu totality 
stáhli virtuozové z venkova. Její nahrávka Mahalageasca se stala hu-
dební páteří filmu Borat a letošní novinka Ghetto Blasters je přelomo-
vým albem: dechy, akordeon, housle i zpěv v jedné sestavě, to mezi 
autentickými romskými kapelami ještě nebylo. Rumunské muzikanty 
můžete slyšet na živo 27. ledna v Paláci Akropolis. �

Olinovi je 50
Olin Nejezchleba oslaví 10. led-
na své 50. narozeniny. Při této 
příležitosti se koná v Paláci Akro-
polis koncert, na kterém vystoupí 
kapely, se kterými Olin v sou-
časnosti hraje – Trio Ivana Hlase 
a Blues Session, dále pak hosté 
Vladimír Mišík a ČDG, Anna K. 
a Jiří Janouch, Vlastimil Třešňák, 
Vladimír Merta a Petr Skoumal. 
V rámci koncertu bude pokřtěno 
nové album Olina Nejezchleby 
„Noční lov“. �

Ženský divadelní improvizační punk

Unicorn Svět odsouzencův

Hlas Anne Frankové

Foto: Š. Látal
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Žižkovský gurmán, přesycen čes-
kými vánočními hody, pátrá na le-
den po nabídce něčeho lehčího. 
Jako ideální se jeví například ku-
chyně středomořská anebo přímo 
italská. Zdá se, že opravdový ital-
ský ristorante v Praze 3 bohužel 
není, nejbližší vyhlášená enoteca 
con cucina Aromi je totiž již pár 
metrů za hranicí Prahy 3. Zbývají 
tedy pizzerie a jejich klony, kte-
rých je naopak všude jako nase-
to – jednu takovou sympatickou 
otevřel nedávno na rohu Bořivo-
jovy a Ježkovy ulice pan Nikolle 
Shala pod jménem Pizzeria Ris-
torante Piacenza. 

Interiér působí mírně nedo-
taženě, nicméně útulně a barev-
né látkové přehozy přes židle ve 
spodní části podniku dokonce 
naznačují, že nejde jen o obyčej-
nou pizzerii. Tuto domněnku po-

tvrzuje i jídelní lístek, který ved-
le očekávaných dvaceti druhů 
pizzy nabízí i množství dalších 
položek. Vybírat můžete z něko-
lika klasických italských předkr-
mů typu caprese nebo carpaccio di 

manzo, lahodná je zeleninová po-
lévka minestrone di verde, nechybí 
ani velké saláty. Mezi samotný-
mi pizzami stojí za zmínku pře-
devším pizza Piacenza s tomaty, 
mozzarellou, špenátem, kreveta-

mi, lososem a oreganem, případ-
ně pizza Anti Vegetariana obložená 
tomaty, mozzarellou, anglickou 
slaninou, šunkou a salámem.

Kapitola těstovin je rozděle-
na na spaghetti (vynikající jsou 
místní carbonara se slaninou, 
smetanou a vejcem), penne, fusil-
li, tagliatelle a gnocchi. Pro stráv-
níky, kteří pastu zrovna nemusí, 
zbývá nabídka z grilu – kuřecí, 
vepřové nebo hovězí maso, losos 
a pstruh. Pokud by snad někdo 
trval v italském podniku na pivu, 
dostane točený Staropramen ne-
bo Staropramen Granát, ovšem 
o mnoho zajímavější je vinná 
karta obsahující pěkný výběr 
italských vín. Každý všední den 
od 11.00 do 15.00 hodin nechybí 
populární nabídka výhodných 
obědových menu. �

-red-

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Pizzeria Ristorante Piacenza

Rychlopoprava (nebo případněji 
vražda) Jana Želivského 9. břez-
na 1422 měla účinek přesně opač-
ný. V Praze vypukly krvavé ne-
pokoje a konzervativní městská 
rada byla smetena. Mluvčím ra-
dikálů se stává kněz Vilém, ten je-
hož instalaci na faru mistra Křiš-
ťana před časem Jakoubek zabrá-
nil. Není proto divu, že se za to 
nyní ocitá v čele proskripční listi-
ny a následně je i s jinými vypo-
vězen do Hradce Králové. Ale již 
koncem května je zpátky v Praze 
s knížetem Zikmundem Korybu-
tovičem, navrženým na český trůn. 

Čekají na něj další tuhé boje, 
naštěstí již na poli čistě ideovém. 
V případě Jana Želivského sice 
rozhodně neschvaloval jeho ori-
entaci na násilí, věroučné spory 
s ním však neměl. Nyní ovšem – 
když na chvilku utichly zbraně – 
znovu a s plnou silou propukají 
různice mezi Prahou a Táborem. 
24. června 1423 přijímá účast 
v novém hádání na Konopišti. 
Tradičním tématem přitom by-

lo užívání ornátů při bohosluž-
bě – Jakoubek nesouhlasil s je-
ho striktním odmítáním tábory, 
ale jeho argument o staroby losti 
tohoto zvyku byl pro ně zcela 
nedostatečný. Jako nové téma 
přibyly spory ohledně eucharis-
tie, tedy svátosti oltářní. Netře-
ba dodávat, že hádání jako vždy 
skončilo bez výsledku a spory – 
zejména o onu eucharistii – po-
kračovaly. Jeho zásadním protiv-
níkem se nyní stává Petr Payne 
a Jakoubek, ač jinak úzkostlivě 
lpěl na učení Jana Husa, na vá-
nočním hádání 1426 – jako výraz 
odporu proti němu a táborským 
kněžím vůbec – poprvé výslovně 
odmítá Viklefovu remanenci. 

Nečekaný útok ale přišel z dru-
hé strany. Zikmund Korybuto-
vič totiž vytrvale usiloval o smír 
s římskou církví, v čemž jej pod-
pořila čtveřice konzervativních 
mistrů – Křišťan z Prachatic, Pe-
tr z Mladoňovic, Prokop z Plz-
ně a Jan Příbram. A Jakoubek 
pochopil, že přitom jen nabíze-

jí rozsáhlé jednostranné ústup-
ky. To pro něho bylo zcela nepři-
jatelné, rozhodl se proto aktivně 
vystoupit proti. Kníže sice vytu-
šil, jaké nebezpečí od Jakoubka 
hrozí, než však mohl zakročit, je 
sám 17. dubna 1427 zajat a uvěz-
něn na Valdštejně. A s ním jsou 
– pro změnu do vězení na Sta-
roměstské radnici – uvrženi i oni 
čtyři konzervativní teologové. Ja-
koubek sice za několik dnů zaří-
dil jejich propuštění, tradiční de-
portaci do Hradce však zabránit 
nemohl. Především ale nechtěl 
nastolovat nějakou revoluční dik-
taturu ve stylu Jana Želivského. 
V květnu se proto rozhodujícím 
způsobem podílel na stylizaci 
a vyhlášení Artikulí pro zachová-
ní svornosti a pokoje, které umož-
nily pokojné soužití husitů všech 
barev i odstínů. To zároveň bylo 
jeho poslední veřejné vystoupení. 
Úřad přenechává svému nástup-
ci Janu Rokycanovi, sám se uchy-
luje do ticha své pracovny v do-
mě vedle Betlémské kaple a po 

zbytek života se plně věnuje spi-
sování. Tehdy vzniká jeho slav-
ná Česká postila, Traktát o plá-
či Jeremiášově a řada dalších děl 
na tehdy aktuální témata. Aby se 
zbavil posledních výčitek, pře-
svědčí Rokycanu o nutnosti zahá-
jit jednání o znovupřijetí mistra 
Křišťana a jeho společníků, jejich 
návratu se však již nedožije. Umí-
rá 9. srpna 1429, obklopen přá-
teli – Janem Rokycanou, Petrem 
Paynem (s nímž se již stihl usmí-
řit) a řadou dalších. Ti také sepsa-
li a rozmnožili jeho poslední řeč, 
nabádající k rozvaze a opatrnosti 
– Confessio circa agonem.

Na závěr našeho vyprávění 
bych rád apeloval na muže a že-
ny na radnici: Samozřejmě vím, 
že v Praze 3 je řada naléhavěj-
ších problémů, ale nestálo by za 
to sem Jakoubka vrátit a doplnit 
tak unikátní soubor husitských 
uličních názvů na Žižkově? �

JAN ŠKODA,
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

 Jakoubkova (dnes Sabinova – pokračování)

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.remedium.cz
Do 3. ledna 2010 je Klub Reme-
dium s výjimkou ohlášených akcí 
uzavřen. Zápis do jarních progra-
mů pro seniory začíná v pondě-
lí 4. ledna od 9.00 v klubu a potrvá 
až do naplnění kapacity. Nově na-
příklad kurzy Jóga pro tělo a i duši 
nebo Umění stárnout. 

CAFÉ PAVLAČ
Víta Nejedlého 23
31. ne 12.00–17.00 nedělní 

odpolední trh – šperky, 
antikvariát, bio potraviny, 
víno, květiny, atd.

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
15. pá 16.00 Albatros: Opět tra-

dičně Karel Hašler. Dům 
s pečovatelskou službou, 
Roháčova 26

20. st 13.30 Muzeum Policie 
– sraz v podchodu stanice 
metra I. P. Pavlova 

SVAZ DŮCHODCŮ PRAHA 3 
Hořanská 2
27. st 14.00–16.00 Výroční 

členská schůze – velký 
sál Učňovského střediska, 
Učňovská 1, Praha 9.

PRAHOU PLNOU STRAŠIDEL
  9. so 14.00 Závod plný tajemna 

po pražském Starém Městě 
- pro děti, rodinné týmy 
a další zájemce. Sraz na 
hřišti sokola u Tyršova do-
mu, Praha1. Více na strán-
kách www.strasidla.net 

Přednáška o bezpečnosti pro seniory
O zásadách bezpečného chování informovali v pondělí 14. prosince po-
licisté a kriminalisté obyvatele Domu s pečovatelskou službou. �

Nízkoprahový klub Husita na ná-
městí Barikád je registrovanou so-
ciální službou určenou pro děti ze 
sociálně slabého prostředí. Klub 
působí již pět let v oblasti preven-
ce kriminality a zneužívaní návyko-
vých látek, nabízí dětem a mladým 
lidem pomoc a radu v krizových 
situacích, učí je zdravě trávit svůj 
volný čas a klade důraz na vzdě-
lání. Pracovníci klubu se klientům 
snaží předat základní etické a du-
chovní hodnoty, pomoci jim pře-
klenout sociální, osobnostní i et-
nické bariéry a naučit je vztahu 
a ohleduplnosti k přírodě. Probíha-
jí zde činnosti výchovné, vzděláva-

cí a sociálně terapeutické, nabíd-
ka zahrnuje i sociální poradenství. 
Služby a vybavení klubu je posky-
továno klientům zdarma. NPK Hu-
sita je financován z veřejných zdro-
jů (státních a obecních dotací). Pro 
děti jsou také pořádány jednoden-
ní výlety, týdenní letní tábory, před-
nášky a besedy na různá témata. 
Klub navštěvuje řada dobrovolníků 
a externích zaměstnanců, kteří děti 
učí hudbě, tanci, výtvarným tech-
nikám nebo se podílejí na pořádá-
ní koncertů a jiných veřejných akcí. 
Více na www.husiti.cz/npk/. �

-red-

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním seni-
orům, kteří oslaví v lednu kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přeje-
me do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme 
Marii Pevné, Elišce Šimečkové, 
Drahušce Staré, Marii Buriánové, 
Oldřichu Černému, Libuši Mezu-
liáníkové, Ireně Kazanské, Anně 
Vytiskové, Blance Rudolfové, 
Evženu Šlechtovi, Janu Strán-
skému, Marii Kadavé a Haně 
Bachledové. �

Svaz důchodců Praha 3 

Klub Husita
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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.

SNÍDANĚ DENNĚ
9.00-10.30

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.

ŠKOLA OTEVŘENÝCH MOŽNOSTÍ
ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 579/3, Praha 8, tel. 284 811 094

 plánuje ve školním roce 2010/2011 otevřít

1. BILINGVNÍ TŘÍDU
Informativní schůzka pro rodiče se koná 12. 1. a 20. 1. 2010 v 17 hod. v budově školy.

www.zs-strozziho.cz

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

� Koupím staré pohlednice: měs-
ta, vesnice, přání, auta, letadla, 
lodě, vojenské i jiné, popsané 
i čisté, též fotografie, akty, vše do 
r. ��	�. Vše velmi dobře ocením. 
Tel. 


 ��� ���
� Koupím z pozůstalosti nábytek, 
sklo,  kameninu, alpaku, obr. rámy, 
porcelán, hodiny aj. Tel. ��� ��� ���
� Koupím vánoč. ozdoby, betlém aj. 
vánoční věci, i pošk. Tel. ��� ��� ���
� Koupím starý vyšívaný kroj 
nebo jeho součásti a etamínový 
vyšívaný přehoz nebo záclony. Tel. 

�� ��� ��, ��� ��� ��

� Čistírna peří – sběrna J. Želiv-
ského ��, po ��–��; út, st, čt �–��;
pá �–��. Tel. ��	 ��� ���

� Potřebujete radu? Navštivte bez-
platnou poradnu sociálně právní 
ve čtvrtek: �. �., �. �., �. �., �. �., 

. . a �. 
. ���� vždy od �� do 
�� hod. na OV KSČM Praha �, Ba-
ranova ��, tel. ��� ��� ���
� Relax Club přeje stálým zákazní-
kům úspěšný nový rok. Relax je tu 
pro Vás – nabízí kadeřnictví – kos-
metiku – masáže. Tel. ��� �
� ���
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��
 ��� ���
� Silikonové těsnění do oken a dve-
ří – ��% úspora tepla. Žaluzie, ro-
lety, čalounění dveří, shrnovací 
dveře. Z. Petříček, tel. 
�
 �� ���, 
��
 ��� ���
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. 
�� ��	 ���
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. 
�� ��� ��

� Kadeřnictví, pedikúra, manikú-
ra. Nově otevřeno. Husitská ��, 
zast. bus ��� a �
	 „U Památní-
ku“. Tel. ��� 	�� ���
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel. ��� ��� ��
� Hájek – zedník, provádím veše-
kré zednické, obkladačské, boura-
cí a malířské práce. Rekonstrukce 
bytů a domků. Omítky rodinných 
domků. Tel. 


 �
� ���
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 
�� ��� ���, 


 ��� ���
� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. �
� 

� ���, 
�� 		� �	�
� Sebeobrana. Přijď, i zítra může 
být pozdě! Info na tel. 
�� �� 
�
� Malířské a lakýrnické práce + 
úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. ��� 	�	 ��

� Ráda vyžehlím vaše prádlo. odve-
zu a přivezu do �� hod., spolehlivost 
samozřejmostí. Tel. ��� �	� ��


� Judo děti od  let. Tel. 
�� �� 
�
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze �, 

x za 	 měsíců, intenzivně. Telefon: 
��� 
�� ���, mobil: ��� ��� ���,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Vym. ob. �+�/L, komora, � m�, 
za menší, ob., P�. Tel. 
� ��� ���
� Vyměním obecní �+�/L, 
� m�, 
panel, P�, za �+� až �+� v okolí 
Ohrady. Tel. 
�� 	�	 ��	
� Byt před privatizací. Vyměním 
pěkný slunný �+kk (
� m�), cihla, 
�. p., Přemyslovská ul., dům i byt 
po kompl. rekonstrukci za menší 
(��–� m�), též před privatizací a do-
platek. Vhodné pro rodinu s dětmi 
nebo jako investice. Tel. ��� �� �
� Hledáme menší byt k pronájmu 
v Praze � i jinde, gars. – �+kk do 
��.��� Kč včetně poplatků pro 
� osoby, nekuřáci bez zvířat. Zaří-
zení na dohodě. Děkuji za nabídky. 
Tel. ��� ��
 ��, 
� �� ���

� Vyměním hezký zrekonstruova-
ný obecní byt �+kk, Žižkov (nejde 
do privatizace), za byt před priva-
tizací. Tel. ��� ��� ���
� Vyměním obecní �+�/L, 
� m� za 
obecní �+�, Žižkov za Žižkov. 
Tel. ��� ��� ��	
� Rodina s dětmi hledá větší byt.
Vyměníme slunný byt �+�, � m�, 
�. p. s výtahem, v osob. vlast., ul. 
Pod Lipami, za větší byt v osob. 
vlast. (�+� nebo �+�) na Jarově ne-
bo jinde na Praze �. Rozdíl v ceně 
doplatíme. 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. ��� �
� ���, ��� ��
 ���

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

Gymnázium v Praze 10, Omská 1300, zve zájemce o vzdělávání v gym-
náziu pro školní rok 20010/2011 na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který 
se koná ve středu 13. 1. 2010 od 16.00 do 18.00 hodin. 

Ve školním roce 2010/2011 otevře Gymnázium Omská celkem 3 třídy – 2 třídy osmiletého 
gymnázia pro žáky 5.tříd základních škol a 1 třídu čtyřletého gymnázia pro absolventy 9.tří-

dy základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zřizovatelem školy je hlavní město Praha. In-
formace o vzdělávání a o škole, podmínky přijímacího řízení, vzdělávací programy, výroční zprávu o činnosti 
školy, inspekční zprávy atd. jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách školy.

Gymnázium Omská 1300, 100 00 Praha 10 – Vršovice, tel.: 267 311 317, www.omska.cz, e-mail: info@omska.cz

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků 
Fakultní škola Pedagogické fakulty UK

120 00 Praha 2, Kladská 1

• všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků
• od 1. roč. povinná němčina, od 6. roč. angličtina
•  mezinárodní zkoušky z němčiny a angličtiny 

v 8. a 9. roč.
•  moderní počítačové učebny, ve třídách počítače 

s internetem
• školní družina pro 1.–4. ročník 6.30–18.00 hod.
•  široká zahraniční spolupráce – pravidelné výměnné 

pobyty žáků do německy a anglicky mluvících zemí
•  pravidelné lyžařské pobyty od 2. do 8. ročníku, 

sportovní, cyklistické kurzy, široká nabídka volnoča-
sových aktivit

tel.: 222 520 079 | e-mail: info@kladska.cz | www.kladska.cz 

Zápis do 1. tříd 

18. 1. a 19. 1. 2010 

od 14.00 do 18.00 hod.

Všem našim čtenářům a inzerentům přejeme úspěšný nový rok...  tel.: 222 782 816
   e-mail: rn.inzerce@praha3.cz
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Strážníci vyjeli 4. listopadu za mužem, který obcházel v Sudoměřské 
ulici domy a byty a snažil se dovnitř dostat pod záminkou stavebních 
úprav. Podle svědků byl silnější postavy, měl snědou pleť a zelenou 
zimní bundu. „Hlídka muže nakonec našla v Lucemburské ulici ve chvíli, 
kdy vycházel z domu. Na výzvu strážníka, aby předložil doklady, ovšem 
nereagoval a dal se na útěk,“ podotkl obvodní ředitel Městské policie 
v Praze 3 Dušan Machoň. Jeho úprk skončil na Žižkovském náměstí, 
přesto se nehodlal ani přes další výzvy jen tak vzdát. Strážník musel 
nakonec na 130 kilového muže použít pepřový sprej. Ukázalo se, že 
výtečník měl k útěku pádný důvod, po celém území České republiky 
po něm pátrali policisté kvůli opakované trestné činnosti. �

-teg-

KDO MĚ CHCE

1) 02247/09 menší desetiletý kříženec, černá fenka s delší srstí. Je milá, 
hodná, čistotná, vhodná ke starším lidem, nevyžaduje delší procház-
ky. Nalezena 27. listopadu na Vinohradech.

2) 02257/09 malý desetiletý pes, kříženec béžové barvy s tmavým hřbe-
tem. Je hodný, ale není příliš důvěřivý. Hodí se ke starším lidem, čis-
totný, vhodný do bytu. Nalezen 28. října na rozhraní Prahy 3 a 2.

3) 02309/09 černý pes, devítiletý kříženec střední velikosti. Je mazlivý, 
hodný, čistotný, jen trochu bázlivý. Vhodný do bytu. Nalezen 4. listo-
padu na Žižkově.

4) 02490/09 větší béžový pes, desetiměsíční kříženec. Je hodně tempe-
ramentní a má rád delší procházky. Potřebuje někoho, kdo by si na něj 
udělal trochu času. Nalezen 23. listopadu na Olšanech.

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

Na Lupáčovce se putovalo ptačí říší
Orli, čápi, sovy a další nespočetné druhy ptactva ve ztvárnění žáků byly 
k vidění na tradičním společenském večeru Základní školy Lupáčova, 
který se uskutečnil 11. prosince. Návštěvníci si svoje znalosti, týkající 
se života ptáků, mohli také otestovat v soutěžním kvízu. Nechyběly ani 
prodejní stánky s výrobky žáků školy, prezentace na interaktivních tabu-
lích nebo zábavné soutěže pro nejmenší účastníky. �

�

Úprk povedeného stavaře 
zastavil až pepřový sprej

Myslivecký ples
pořádá Obvodní myslivecký spo-
lek Praha 3. Rezervace, před-
prodej a bližší informace každé 
pondělí od 17.00 do 19.00 v se-
kretariátu spolku v Jičínské 47, 
tel. 222 721 452, 607 719 334. �
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Pozvánka na výstavu
VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo nám. 1 
zve od 14. ledna do 11. února na 
výstavu výtvarných děl a básní stu-
denta školy Jana Tománka, která 
se uskuteční při příležitosti jeho 
nedožitých 18. narozenin. �

První prosincový den si v Ob-
řadní síni žižkovské radnice při-
pomenuly 55 let od uzavření 
sňatku, tedy svatbu smaragdo-
vou, hned čtyři manželské pá-
ry – Ing. Milan a Olga Bubeníč-

kovi, Karel a Božena Cyprovi, 
Jaroslav a Jarmila Rejmanovi, 
Giuseppe a Zdeňka Sterpino-
vi. Zlatou svatbu (50 let trvání 
společného života) oslavili Jan 
a Marie Kotlanovi, Jan a Magda-

lena Kunckovi, Ladislav a Mile-
na Možní a Jaromír a Jana Svo-
bodovi. V klidu domova oslavili 
svou kamennou svatbu (neuvě-
řitelných 65 let trvání manžel-
ství) Jaroslav a Věra Laurichovi 

a diamantové svatby dokonce tři 
manželské páry: Ing. Přibyslav 
a Otilie Culkovi, Václav a Lud-
mila Kratochvílovi a Jaroslav 
a Věra Kobylákovi. �

-red-

Oslavy jubilejních svateb na žižkovské radnici

Zleva Olga a Ing. Milan Bubeníčkovi a Božena a Karel Cyprovi. Zleva Jarmila a Jaroslav Rejmanovi, Zdeňka a Giuseppe Sterpinovi.

plakatekA5.indd 1 13.11.09 8:56

Tradiční mikulášská nadílka pro 
děti ze sociálně znevýhodněných 
rodin, kterou zorganizovalo od-
dělení hmotné nouze a prevence 
Odboru sociálních věcí Úřadu 
MČ Praha 3, se uskutečnila v so-
botu 12. prosince v Paláci Akro-
polis. Vysloupily hudební kape-
la Black Style, působící v rámci 
o. s. R-mosty, dětský taneční 
soubor Kristíny Gorolové Jagori 
ze ZŠ Havlíčkovo náměstí, kape-
la Michala Marcína, kouzelník 
Grino nebo skupina Bengas.  

Na závěr Mikuláš, anděl a čer-
ti rozdělili dětem dárky a balíč-
ky od sponzorů – MČ Praha 3, 
Nadačního fondu pro podporu 
a rozvoj občanské společnosti 

v Evropské unii, Pražské plyná-
renské, a. s. a Nadačního fon-
du Safe-house. Poděkování patří 

i Paláci Akropolis, který poskytl 
prostory bezplatně. �

-red-

Mikuláš naděloval i v Akropoli

Foto: J. Dostál
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