
Den pro svobodu Tibetu
Městská část Praha 3 se i letos 
připojuje k mezinárodní kam-
pani Vlajka pro Tibet. Vlajku 
na podporu tibetského lidu vy-

věšuje radnice nepřetržitě od roku 1996.
Rádi bychom vás v úterý 10. března pozvali na 

radnici na Havlíčkově náměstí, kde následující 
program připravený ve spolupráci s o. p. s. Potala 
doprovodí vyvěšení tibetské vlajky.

15.00 vyvěšení Tibetské vlajky
15.05 úvodní slovo starostky Mileny 

Kozumplíkové
15.15 minuta ticha za oběti čínské represe
15.16 „Pocta Tibetu“ – hudební meditace na 

sitár a tabla (Ladislav Brom, Michel Fabrice)
15.45 Tibet – fotografie Jaroslava Havlíka 

s krátkým výkladem autora (černobílé 
umělecké fotografie)

16.15 mozaiková Mandala a její rozmetání
16.40 Tibet: Nářek sněžného lva (dokumentární 

film s českými titulky)

Studnice a Divadlo v pytli
– p(r)ůvodci letošního 
masopustního veselí 
na Žižkově

na straně 4

Siwiecova ulice nese 
jméno po polském 
hrdinovi, který se v roce 
1968 upálil na protest 
proti naší okupaci

 na straně 9
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Daniela Filipiová
– rozhovor s novou 
ministryní zdravotnictví 
a senátorkou za Prahu 3

na straně 3
Masopust tradiční

Snad každý oby-
vatel Prahy 3 již 
po těch dlouhých 
šestnácti letech 
ví či alespoň tu-
ší, že naše radni-

ce každoročně pořádá Žižkovský 
masopust. A kdo se jen trochu ví-
ce zajímal, musel si všimnout, 
že náš masopust vždy byl – ja-
ko ostatně skoro všechno na Žiž-
kově – trochu jiný. Moderně řeče-
no, alternativní. Jezdili nám tu  
na kočárech Švejk, policejní rada 
Vacátko, Franta Sauer, zkrátka 
žižkovská elita.

Letos však bylo vše trochu jinak. 
Masopustní rej na Vinohradech 
i průvod po žižkovských ulicích to-
tiž začal být čím dál tím víc bez 
přehánění evropským fenoménem, 
který nadšeně navštěvují turisté 
i žurnalisté ze zahraničí. A proto-
že i naše nezávislá Praha 3 zare-
gistrovala, že je nějaká Evropská 
unie a že jí Česko dokonce před-
sedá, chtěli jsme Evropě ukázat 
kořeny naší akce. Proto jsme le-
tos naprosto netradičně předsta-
vili zcela tradiční podobu maso-
pustu. Studnický soubor s více než 
dvousetletou tradicí přivezl na na-
ši městskou část duch starých ča-
sů a českého venkova. Lidově ba-
rokní pojetí masopustu, které se 
ve Studnicích předává z otce na 
syna, mocně zapůsobilo nejen na 
přítomné cizince, ale na všechny 
účastníky. Při vší oprávněné hrdos-
ti, že tady na Žižkově si děláme vě-
ci tak trochu po svém, nezaškodí 
občas připomenout si, z čeho naše 
místní veselice povstaly.

A nakonec zpráva pro ty, kterým 
se přeci jen pepíkovský masopust 
líbíval víc: Nebojte, zase přijde!

Martin Benda,
zástupce starosty

Žižkovská radnice dále usiluje 
o to, aby na nákup parkovací karty 
do Zóny placeného stání v Praze 3 
měli nárok také obyvatele Jarova, 
kde regulace parkování zatím není 
zavedena. Parkovací zóna preferu-
je zájmy místních občanů před zá-
jmy přespolních návštěvníků cent-
ra Prahy, kteří dříve využívali ulice 
Prahy 3 jako odstavné parkoviště 
při cestách do centra. Na získání re-
zidentní parkovací karty však podle 
platných pravidel, stanovených pro 
zóny hlavním městem, nemají ná-
rok občané Prahy 3, kteří mají trva-
lé bydliště mimo regulované území. 
Z obyvatel Jarova se tak stali „ob-
čané druhé kategorie“, kteří se ne-
mohou vozem po třetí městské části 
bez omezení pohybovat. Způsobu-
je jim to problémy při návštěvách 

lékaře, přepravě dětí do škol apod. 
Městská část proto již v uplynulém 
roce iniciovala změnu, která by Ja-
rovákům umožnila nákup rezidenč-
ní parkovací karty. Radnice usilova-
la, aby tato změna začala platit od 
letošního února, nicméně dohado-
vací řízení na hlavním městě se pro-
táhlo díky podnětům dalších měst-
ských částí.

Chci ujistit všechny obyvatele Ja-
rova, že vedení městské části o na-
rovnání tohoto diskriminačního pra-
vidla v co nejkratším termínu i na-
dále intenzivně usiluje. Věřím, že se 

nám změnu poda-
ří prosadit v nejbliž-
ších týdnech.

Zdeněk Lochman, 
zástupce starosty 

Nadále usilujeme 
o karty pro Jarov

V sobotu odpoledne odstartoval 
již 16. ročník Žižkovského maso-
pustu, který zahájilo maškarní od-
poledne pro děti v Paláci Akropo-
lis. Velký sál se zaplnil postavami 
z pohádek a filmů – vedle princezen 
a vodníků tančil i Batman se Spi-
dermanem, zákoutími sálu se plíži-
la tlupa indiánů pronásledovaná po 
zuby ozbrojenými bandity. V divo-
kém rytmu makareny dováděli také 
papoušek, beruška i lev s kočičkou. 
Večer pak do Akropole zavítaly do-
spělé maškary, k tanci provokova-
ly revivaly Beatles a Rolling Stones, 
nechyběla ani oblíbená tombola. 

V neděli v pravé poledne vypuk-
ly v hospodě U Vystřelenýho oka 
masopustní hody, v hlavní roli: jíd-
lo a pití. Souběžně se konalo dět-
ské masopustní odpoledne v kinu 
Aero. Zde si s pomocí odborníků 
z Ulity nejdřív děti vyrobily masky 
zvířátek, a od tří hodin se za účas-
ti všech masek hrála pohádka o ar-
še Noemově. Když pohádka šťastně 
skončila – loď přistála a zvířátka se 
vrátila k rodičům, přišel čas na ta-
neční vystoupení...

Završením masopustního vese-
lí je vždy úterní průvod, od časných 
odpoledních hodin vyhrávala na Ji-

řáku k tanci Žižkovanka a možná 
i do ostatních koutů Prahy bylo sly-
šet juchání, vískání, práskání bičů 
studnického masopustního soubo-
ru, který se stal ozdobou a hlav-
ní hvězdou – čí spíše souhvězdím 
žižkovského masopustu. Po celou
dobu neúnavně tančili, juchali, vr-
hali se na slečny i paní tak, aby 
všem rozdělili magickou sílu, zdra-
ví a plodnost. 

V průvodu nechyběly „alergic-
ké“ vozy, zvláště Křižíkův samo-
hyb budil zaslouženou pozornost, 
vůz s Žižkou a další Žižka na ko-
ni, smrtka. Průvod prošel Žižko-

vem a na Havlíčkově náměstí po-
žádal starostku o svolení pořádat 
maškarní rej. Mimo vlády nad Žiž-
kovem se na radnici dostalo maš-
karám i masopustního občerstvení 
– stejně tak jako na  náměstí Jiřího 
z Poděbrad, kam se průvod vrátil. 
Zde se odehrála tradiční masopust-
ní scéna – porážení kobyly. Násle-
doval pravý nefalšovaný žižkovský 
orloj s dvaceti figurkami a vyhlá-
šení nejlepších masek. Definitiv-
ní tečku za masopustem roku 2009 
udělali uhrančiví ohniví muži a že-
ny ze skupiny Pa-li-tchi. 

 

-red-
Více fotografií na str. 4 a 5

Masopustní Studnice radosti
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RADA MČ PRAHA 3
ze dne 28. ledna

Schválila � vyhlášení výběrové-
ho řízení na prodej volných by-
tových jednotek Pod Lipami 1 
a 29 � vyhlášení soutěže „Do-
mino profesora Josefa Michla“ 
� pronájem bytu v Domě s pe-
čovatelskou službou potřeb-
né občance � snížení základ-
ního nájemného pro nájemce 
bytů v rekonstruovaných do-
mech Habrová 1–12 � doporu-
čení Komise obchodních akti-
vit � doporučení Bytové komise 
� objednání objemových studií 
hlavních nástupů na vrch Vít-
kov a objemových studií pro-
pojení parku na vrchu sv. Kří-
že s vrchem Vítkov � celkovou 
opravu prefabrikovaných by-
tových jader v panelových do-
mech v ul. Habrová

Ze dne 11. února
Schválila � doporučení Komise 
obchodních aktivit � vítěze vý-
běrových řízení na volné byty Lu-
cemburská 11, Radhošťská 18, 
Soběslavská 35, Táboritská 24 
a Vinohradská 170 � doporu-
čení Bytové komise � proná-
jem bytu v Domě s pečovatel-
skou službou potřebné občance 
� úpravu rozpočtu � roční zprá-
vu o výsledcích finančních kon-
trol � zápis Josefa Michla do 
Knihy cti městské části Praha 3 
� vypsání veřejné zakázky na re-
konstrukci Mateřská škola Su-
doměřská � zapůjčení zasedací 
síně radnice Českému svazu bo-
jovníků za svobodu � mandátní 
smlouvy na organizaci výběro-
vého řízení na celkovou rekon-
strukci MŠ U Zásobní zahrady 
� postup Komise  pro posouzení 
záměru výstavby Viktoria Center
Vzala na vědomí � osm vol-
ných bytů, na tři z nich necha-
la vypsat výběrová řízení, čtyři 
postoupila bytové komisi k při-
dělení odsouhlaseným žadate-
lům, jeden poskytla do progra-
mu ústupového bydlení 
Doporučila �  zastupitelstvu 
schválit poskytnutí daru Po-
bočce Diakonie Církve bratrské 
ve výši 50.750 Kč na režijní po-
platky za obědy pro děti s kom-
binovaným postižením � zastu-
pitelstvu schválit vyhodnocení 
výběrového řízení na prodej ga-
ráží Květinková 13, 15, 17, 19, 
Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 46, 48, 50

Kompletní seznam a znění usne-
sení a RMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru kance-
lář úřadu, Havlíčkovo nám. 9.

INFORMAČNÍ SERVIS

Do uzávěrky tohoto čísla nebyly známé přesné ter-
míny přistavení velkoobjemových kontejnerů v Praze 3. 

Kontejnery budou k dispozici od 10. března. Přesný rozpis uve-
řejníme na stránkách www.praha3.cz, jakmile budou společností 
Pražské služby potvrzeny. Děkujeme za pochopení.

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob za rok 2008 jsou poplat-
níci povinni podat nejpozději do 
úterý 31. března 2009. Poplatní-
kům, jimž přiznání zpracovává da-
ňový poradce nebo advokát, se 
lhůta prodlužuje do úterý 30. červ-
na 2009, podmínkou však je, aby pl-
ná moc pro daňového poradce či ad-
vokáta byla správci daně odevzdána 
do 31. března 2009.

Pro zdaňovací období roku 2008 
se použije tiskopis „Přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob za zdaňova-
cí období 2008“ Z důvodu legislativ-
ních změn nelze použít starší vzory 
tiskopisů.

Daňové tiskopisy v tištěné formě 
lze vyzvednout na každém finančním 
úřadě, jsou rovněž k dispozici ke sta-
žení na internetových stránkách Čes-

ké daňové správy (http://cds.mfcr.cz)
v nabídce „Daňové tiskopisy“.

Daňové přiznání lze podat:
1) osobně v podatelně Finančního 

úřadu pro Prahu 3, který sídlí na 
adrese Drahobejlova 48, 190 21 
Praha 9, přímo proti výstupu ze 
stanice metra Českomoravská 
na trase B. Úřední hodiny: pon-
dělí a středa 7.30–17.00, úte-
rý a čtvrtek 7.30–16.00, pátek 
7.30–14.00. Ve dnech 25. 3. až 
27. 3., 30. 3. a 31. 3. 2009 bu-
dou úřední hodiny podatelny 
prodlouženy do 18.00 hod. V so-
botu 28. 3. bude podatelna ote-
vřena od 8.00 do 12.00 hod.

2) poštou na adresu FÚ pro Prahu 3 
3) elektronické podání (EPO) for-

mou datové zprávy opatřené za-

ručeným elektronickým podpi-
sem, případně je možné podá-
ní odeslat i bez elektronického 
podpisu. Podrobnější informa-
ce a přístup k EPO se nachá-
zí na internetových stránkách 
České daňové správy v nabídce 
„Daně elektronicky“. V přípa-
dě, že podání nebylo opatřeno 
elektronickým podpisem, je nut-
né do tří dnů po odeslání doručit 
na finanční úřad tzv. „E-tisko-
pis“, který lze v aplikaci vytisk-
nout bezprostředně po úspěš-
ném odeslání EPO. Pokud však 
poplatník současně zaplatí daň 
vyčíslenou v EPO, považuje se 
toto podání i bez elektronického 
podpisu za podání s předepsa-
nými náležitostmi a poplatník již 
nemusí činit žádné další kroky.

Platba daně:
1) v pokladně Finančního úřa-

du pro Prahu 3. Úřední hodiny: 
pondělí a středa: 8.30–11.30, 
12.30–16.00; úterý a čtvrtek: 
8.30–11.30, 12.30–15.00; pá-
tek: uzavřena. Ve dnech 25. 3. až
27. 3., 30. 3. a 31. 3. 2009 bu-
dou úřední hodiny pokladny 
prodlouženy do 18.00 hod. V so-
botu 28. 3. bude pokladna ote-
vřena od 8.00 do 12.00 hod.

2) daňovou složenkou, která je 
k dispozici na každém finanč-
ním úřadě i na každé poboč-
ce České pošty (osvobozeno od 
poštovních poplatků)

3) bezhotovostním převodem na účet 
č. 721-27623101/0710, konstant-
ní symbol 1148, variabilní symbol 
– rodné číslo poplatníka.

Finanční úřad pro Prahu 3 informuje:

Naše městská část doposud or-
ganizovala řadu soutěží pro žá-
ky základních škol a nižších stup-
ňů gymnázií. Letošní novinkou 
je však soutěž vyhlášená starost-
kou – DOMINO profesora Jose-
fa Michla. 

Akce je určená pedagogům 
škol působících na území měst-
ské části Praha 3. Jedná se o sou-
těž o nejlepší výukový objekt 
(učební program pro interaktivní 
elektronické tabule). Celý projekt 
souvisí s investicí 1,5 mil. korun, 
kterou městská část letos vloží 
do modernizace výukových po-
můcek na našich základních ško-
lách, zejména do nákupu interak-
tivních tabulí. 

Patronem soutěže se stal dáv-
ný absolvent základní školy Lupá-
čova a jeden z nejvýznamnějších 
českých vědců Josef Michl, kte-
rý je v současnosti profesorem na 
univerzitě v coloradském Boulde-
ru v USA. Tento světově uznávaný 
chemik, jehož badatelskou domé-
nou je nanotechnologie, byl v po-
lovině devadesátých let navržen 
na Nobelovu cenu a v roce 2006 
získal ocenění Česká hlava v za-
hraničí. Letos v březnu se dožívá 
významného životního jubilea. 

Spojením názvu soutěže se jmé-
nem významného českého vědce
bychom rádi alespoň skromně při-
spěli k podpoře a zviditelňování 
české vědy a vědců ve vědomí naší 

veřejnosti. Zároveň se domníváme, 
že aktivní pedagogové mohou me-
zi žáky našich škol objevit talenty, 
kteří budou následovníky profeso-
ra Michla a dalších vědců. Pomoci 
jim v tom mohou i moderní a pou-
tavé formy výuky. Autoři tří nejlep-
ších výukových objektů přihláše-
ných do soutěže budou městskou 
částí na konci června veřejně oce-
něni. Jedním z cílů soutěže je vy-
tvoření databáze výukových ob-
jektů, která bude volně přístupná 

na internetových 
stránkách městské 
části Praha 3. 

Jiří Matušek, 
zástupce starosty

Pedagogové se utkají v DominuZápis do jeslí

Zápis dětí do Jeslí v Roháčově  40 
se koná ve dnech 25. a 26. března 
od 8.00 do 17.00 hodin. Bližší in-
formace na tel.: 222 591 729 (vrch-
ní sestra Neskusilová).

Občané (fyzické osoby s trva-
lým pobytem na území hlavního 
města Prahy) mohou obsluze svo-
zových vozidel zdarma odevzdat 
tyto odpady:

Baterie a akumulátory, nádoby 
od sprejů, zahradní chemii, maza-
cí oleje a tuky, ředidla a barvy, léky 
a teploměry, kyseliny a hydroxi-
dy, lepidla a pryskyřice, odmašťo-
vací přípravky (detergenty), foto-
chemikálie, pesticidy (prostředky 
na hubení hmyzu, hlodavců, ple-
vele, odstraňování plísní), zářivky 
a výbojky.

V letošním roce roce bude mo-
bilní svoz nebezpečného odpadu 
probíhat v městské části Praha 3 
v rozšířeném rozsahu ve dvou tra-
sách a v následujících termínech:

Mobilní svoz nebezpečného odpadu v roce 2009
TRASA A • 10. března • 9. června • 8. září • 24. listopadu

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

TRASA B • 13. dubna • 15. července • 12. října
Zastávka mobilního sběru Čas

křižovatka ulic Na Balkáně a Hraniční 15.00 až 15.20
ul.Křivá před č. 15 15.30 až 15.50
křižovatka ulic Osiková a Habrová 16.00 až 16.20
křižovatka ulic Ambrožova a Malešická 16.30 až 16.50
křižovatka ulic Rokycanova a Žerotínova 17.10 až 17.30
křižovatka ulic U Rajské zahrady a Vlkova 17.40 až 18.00
křižovatka ulice Zvonařova a Škroupova nám. 18.10 až 18.30
křižovatka ulice Soběslavské a Hollarova nám. 18.40 až 19.00

Dříve byl březen měsícem bezpeč-
nosti, pro řadu z nás se však v posled-
ních letech stal měsícem daní. Termín 
podání daňového přiznání se nezadr-
žitelně blíží a letos je spojen s řadou 
novinek, které by měly daňovému 
poplatníkovi zmírnit starosti s povin-
nými odvody do státní pokladny.

Dalo by se říci, že letošní novin-
ky jsou nejradikálnější změnou daně 
z příjmu fyzických osob za celou do-
bu existence samostatné České re-
publiky. Hlavní novinkou je výrazné 
zjednodušení a také snížení daní pro 
naprostou většinu daňových poplat-
níků. Přestože v daňovém přiznání 
již nelze jako náklady uplatnit zapla-
cené sociální a zdravotní pojištění, je 
tato změna kompenzována nízkou 
jednotnou sazbou daně z příjmu a vy-
sokými slevami na dani pro každého.

Další novinkou je zrušení dříve 
platné minimální sazby daně, kte-
rou musel poplatník odvést, přesto-
že v daném roce nevydělal téměř nic. 
Právě nyní, v době celosvětové eko-
nomické krize, to znamená velkou 
úlevu pro živnostníky a podnikate-
le. Díky jediné sazbě daně bylo také 
zrušeno společné zdanění manželů. 
Tím zanikne stovkám tisíc občanů, 
kteří nejsou podnikateli, povinnost 
podávat daňové přiznání. Zjedno-
duší se tak život jak řadě zaměstnan-
ců, tak i finančních úřadů.

Měsíc daní by tedy letos měl vět-
šině podnikajícím občanům přinést 
výrazné finanční úlevy a současně 
ubrat nepříjemnou administrativ-
ní práci.

Daniel Reisiegel, 
radní a poslanec PSP ČR

Daně letos jednodušeji i levněji

Volby do Evropského parlamentu
Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách 

hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České 
republiky, které se budou konat ve dnech 5. a 6. června 2009

Volby do EP na území ČR upravuje zákon č. 62/2003 Sb. o volbách 
do EP a o změně některých zákonů. Občan jiného členského státu EU 
má právo hlasovat ve volbách do EP na území ČR za předpokladu, že je 
zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Žádost o zápis do seznamu voličů 
se podává u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je občan veden 
v evidenci obyvatel, a to nejpozději 40 dnů před dnem voleb, tj. nejpozději 
26. dubna 2009 do 16.00 hodin. Podrobnější informace: odbor občansko 
správní (tel.: 222 116 221, e-mail: evac@praha3.cz) nebo webové stránky 
ÚMČ Praha 3 www.praha3.cz.
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RN  Co pro Vás obnášelo ujmout se 
rezortu zdravotnictví v průběhu je-
ho reformy?

Musela jsem pečlivě nastudovat 
návrh zákona o zdravotních služ-
bách, který má nahradit zastara-
lý zákon o zdraví lidu z roku 1966,  
cílem je dosažení moderní zdravot-
nické péče. Podrobně jsem se ta-
ké seznámila s návrhem zákona 
o specifických zdravotních služ-
bách a o zdravotnické záchranné 
službě, který je opravdu přelomo-
vý. Záchranná služba se dodnes ří-
dí vyhláškou a svůj zákon nemá 
a nikdy neměla. Díky němu bu-
de stanovena pevná dojezdová do-
ba posádky k pacientovi a rozšíří 
se i dostupnost zdravotnické pé-
če na území celé republiky. Vznik-
nou nová výjezdová stanoviště zá-
chranné služby. Věnovala jsem 
studiu zákonů i jejich návrhů ví-
kendy a i celé noci, protože mým 
úkolem je v příštích měsících zá-
kony ve sněmovně prosadit, a k to-
mu potřebujete nejen znát para-
grafy, ale pochopit smysl zákona 
a domyslet i jeho dopady na posky-
tovatele a příjemce zdravotnických 
služeb. Navíc bude nutné vzít v po-
taz připomínky koaličních partne-
rů, ale také názory odborné veřej-
nosti. Tudíž mě čeká velmi náročný 
maraton vyjednávání, který by měl 
vést k nezpochybnitelně kvalitnější 
a systémové zdravotnické péči pro 
všechny občany bez ohledu na je-
jich sociální postavení. 

RN  Léta se zabýváte také zlepšová-
ním kvality života lidí s hendikepy. 
A to nejen jako politička, architekt-
ka, ale i publicistka s vlastními bo-
hatými zkušenostmi... 

Musíte si nejprve uvědomit, jaké 
skupiny lidí jsou vlastně konfron-
továny s bariérami, které jim brá-
ní například ve standardním nebo 
alespoň únosném pohybu po měs-
tě. Zdaleka se nejedná pouze o ty 
z nás, kteří se pohybují na vozíku. 
Jde také o rodiče s malými dětmi, 
seniory. Speciální pracovní skupina 
Komory architektů do této skupiny 
zahrnula ještě nevidomé a neslyší-
cí, každé postižení klade odlišné ná-
roky na bezpečný pohyb v prostoru. 
Elektrický vozík váží okolo osmde-
sáti kilogramů, připočtěte si k ně-
mu váhu osmdesátikilového mu-
že, který na něm sedí a vyjde vám, 
že pomoc s překonáním jediného 
schodu je z vaší strany vyloučena. 
Neslyšící se oproti tomu může v ob-
chodním domě ocitnout v situaci, 
kdy nemá šanci zareagovat na vý-
zvu k evakuaci například z důvodu 
požáru, protože si v kabince zrovna 
zkouší oblečení, takže nevidí ostat-
ní hromadně odcházet. V rámci 
zmiňované pracovní skupiny jsme 
si pokaždé vytipovali  projekt, který 
dostal od Komory architektů oceně-
ní, a kontrolovali jsme, zda splňuje 
všechny podmínky vyhlášky o bez-
bariérovosti. Naše práce se týká 
všech, protože i mladý, zdravý člo-
věk se může dostat do situace vyža-

dující zásah  zdravotnické záchran-
né služby. A ne vždy takový člověk 
dojde do sanity po svých.

RN  Jak je na tom podle vašich zku-
šeností Praha 3 s bouráním bariér 
pro hendikepované s omezenou po-
hyblivostí?

Z hlediska terénu je Praha 3 na 
dosažení optimální míry bezbari-
érovosti jednou z nejnáročnějších 
lokalit hlavního města. Z toho-
to pohledu není možné se Žižko-
vem více pracovat. Jedině, že by-
chom nechali Prahu 3 zploštit. 
I přesto to byla „trojka“, která za-
čala jako první stavět bezbariérové 
nájezdy na chodníky, což se někte-
rým jiným městským částem bohu-
žel nepodařilo dodnes. Důležité ta-
ké je, aby se průběžně kontrolovala 
funkčnost a existence bezbariéro-
vých přístupů do zrekonstruova-
ných domů a nově otevřených pro-
vozoven. Když do malého krámku 
vedou tři příkré a vysoké schody, 
tak s tím samozřejmě nic neudělá-
te. Naopak v místech, kde narazíte 
na jeden schod vysoký deset centi-
metrů, řešení existuje. A je to vý-
hodné jak pro hendikepované, tak 
pro majitele obchodu. Ne každý, 
kdo je na vozíku, chce totiž naku-
povat jen ve velkých centrech, kte-
rá přístupná jsou.

RN  Hovořila jste o technických ře-
šeních, vedoucích k odstraňování 
bariér. Ale co konkrétního může 
udělat každý z nás proto, aby se 
překážky stávaly pro hendikepova-
né méně náročné?

Na začátku devadesátých let se 
na nás společnost dívala s opovr-
žením nebo odvracela zrak jinam. 
Běžně se mi při vystupování z auta 
stávalo, že ke mně přišel naprosto 
cizí člověk a s otevřenou pusou si 
mě prohlížel. Ještě v roce 92, když 

jsem měla svou čerstvě narozenou 
dcerku u sebe na vozíku, tak jsem 
okolo sebe slýchávala věty o tom, 
že by se „to“ mělo zakázat a že by 
„chromí neměli mít děti“. Dnes už 
umíme více komunikovat, člověk 
pohybující se na vozíku není nikým 
výjimečným a dokážeme si více po-
máhat. Nicméně přehnaná snaha 
může být pro člověka na vozíku ně-
kdy i nebezpečná. Proto je důležité 
nejprve vyhodnotit, jestli je hendi-
kepovaný člověk v nesnázích a zda 
potřebuje skutečně pomoc. Pakli-
že ano, pak bychom se ho vždy mě-
li ptát, jak mu můžeme pomoci. 
Představte si příkrý nájezd a před 
ním nepatrný schůdek. Člověku, 
který nemá s manipulací s vozí-
kem žádnou zkušenost, často ne-
dojde, že se přední kolečka o schů-
dek zarazí, čímž se můžete dostat 
do pozice „tygra“, neboli z vozíku 
vyletíte ven. A jak si následně při-
padá ten, který chtěl v dobré víře 
pomoci?

RN  Praha 3 je nejen vaším senát-
ním obvodem, ale také domovskou 
adresou. Kde a v čem  nacházíte 
poezii „trojky“?

Třeba při pohledu na Pražačku, 
kam jsem chodila na gymnázium 
nejen já, ale i má dcera. Mám ce-
lou řadu vzpomínek na studentská 
léta, k nimž neodmyslitelně patří 
návštěvy hospůdek, ale také vůně 
pekařství na Koněvově ulici, kam 
jsem si jako studentka ráda chodi-
la kupovat výborný Pražský koláč 
s vanilkovou náplní. Nesmírně po-
zitivní vztah mám i k Rajské zahra-
dě, v níž  navštěvovala má dcerka 
jesle. Žižkov je ovšem místem řady 
tajemných zákoutí a života mnoha 
svobodomyslných lidí, lokalitou, 
která přitahuje lidi  tvůrčího zamě-
ření. Pro mne osobně je ale symbo-
lem „trojky“ domov. A samozřejmě 
slunce. Mnoho lidí si asi řekne, že 
přitom zapomínám na temné kou-
ty, přízemní byty a kdysi oprýska-
né a šedivé domy, ale stačí se projít 
po Vítkově, který mám velmi ráda, 
a každý okamžitě pochopí, o čem 
mluvím. 

RN  V Praze 3 máte i svou sená-
torskou kancelář. Omezí její chod 
nějakým způsobem výkon vaší sou-
časné funkce ministryně zdravot-
nictví?

Snad jen potud, že budu v kan-
celáři fyzicky přítomna o něco mé-
ně než dosud. Se zástupci radnice 

zůstávám i nadále v intenzivním 
pracovním kontaktu. I přes mé 
pracovní vytížení nezůstane žád-
ná žádost občanů nevyřízena. Asi-
stentka mi žádosti i dotazy průběž-
ně předává. Senátorská kancelář 
v budově polikliniky v Olšanské 
ulici 7 je stále otevřena všem ob-
čanům Prahy 3, a to každé pondě-
lí od jedné do pěti. 

RN  Jaký charakter mívají nejčas-
těji se opakující dotazy a žádosti, 
které vám lidé směřují?

Ve velké většině případů fungu-
ji jako poradce v oblasti problémů 
spojených s tělesnými hendikepy, 
ale i se složitými životními situace-
mi. Lidé cítí, že jsem si prošla ná-
ročnou životní etapou, a tak se mi 
nezřídka svěřují. Se svými trápe-
ními se na mě obracejí i lidé mimo 
můj volební obvod i mimopražští. 
Jindy pomáhám občanům konzul-
tací při stavebních úpravách a pře-
stavbách bytových i nebytových 
prostor na bezbariérové. A samo-
zřejmě vyřizuji nespočet žádostí 
o odstranění bariér na kritických 
místech. Tu a tam mi také zazvoní 
telefon a na druhém konci se ozve 
neznámý člověk, volající přímo ze 
stavby, že potřebuje poradit napří-
klad s umístěním úchytu v bezbari-
érové koupelně. Pro mě jsou to ty 
nejmilejší okamžiky.  

RN  Co radíte těm, kteří se ocitli 
v podobné životní situaci?

Aby to nevzdávali a nelitovali 
se a snažili se období sebelítosti 
zkrátit na nezbytné minimum. A je 
důležité mít napaměti, jak těsně je 
svázána psychika s fyzickým sta-
vem. Proto je dobré mluvit otevře-
ně o svých pocitech s nejbližšími 
a přitom nedovolit, abychom byli 
litováni. Většina rodin má blízko 
k lítosti a k přehnané péči o hendi-
kepovaného ve svém středu, což je 
sice pochopitelné, ale v důsledku 
kontraproduktivní. Hendikepova-
ného člověka takový přístup osla-
buje a umenšuje jeho sebevědomí 
i schopnost postarat se o sebe. 
Vždy záleží na typu postižení, pro-
tože takzvaně přehnaná péče může 
být v určitých případech péčí ade-
kvátní. A ještě bych zavzpomínala 
na svůj případ. Sama jsem byla 
zpočátku ležící pacientkou. Znám  
řadu lidí, kteří na tom byli ještě hů-
ře. Přitom po čase založili rodiny, 
našli si práci a začali normálně žít. 
Stejně jako já. Tu šanci má téměř 
každý hendikepovaný člověk. Když 
jsem se dostala z nejhoršího, za-
čala jsem se učit používat grafický 
software a dělat grafiku, pracovala 
jsem v neziskové sféře a překládala 
jsem texty z francouzštiny. Zažila 
jsem i krušná období, kdy man-
žel přišel o práci. Pravdou je, že 
na posledních osm let si nemohu 
stěžovat, ale dobře vím – a nikdy 
na to nezapomenu – co znamená 
žít jako čtyřčlenná rodina z jedné 
mateřské.

RN  Nový ministr pokaždé přichá-
zí s nějakou nabídkou směrem k ve-
řejnosti... 

Spíše od vás všech něco potřebu-
ji. Abyste mi drželi palce při prosa-
zování zdravotnické reformy, kte-
rá je šita na míru přímo pacientovi. 
Velmi dobře vím, co znamená být 
pacientem a jak je důležité, aby byl 
pacient středem pozornosti. Nikoli 
coby diagnóza, ale jako člověk.

-red-

Šanci má téměř každý

Senátorka za Žižkov a Vinohrady, ing. arch. Daniela Filipiová,
byla koncem ledna jmenována do úřadu ministryně zdravotnicví. 
Daniela Filipiová se od roku 1986 intenzivně věnuje zejména 
projektům řešícím problematiku bezbariérovosti, je také 
předsedkyní pracovní skupiny za odstraňování bariér při České 
komoře architektů. I přes své pracovní vytížení si Daniela 
Filipiová našla čas na rozhovor  nejen o ministerské funkci, 
ale také o zkušenostech s bariérami a s životem v Praze 3. 
Jak sama říká, má ráda výzvy a vést nejtěžší resort je pro ni 
výzvou par excellence.

MÍSTOSTAROSTA U MINISTRYNĚ – poblahopřát ke jmenování a po-
přát hodně štěstí ve funkci přišel nové ministryni zdravotnictví počátkem úno-
ra také místostarosta Prahy 3 pro zdravotnictví Martin Benda. Oba politici 
na neformální schůzce také krátce debatovali o zdravotní problematice v tře-
tí městské části. 
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Kouzlo masopustu z Českomoravské vysočiny

„Téma masopustu se za tu do-
bu nezměnilo, neboť se dle zvyk-
lostí ani měnit nesmí,“ zdůrazňuje 
starostka obce Marcela Sázavová. 
Právě kvůli tradičnímu pojetí oslav, 
stojícímu na středověkých zákla-
dech, se chystá UNESCO zapsat 
studnický masopust do Knihy kul-
turního dědictví Evropy.

A jak je to ve Studnicích s ma-
sopustním rejděním a především 
s maskami? „Chlapci, kteří cho-

dí za červenou maškaru, vyrábějí 
stovky růžiček (zdobí se jimi maš-
kary) společně s děvčaty. Někdy jim 
pomáhají i jejich matky,“ říká sta-
rostka Sázavová. Červené maškary 
patří mezi hezké a předně je symbo-
lizuje laufr, který vždy kráčí v čele 
barevného průvodu a posléze žádá 
starostku o ouřední povolení k uspo-
řádání staročeské maškary. Násle-
duje jej čtveřice turků – svobod-
ných mladých mužů – a také žena. 

Kdo si o masopustu obléká maška-
ru černou, neboli škaredou, ten si 
masku vyrábí sám. I když ne zce-
la. Růžičky mu dodá opět maškara 
červená. „Černé masopustní masky 
se dědí z otce na syna, přičemž nej-
starší dochovanou ve Studnicích je 
maska žida, která se jen opravuje. 
Ostatní se perou nebo vyrábějí kaž-
dým rokem nové,“ dodává strostka. 
K černým maskám ještě patří koby-
ly, rasové, kominíci a občas i med-
věd s medvědářem. 

Jedna z nejstarších obcí Česko-
moravské vysočiny se většinou za-
číná na masopust připravovat již 
v době vánoční. A maškara slamě-
ného (někdy též slamáka) si chystá 
slámu na svůj úplet dokonce už rok 
předem. Musí to být ovšem sláma 
žitná, poctivě mlácená cepem. Vy-
robit masku slaměného, oznamují-
cího troubením na volský roh počet 
maškar v průvodu, je prý vůbec nej-
složitější. Snad kvůli čepici, připo-
mínající nápaditým zpracováním 

skutečně umělecké dílo. Mohlo by 
se vcelku logicky zdát, že se poje-
tí maškar odvíjí od místních krojů. 
Nicméně tomu tak není. Studnice 
leží dodnes v jedné z nejchudších 
oblastí republiky. Vlastní kroj míst-
ní nikdy neměli a oblékali se vždy 
jednoduše a skromně. 

Ve Studnicích pořádá masopust 
tamní sdružení dobrovolných ha-

sičů. „I přesto se vždy jedná o ak-
ci spontánní,“ dodává závěrem sta-
rostka obce s odkazem na fakt, že si 
existence folklórního klenotu užívá 
většinou celá obec. Podobně jako 
na Žižkově, tak i ve Studnicích le-
tos o masopustu platilo, že maškara 
se slušně chovala, žen a panen tuze 
neškádlila a snad jen trochu pila. 

-red- 

Jak Divadlo v pytli vzniklo?
Jako asi každé studentské diva-

dlo – z čisté radosti a touhy řádit 
a tvořit! Nebylo, kdo by v Teplicích 
uspořádal Majáles, a nebylo, kdo by 
si vymyslel maturitní ples. A tak tu 
najednou bylo. 

Na co se zaměřujete?
Především na radost. Jinak ale 

jako učitelé (u nás dost zastoupe-
ní) samozřejmě vymýšlíme hlav-
ně programy pro děti, dosti in-
teraktivní, silně pozitivní, lehce 
výchovné a zčásti improvizované. 
Jenže každá seberomantičtější po-
hádka se nám časem stejně zvrt-
ne do naší cílové kategorie „klid-
ně celodenní celorodinné pohádky 
festivalového typu vhodné pro dě-
ti do sta let“.

Máte raději dospělé nebo dětské pu-
blikum?

Kvalita diváka nespočívá v jeho 
věku. Podle mě to záleží na schop-
nosti zprůchodnit si cesty mezi ro-
zumem a citem, nezůstat přiškrcen 
realitou, umět „povolit kravatu“. 
Třeba Archu Noemovu jsme hráli 
pro hluchoněmé děti i v důchoďá-
ku. Já mám prostě fakt lidi rád, ať 
na tomhle světě začínaj nebo kon-
čej...

Máte kamenné divadlo, nebo jste 
spíš potulný soubor?

Máme kamenné divadlo, ale je to 
kino! A je v Hrobu ! A tak jsme spíš 
potulný soubor...

Královské horské město Hrob na 
Teplicku. Proč zrovna tam?

Abychom byli připraveni! V ro-
ce 1998 nám město nabídlo nevy-
užívanou budovu kina a já nadšeně 
kývnul. Mám divadlo! Navíc v tom-

to historicky významném králov-
ském horním městě začala třiceti-
letá válka. To z rukou protestantů 
z Hrobu a Broumova vylétli v Pra-

ze oknem páni konšelé. Přišlo nám 
dobré na tom postavit oživení kul-
tury: Hrob – město živé.

Jak se Vám líbí na Žižkově?
Mně moc. Cítím tu patriotis-

mus mezi normálními lidmi. Navíc, 
Cimrmani jsou vaši? No a švejkovi-
na – socha Haška na Prokopově ná-
městí. Dokonce moje první hospoda 
v Praze navštívená byla Vystřele-
ný oko. Vůbec Žižka je sympaťák! 
Vždyť já sám musím kolikrát před 
tím vším pěkně přimhouřit oko...

Loňský masopust jste moderoval ce-
lý na chůdách. Už jste někdy šel vět-
ší túru?

Zrovna do Prahy. Bylo to 5. čer-
vence 2000 na moje narozeniny, kdy 
jsme jako věrozvěstové Cyril a Me-
toděj vstali v noci v Hrobu z hrobu 
a vyrazili na pěší pouť na chůdách 
do Prahy, abychom světu sdělili, že 
budujeme dětské divadelní centrum 
v Hrobu. Ušli jsme 160 kilometrů, 
trvalo to 10 dní a když jsme dorazili 
na Hrad, sdělil nám mluvčí, že Hav-
lovi právě odletěli do Varů na festi-
val. Chápu, Bartoška je Bartoška. 
Tak jsme zas otočili a šli… 

-red-

Všichni k nám jednou musíte!
říká principál divadla v Hrobu Petr Stolař

Již druhým rokem vodí po Žižkově 
masopustní průvod moderátor 
Petr Stolař, principál severočeského 
Divadla v pytli. Od sobotního 
maškarního odpoledne do úterního 
večera zásobuje malé i velké návštěvníky 
svým nakažlivým humorem. 

Nenápadná obec Studnice s necelými 
pěti sty obyvateli leží nedaleko Hlinska, 
zhruba stopadesát kilometrů od Prahy. 
Studničtí předvedli letos na Žižkově 
své masopustní umění, jímž jejich 
obec žije nejméně stodvacátou zimu. 
Dokonce ani druhá světová válka či éra 
socialismu jim nezabránila v udržení 
tohoto dávného zvyku. 

Masopustní maškary ze Studnic (první zleva nejstarší dochovaná maska – maska žida)

SLAMĚNÝ (SLAMÁK) – Hlavní součástí jeho obleku je halena a suknice 
pletené z kvalitní žitné slámy. Celý kostým je posázen barevnými růžičkami.

Foto: archiv obce Studnice
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V sobotu odpoledne zavítal na dětský program 
do Paláce Akropolis i poslanec Parlamentu ČR 
za Prahu 3 Daniel Reisiegel s rodinou.

Při výrobě masopustních masek pomáhali v neděli odpoledne v kině Aero i tatínkové

Na závěr předvedli na náměstí Jiřího z Poděbrad své umění i performeři s ohněm – skupina Pa-li-tchi

Dětské masopustní odpoledne proběhlo v režii Divadla v pytli

Ceny z tomboly na večerním maškarním bále předávala zastupitelka hl. m. 
Prahy Martina Šandová (vpravo)



GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

12. 3. – 12. 4. Dragomir 
a Sněžana Lužaičovi: 
In Blue – V modrém

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. ne 18.00 Mlčení Lorny (FK)
 20.30 Upír Nosferatu (FK)
  2. po 18.00 Babička
 20.30 Milionář z chatrče
  3. út 18.00 Něco z Alenky (FK)
 20.30 Requiem za sen (FK)
  4. st 18.00 Po přečtení spalte

20.30 Vítejte v KLDR!
  5. čt 18.00 Milk
 20.30 Valčík s Bašírem
  6. pá 18.00 Venkovský učitel
 20.15 Karamazovi

22.45  Tobruk
  7. so 18.45 MET: Live in HD 

– Giacomo Puccini 
| Madama Butterfly 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 
přehlídka, na kterou mají ženy 

50% slevu
  7. so 16.00 Annie Leibovitz: 

Život objektivem
18.00 Babička

 20.30 Vicky Cristina 
Barcelona

  9. po 18.00 Spirit
20.30 Milionář z chatrče

10. út 10.00 Vítejte v KLDR!
   18.00 Valčík s Bašírem

20.30 Podivuhodný 
případ Benjamina 
Buttona 

11. st 18.00 Milionář z chatrče
20.30 Gomorra 
(premiéra)

12. čt 18.00 Vicky Cristina 
Barcelona
20.30 Aero naslepo

13. pá 18.00 Vítejte v KLDR!
20.00 Útěk do divočiny
22.45 Kouř

VZPOMÍNÁME S LÁSKOU 
přehlídka, na kterou mají 

starší 35 let 50% slevu
14. so 18.00 Big Lebowski

20.30 Pulp Fiction
22.30 Trainspotting

15. ne 18.00 Smoke
20.30 Jackie Brown

16. po 18.00 Faunův labyrint
20.30 Tokio!

17. út 18.00 Farma zvířat (FK)
20.30 Podivuhodný případ 
Benjamina Buttona

18. st 18.00 Juno
 20.30 Po přečtení spalte
19. čt 18.00 Valčík s Bašírem

20.30 Rembrandtova 
noční můra

20. pá 18.00 Ivetka a hora
20.30 Requiem za sen (FK)

21. so 17.45 MET: Live in HD 
– Vincenzo Bellini | 
La Sonnambula 

SVĚTOVÝ DEN VODY 
přehlídka, během která bude 

na Aerobaru nealko s 50% slevou
22. ne 18.00 Hlas moře

20.30 Ostrov

23. – 25. 3. TIBET MYSLI 
přehlídka filmů z Tibetu a o Tibetu

26. čt 18.00 Vítejte v KLDR!
20.30 Gomorra

27. pá 18.00 Mlčení Lorny
20.30 Valčík s Bašírem

 22.30 Takoví normální 
zabijáci

28. so 18.00 30. jubilejní 
Festiválek Jsem spokojenej 
aneb Marťani

29. ne 18.00 Na půdě aneb Kdo má 
dneska narozeniny?
20.30 Prach času

30. po 18.00 René
20.30 Na půdě aneb Kdo má 
dneska narozeniny?

31. út 18.00 Vicky Cristina 
Barcelona

 20.30 Gomorra

FILMY PRO SENIORY
  3. út 10.00  Ocas ještěrky
10. út 10.00  Vítejte v KLDR!
17. út 10.00   Podzimní zahrady
24. út 10.00  Fígle

NEDĚLE PRO DĚTI
  1. ne 14.00 Dvanáct měsíčků 

(Jakou barvu má třeba… 
březen?)

  8. ne  14.00 Skřítci (kouzelný svět 
skřítků a rusalek)

15. ne 14.00 Jak se cítí tělo, 
když…? (pohybové hrátky 
na téma stavy a pocity těla)

22. ne  14.00 Správná dvojka 
(pohádky věnované 
dvojicím)

29. ne  14.00 Krtek a oslava 
(příprava oslavy narozenin 
kamaráda Krtka)

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

* program v produkci Junior Klubu

  1. ne  20.00 dVA Divadlo 
Akropolis: Onehand Jack

  2. po  20.00 dVA Spitfire 
Company: Chaplinův proces

  4. st  19.30 Clou
  5. čt  13.00 a 19.00 Divadlo 

před dvanáctou: Balada 
o námořníku – Divadlo 
Škorně*

  7. so  19.30 Future line: 
Tata Mia + NaPsuVši*

  8. ne  20.00 dVA Divadlo 
Aqualung: Cesta kolem 
světa za 60 dní

  9. po  20.00 dVA Divadlo 
Aqualung: Cesta kolem 
světa za 60 dní

10. út  19.30 Xindl X + 
Barevný nátěr*

11. st  18.00 RGM Live space: 
The Pure, Love Gangsters, 
Zima, L.A., Sixin

12. čt  19.30 Mňága a Žďorp
13. pá  20.00 dVA Kabaret Caligula: 

Jan Hus – Vzkříšení
14. so  19.30 Future Line: 

Veena + D.U.Bmusic*
15. ne  19.30 Avishai Cohen 

Eastern Unit
16. po  19.30 Tony Lakatos Quintet: 

Tribute to Antonio Carlos 
Jobim

17. út  19.30 Patric ś Day: Marw 
a Jan Hrubý & Kukulín*

18. st  17.30 Emergenza* – největší 
mezinárodní soutěž pro 
nezávislé kapely

19. čt  17.30 Emergenza* 
20. pá  19.30 Univers Zero *
21. so  19.30 French Spirit: A Man 

with a band – Laurent 
22. ne  20.00 dVA Spitfire 

Company: Chaplinův Proces
23. po 20.00 Habib Koite
25. st  20.00 dVA Zbrožek, 

Liška, Polášek: Milostný
Trojúhelník

26. čt  19.30 EuroConnections: 
Touch and Go + host „Stay 
in touch“

27. pá  19.30 U-prag křest CD
28. so  19.30 Future line: 

Jananas + Cink & Tej*
29. ne  20.00 dVA Finský barok
30. po 19.30 Future first line: 

Jungadra*
31. út  19.30 Jana Lota + host

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

tel.: 222 721 838, fax: 222 716 866
www.atrium.zde.cz

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18

a v přestávkách večerních koncertů
do 13. 3. Filip Nízký – skleněné 

objekty, malba
19. 3. – 17. 4. O. Zoubek – Dvojice 

(sochy)

  2. po 19.30 B. Dušková – flétna, 
Š. Baboráková – klavír, 
Š. Filípek – violoncello, 
P. Henel – kytara (J. S. Bach, 
H. Villa-Lobos, F. Martin aj.)

  7. so 15.00 Max Brod Trio (L. van 
Beethoven, V. Kalabis, 
F. Schubert aj.) 

11. st 19.30 Ciompi quartet 
a P. Goodson – klavír 
(E. Schulhoff: A. Dvořák, 
F. Schubert aj.)

16. po 19.30 Jubilejní kytarový 
koncert k výročí M. Zelenky 
spoluúčinkuje V. Zelenka 
– kytara (R. de Visée, 
F. Benda, V. T. Matějka aj.) 

21. so 15.00 J. Ostrý – flétna, 
L. Šabaka – klavír (L. van 
Beethoven, B. Martinů, 
S. Prokofjev aj.)

23. po 19.30 Art Trio Bohemia 
(W. A. Mozart, 
F. Mendelssohn-Bartholdy, 
D. Šostakovič aj.)

25. st 19. 30 J. Nováková – housle, 
J. Panochová – klavír 
(W. A. Mozart, C. Franck, 
V. Novák aj.) 

31. út 19.30 Bennewitz Quartet 
(S. Hořínka, L. Janáček, 
L. van Beethoven)

   2. 4. 19.30 Velikonoční koncert 
– Smíšený komorní sbor 
Pražští pěvci (J. Tučapský, 
F. Poulenc, J. Fila aj.)

   6. 4. 19.30 Pomlázka se čepejří 
– Malá česká muzika 
J. Pospíšila  

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

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

10. út České nebe
11. st České nebe
14. so České nebe
17. út České nebe
18. st České nebe
19. čt České nebe
24. út České nebe
25. st Cimrman v říši hudby
26. čt Blaník
27. pá Hospoda na mýtince 
29. ne České nebe 

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE

www.divadlokonzervatore.cz
  2. po P. Rut: Drahý Kadle, 

kampak dneska 
po divadle ?

  9. po J. Anouilh: Eurydika 
(derniéra)

  6. po P. Rut: Drahý Kadle, 
kampak dneska 
po divadle ?

23. po W. Gombrowicz: Yvonna, 
princezna burgundánská 
(derniéra)

30. po E.Szigligeti: Liliomfi

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO 
DIVADLA JC

  3. út E.Schmitt: Malé manželské 
zločiny – Štúdio L+S 
Bratislava

   4. st P. Süskind: Kontrabas 
– Štúdio L+S Bratislava

  6. pá P. Shaffer: Amadeus 
– Divadlo A. Dvořáka 
Příbram 

  8. ne S. O´Casey: Penzion pro 
svobodné pány – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

13. pá J. Kolár: Pokoje s tchýněmi 2
(premiéra) – Divadlo 
Pibimpap – Rizoto nesklonn.) 

15. ne N. Simon: Drobečky 
z perníku – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram 

20. pá J. Skalický: Bürokrati 
– Divadlo ExCe(e)S, o. s.

21. so Hodina „H“ –
DDM  Jižní Město

22. ne E. Bryll, K. Gaertner: 
Na skle malované – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram
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Jeseniova 19, www.novatrojka.cz

Dobročinná jarní burza oblečení 
a potřeb pro děti
Info Markéta (603 700 905). Formu-
lář na www.novatrojka.cz. Počet při-
jímaných věcí je omezen na 40 kusů.
26. čt 12.00–18.00 příjem věcí
27. pá 12.00–18.00 prodej věcí
28. so 9.00–13.00 prodej věcí 

16.00 – 18.00 výdej peněz 
a neprodaných věcí 

Programy pro rodiče s dětmi
rezervace: Leona (775 644 978) 
  1. ne 15.00 Malý masopust 

s Večerníčkem
15. ne 15.00–18.00 Nedělní herna
15. ne 13.30 Divadlo Na prádle 

(Besední 3, P 1) – Vernisáž 
prodejní výstavy Ateliéru 
výtvarných technik 

15. ne 15.00 Pohádka: Jak šly 
hračky pryč

25. st 14.00–17.00 Výroba 
Morany

  3. 4. 14.00 Vynášení Morany 
sraz na Malostranské 

Rodičovské inspirace 
rezervace: Daniela (774 644 974)
Nutná rezervace na hlídání dětí při 
úterních dopoledních besedách 
10. út 10.00–12.00 Vázání 

a nošení dětí v šátku
19.30–21.30 Hudební 
dílna I.

11. st 18.00–20.00 Znakování 
batolat

24. út 10.00–12.00 Sourozenecké 
vztahy

25. st 18.00–21.00 Ideální otec?
31. út 10.00–12.00 Jak učit děti 

zacházet s penězi
31. út 19.30–21.30 Hudební 

dílna II.

Kreativní dílna pro dospělé
rezervace Magda (605 859 487)
Cena 180 Kč včetně materiálu 

  2. po 18.30 Batikované šátky
16. po 18.30 Sklenice na víno, 

malba na sklo
23. po 18.30 Velikonoční květináče
30. po 18.30 Velikonoční dekorace

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

  8. ne 13.00 Seminář 
Irského tance

21. so 11.00 Ulita4Dance 2009 
– druhý ročník taneční sou-
těže pro amatérské taneční 
týmy v hotelu Olšanka. 
(kategorie Modern dance 
a Street dance)

28. 3. + 4. 4. so 14.00 Velikonoční 
keramika, dílna pro dospě-
lé a děti. Přihlášení nutné 
předem. 

7. a 21. so 15.00 Žonglování 
v Ulitě

8.,15.,22. a 29. 18.00 ne Otevřená 
dílna Afro bubnování. Info 
na 775 315 805 

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

www.rcpalecek.cz

Kurz o výchově dětí 
„Respektovat a být respektován“
9., 16., 23. 3. a 6. 4. vždy od 18.30 

Lektorky: PhDr. J. Nováčková 
a PhDr. D. Nevolová. Cena: 1500 Kč 
na osobu za všechny čtyři semináře. 
Registrace a platba předem nutné 
na ivaham@centrum.cz. 

V průběhu večerních přednášek je 
nově k dispozici hlídání dětí zdarma! 
Během denních kurzů je hlídání dětí 
v herně k dispozici za 150 Kč/hod. 
Objednávky na hlídání zasílejte na 
marta.karel@seznam.cz, kapacita 
je omezená na 5 dětí.

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad,

tel.: 608 765 496, 
duhoveklubicko@seznam.cz

www.skola-jirak.cz

  4. st 9–10 zápis do Duhové ško-
ličky pro děti od 2,5 do 5 let. 
Školička probíhá 3 hod. jed-
nou za týden, cena 2600 Kč

14. so jednodenní lyžařský zájezd 
220 Kč

Turnaje v herně pro mládež 
  3. út Stolní fotbálek
10. út Uno – karetní hra
17. út 3D piškvorky
24. út Tik tak bomba
31. út Open stolní tenis

čt 8–11 hod. hlídání dětí od 2 mě-
síců v herničče 60 Kč/hod 
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Výstavu nových a dosud nevysta-
vených obrazů Pavla Brázdy může-
te navštívit do 7. března v Galerii 
5. patro, Myslíkova 9, Praha 1.

Pavel Brázda je považován za 
jednu z nejvýraznějších solitérních 
osobností českého výtvarného umě-
ní druhé poloviny dvacátého století. 
Jeho tvorba vychází z naprosto oso-
bitého pojetí figurálního realismu, 
v němž se propojují prvky vnitřní-
ho snového vizionářství s výpově-
dí obecného humanistického sdě-
lení o světlé i stinné stránce lidské 
psychiky. O nově objeveném význa-
mu Pavla Brázdy mluví jeho nedáv-
ná retrospektivní výstava v Národní 
galerii v Praze,  cena Osobnost roku, 
udělená v roce 2007 a vyznamenání 
za zásluhy o stát v umění 2. stupně 
28. října 2008. Pavel Brázda je jako 
významný občan Prahy 3 zapsán do 
Knihy cti.

Výstava koncipovaná pro Ga-
lerii 5. patro se především zaměří 

na autorovu nejnovější práci, po-
stavenou na procesu postupného 
vizuálního konkretizování a opro-
šťování od obrazových představ, 
nejdříve tužkou, po té fixem na 

papíře. Takto vyčištěnou scénu 
přenáší Brázda do počítače, kde 
kompozici a barevné schéma ob-
razu dotváří.

-red-

Od 12. března si můžete v pro-
storách žižkovské radnice prohléd-
nout výstavu věnovanou malířské 
tvorbě manželů Dragomira a Sně-
žany Lužaičových. Oba umělci po-
cházejí ze Sarajeva, k Praze 3 je ale 
váže nejenom současné bydliště, 
ale také rodinná historie.  

Manželé Lužaičovi mají za se-
bou už celou řadu úspěšných vý-
stav v České republice i v zahra-
ničí, v podzemí žižkovské radnice 
představili své obrazy již na pod-
zim 2006. Tehdy bylo hlavním ná-
mětem vystavených děl moře, ma-
lebná dalmatská městečka a život 
na Jadranu. Letos představí Dra-
gomir a Sněžana Lužaičovi v Ga-
lerií pod radnicí na tři desítky ob-
razů, které až na jedinou výjimku 
vznikly během posledního roku. 
I tentokrát je téma přímořské, ma-
lířka představí sérii obrazů inspi-

rovanou majáky i svou oblíbenou 
krajinou – místy, kde se řeka Krka 
vlévá do moře. 

Dragomir Lužaič bude vystavo-
vat i další ze svých obrazů zachy-
cujících dalmatské pobřeží, lodě 
a moře. Dominantní barvou větši-
ny obrazů je modrá a proto i letoš-
ní výstava manželů Lužaičových 
nese název In Blue – V modrém. 
O tom, jak věrně zachycují díla 
obou malířů poklidnou atmosfé-
ru Jaderského moře, život na vl-
nách a boj člověka se živly, se mo-
hou milovníci umění přesvědčit 
každý den až do 12. dubna. Gale-
rie je otevřena každý všední den, 
otvírací doba je stejná jako úřední 
hodiny radnice. 

 
-red-

Vinohradský malíř vystavuje 
nejnovější práce

Pod radnicí v modrém
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Emergenza je  mezinárodní hu-
dební soutěž, která se letos posu-
nula do devatenáctého ročníku.
Koná se ve více než 150 městech 
USA, Kanady, Západní a Střední 
Evropy, Austrálie a Japonska a je-
jím  cílem je nabídnout muzikan-
tům a kapelám, kteří dosud nemají 
profesionální smlouvy s hudební-
mi vydavatelstvími a produkčními 
společnostmi, profesionální záze-
mí, produkci a propagaci v rám-
ci všech lokalit, v nichž se soutěž 
pořádá. Soutěže se může zúčast-
nit jakýkoli hudební soubor bez 
ohledu na to, co hraje – od klasic-
kého popu, rocku či metalu přes 
blues, funk a electro až po etno, 
indie, d‘n‘b či alternativu. Těm, 
kteří se do soutěže přihlásí, nabí-
zejí pořadatelé pódium plně vyba-
vené pro vystoupení, technickou 
i produkční organizaci a promo 
vystoupení. V rámci jednotlivých 
kol odehraje každá kapela tři-
cetiminutový blok a o jejím dal-

ším postupu rozhodují v základ-
ních kolech diváci přímou volbou, 
v národních a regionálních finá-
le pak odborná porota. Vítězové 
národních finále vystoupí letos na 
mamutím mezinárodním koncer-
tu v Německu, aby bojovali o ti-
tul Nejlepší kapela světa. Ten, kdo 
jej vyhraje, získá od pořadatelů 
soutěže Emergenza profesionál-
ní produkční tým, možnost spon-
zorované koncertní šňůry, kvalitní 
hudební nástroje a plnou technic-
kou podporu. V dosavadní histo-
rii Emergenzy se konalo více než 
25 tisíc koncertů s účastí zhruba 
stejného množství vystupujících 
a téměř 9 milionů diváků; z těch-
to vystoupení vzniklo 60 kompi-
lací na hudebních nosičích a přes 
650 živých přenosů, z nichž téměř 
300 vysílaly televizní společnosti. 
Letošní semifinálové kolo pořádá 
Junior klub v Paláci Akropolis od 
středy 18. do čtvrtka 19. března.

-red-

Co to je Emergenza

ONE 2 ONE – vystoupí v Klubu Matrix, Koněvova 13 ve čtvrtek 12. břez-
na od 18 hodin v rámci  poprockového  minifestivalu.  V sobotu 14. si na 
stejné adrese nenechte ujít Silver Rocket pro Jáchyma – benefiční koncert 
kapel OTK, Sporto, Diario Wollongong, Lyssa, Aran Epochal a 21. března  
pak První jarní mejdan spojený se slavnostním otevřením nové zkušebny pro 
hudební skupiny. Více na www.matrixklub.cz

Do Prahy zavítá francouzský 
umělecký soubor Yonne en scène 
z Burgundska a uvede v pondělí 
23. a v úterý 24. března v divadle 
Ponec českou premiéru předsta-
vení „100 kilo“ a jeho sloni. Před-
stavení vypráví příběh klauna pře-
zdívaného „100 kilo,“  který i přes 
náročný život strávený v cirkusové 
manéži nadále zůstává snílkem 
a snad i iluzionistou. Jedinečné 
představení pro děti od 4 let, 
které navrátí i dospělé diváky zpět 
do dětských let. Více na stránkách 
www.divadloponec.cz.

Po více než dvouleté pauze se 
do Čech vrací belgičtí Univers Ze-
ro. Skupina se domácímu publi-
ku poprvé představila v prosinci ro-
ku 2006 jako hlavní hvězda festivalu 
Alternativa 2006. Letošní koncert se 
koná 20. března v Paláci Akropolis.

Univers Zero jsou jednou z klíčo-
vých formací hnutí Rock In Oppo-
sition, jež na přelomu 70. a 80. let 
výrazně rozčeřilo hladinu tehdej-
ší hudební scény svým přístupem 
vůči konvenčnímu chápání hud-
by a vůči praktikám showbusines-
su. UZ se po počátečním jazzovém 
období ovlivněném ještě Milesem 
Davisem záhy přeměňují do polo-
hy experimentálního tělesa, které 
ve své tvorbě kombinuje rockovou 
alternativu (Magma, King Crim-
son, Gong, Captain Beefheart) se 
zřetelnými postupy komorní váž-
né hudby (Stravinskij, Penderecki, 
Bartók). Zvukově projevu domi-
nují smyčcové a dechové nástro-

je, z rockových nástrojů doplněné 
místy o majestátní a dynamické bi-
cí. Jejich expresivní rock s totální 
absencí veškerých laciných pom-
pézních prvků, plný ostrých rytmů, 
bohatých harmonií a spíše tušené 
agrese, je velmi osobitou symbió-
zou klasické a rockové hudby. 

 UZ měli v Čechách vystoupit již 
ve svých začátcích: v roce 1980 na 
Pražských jazzových dnech pořá-
daných Jazzovou sekcí. Očekávaní 
Univers Zero, stejně jako řada dal-
ších interpretů, se ale tehdy nedo-
stali přes hranice. 

-red-

„Kdyby měl Stravinskij rockovou 
kapelu, zněla by jako tahle“

DVOJICE V ATRIU – Od 
19. března do 17. dubna bude 
v Atriu v Čajkovského ulici ote-
vřena výstava soch Olbrama 
Zoubka nazvaná Dvojice. Žiž-
kovský rodák Zoubek je autorem 
posmrtné masky Jana Palacha, 
Pomníku obětem komunismu na 
Petříně, jeho sochy zdobí veřejné 
prostory po celém světě. Výstavní 
síň je otevřena pondělí – pátek od 
13 do 18 hodin a v přestávkách 
koncertů.

„100 kilo“ a jeho sloni

EMERGENZA – pražského kola se účastní i skupina Naked Bridge
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Motto: Každý život má svůj Mys 
dobré naděje

ALEN je neziskové sdružení 
žen, které dala dohromady ne-
moc – rakovina prsu. ALEN po-
máhá ve všech oblastech, které 
s onemocněním souvisí - infor-
muje o nemoci, o prevenci, o léč-
bě, o rehabilitaci, navazuje pro 
ženy kontakty s lékaři a zdravot-
níky. Poskytuje jim podporu, aby 
se samy rozhodly překonat strach 
a aktivně bojovaly s rakovinou.

Důležité je vzájemné setkává-
ní, osobní kontakt a pomoc. Žád-
ná z nás nemusí být se svou ne-
mocí, se strachem a nejistotou 
sama. Může se poznat se ženami 
s podobnou zkušeností, které po 
prodělané nemoci žijí dál plno-
hodnotný život. Sdružení ALEN 
pořádá členské schůzky, připra-
vuje odborné přednášky a bese-
dy s lékaři a zdravotníky, získává 
pro členky informace o nemoci 
a komplexní péči.

Pořádáme také víkendové se-
mináře a pobytové akce, jezdíme 
na rekondiční a rehabilitační po-
byty, chodíme pravidelně cvičit 
a plavat. Pěstujeme turistiku, jez-
díme na poznávací zájezdy. Na-
vštěvujeme ale též divadla a kon-
certy, pořádáme společenské ak-

ce. Účastníme se akcí a kampaní 
k prevenci rakoviny pro veřej-
nost a spolupracujeme s Ligou 
proti rakovině. Vydáváme vlastní 
Informační zpravodaj. Členkou 
sdružení se může stát každá že-
na, která onemocněla rakovinou 
prsu. Scházíme se každé druhé 
úterý v měsíci v 16 hod. v Ústavu 
sociálních služeb Praha 4 - Podo-
lí, Podolská 31.

Daniela Kelišová

Kontakt: 
Vratislavova 156
128 00 Praha 2 – Vyšehrad
tel.: 224 916 216, 732 273 834
e-mail: d.kelisova@seznam.cz 
www.alen.tym.cz

PŘEDSTAVUJEME

ALEN – neziskové sdružení 
žen postižených rakovinou

Jeronýmova (bonus)
 

Dvakrát jsme narazili na Jeronýmův stín (či spíše 
zrcadlový obraz) Jeronýma Pražského číslo 2. Myslím, 
že by bylo škoda vás s ním alespoň letmo neseznámit.

Narodil se v Praze někdy před rokem 1370 a byl po-
křtěn jako Jan. (Jeroným se stane až později jeho jmé-
nem řádovým.) Studoval na pražské universitě (Jan 
Hus i Jeroným byli jeho spolužáky) a po získání dok-
torátu vstoupil do kanonie premonstrátů na Strahově. 
Dlouho tam ale nevydržel, roku 1394 ho zastihujeme 
v Krakově coby kazatele a zpovědníka polského krá-
le Vladislava Jagella. Odtud vyráží dále na východ, na 
Litvu. Na rozdíl od jmenovce sem však necestuje jen 
za poznáním, nýbrž pracovně, ve stopách svého veli-
kého vzoru – svatého Vojtěcha – přichází obracet zdej-
ší pohany na víru pravou. A práce má nad hlavu - upálí 
velikého hada, kterého uctívají jako boha, uhasí po-
svátný oheň, rozbije obrovské kladivo (snad něco na 
způsob kladiva Thorova)... I mistr tesař se však někdy 
utne. Jeronýmovi se to stalo, když chtěl pokácet po-
svátný dub. Třebaže jej Bůh ihned zázračně uzdravil, 
vrhne se na něj rozlícený dav… Mučednická smrt mu 
ale – na rozdíl od svatého Vojtěcha – dopřána nebyla. 
Místní kníže Vitold nepotřeboval záminku pro trest-
nou výpravu Řádu německých rytířů, tak nepohodlné-
ho misionáře jen odeslal zpět do Krakova. Král polský 
jej za zásluhy 1409 ustanovil opatem nově zřízeného 
kláštera v Novém Sączi. Po čtyřech letech ale Jeroným 
Polsko opouští. Jeho novým domovem se stává ere-
mitský (poustevnický) klášter v italském Camaldoli. 
Byl přímo nadšen jeho přísným řádem. Jelikož ale pra-
xe za ideálem zdaleka pokulhává, věnuje veškeré úsi-

lí snahám o nápravu. A záhy je jmenován visitátorem 
(inspektorem) řádu a členem generální kapituly. V le-
tech 1428–30 se stejně jako kdysi jeho jmenovec vydá-
vá na velkou cestu do Svaté země. Zde mu kupodivu 
příliš nevadí mohamedáni, ale veškerou svou nesmiři-
telnost obrací proti schizmatickým pravoslavným Ře-
kům. Po návratu ho čekalo nepříjemné překvapení. 
Novým generálem řádu se stal humanista Ambrogio 
Traversari, muž o hodně mladší, nejen fyzicky. Zatím-
co druhý Jeroným kdysi jiného humanistu – Poggia 
Braccioliniho – přímo uchvátil, tak Ambrogio nemo-
hl zkostnatělému scholastikovi přijít na jméno a vše-
možně mu házel klacky pod nohy. Do toho začíná no-
vý koncil v Basileji, který má také jednat s kacířskými 
Čechy. K němu je proto pozván i Jeroným, národností 
rovněž Čech. Na místě se ale ukáže, že znalost češtiny 
je jeho jedinou kvalifikací, koncil chce za každou cenu 
dojít k nějakému kompromisu a nekompromisní Jero-
ným je tudíž nepoužitelný. K vyjednávání s husity pro-
to připuštěn nebyl a namísto toho byl vyslán k  polské-
mu králi, který se koncilu odmítl zúčastnit na protest 
proti jeho spojení s Řádem německých rytířů, s níž by-
lo Polsko v permanentní válce. Po úspěšném jedná-
ní se Jeroným rozhodne vrátit do Camaldoli. Cestou 
přenocuje v klášteře své řehole na benátském ostrově 
Murano. Zde jej navštíví Traversari, v přátelském roz-
hovoru s ním probere průběh koncilu a po svém od-
chodu nařídí Jeronýmovu internaci na ostrově. Marné 
jsou všechny jeho protesty. Naděje mu svitne, až když 
Traversari 1439 zemře ve Florencii na mor. Jenže v ná-
sledujícím roce umírá – pořád uprostřed benátské la-
guny – i Jeroným. 

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Zelená kuchyně
Restaurace s příznačným ná-

zvem Zelená kuchyně byla otevře-
na v horní části Milíčovy ulice tepr-
ve minulý rok. Vyznavači dobrých 
vegetariánských jídel ji už znají, ne-
boť coby samostatná kuchyně, roz-
vážející své krmě do kanceláří i do-
movů funguje už tři roky. První, co 
upoutá na internetových stránkách 
Zelené kuchyně, jsou ceny a vskut-
ku netradiční (nejen) zeleninové 
kombinace. Každý všední den si 
můžete od 10 do 14 hodin telefo-
nicky či přes internet objednat až 
na stůl něco lákavě zdravého a té-
měř vždy do stokoruny. Doprava 
je zdarma, pokud si vyberete jídlo 
v ceně převyšující 275 korun. Me-

nu, plánované týden dopředu, se 
vždy vyplatí předobjednat, protože 
bývá velmi rychle vyprodáno. A co 
v něm námátkou najdeme? Kupří-
kladu jemně pikantní kombinace fa-
zolí více barev s rajčaty a paprikami 
s chlebem za 65 korun, smetanový 
hrášek za 80 nebo zadělávané ze-
lené fazolky s pečeným bramborem 
a červenou provensálskou omáčkou 
za 90 korun. Každý den něco nové-
ho, invenčního. V zahradě jídel, je-
jíž kuchaři neznají droždí ani vejce, 
se budete cítit bezpochyby dobře. 
Na novém podniku je sympatická 
absence „trendy“ peudospirituální-
ho způsobu stravování, vyznačují-
cího se ponejvíce intolerancí nema-
sožravců vůči majoritě a nutností 

před jídlem odříkat mantru „zele-
né filozofie“. Interiér restaurace je 
pojat ve střídmém a velmi čistém 
stylu. Nejen kvůli nekuřáckému 
charakteru Zelené kuchyně je zřej-
mé, že se jedná o prostor nanejvýš 
vhodný pro rodiny s dětmi a také 

pro ty, kteří se po návštěvě restau-
rantu odmítají měnit v přesluhující 
fritovací hrnce či vyhořelé „vonné“ 
tyčinky. Z předkrmů jsme nejprve 
ochutnali marinový kozí sýr na bo-
růvkovém zrcadle v ceně 100 korun. 
Jemně slaný, na tři silné plátky na-

krájený kozí sýr, měl téměř máslově 
uhlazenou chuť i vůni. Sýr se v bo-
růvkovém „zrcadle“ netopil, ne-
boť lesní plody měly naprosto vyvá-
ženou konzistenci a také čerstvou 
chuť. Poté přišly na řadu pohanko-
vé halušky se zelím, sýrem, opečenou 
cibulkou a kapustovými růžičkami. 
Porce za 130 korun byla vzhledem 
ke své neobvyklé velikosti a sytosti 
navýsost dostačující. Chuť horkých 
(domácích!) halušek umocňova-
la nádherná vůně lehce orestované 
kapusty, měnící celé jídlo v oprav-
du hluboký zážitek. Po špeku se 
nám nestýskalo, neboť jej odsunulo 
na druhou kolej kouzlení s máslem. 
Nenápadná žižkovská restaurace, 
otevřená v pracovní dny od 11 do 
22 hodin, se stává jasným důkazem 
neustálého přibližování zdravého 
k chutnému a cenově přijatelnému. 
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Žižkovský gurmán
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BENECKO
14. – 24. června 2009
Letní pobyt na horách, hotel 
„Alfonska“, cena: 385 Kč/den

POBYTOVÝ ZÁJEZD – ITÁLIE
21. srpna – 11. září 2009
Ubytování ve vybavených bun-
galovech. Cena (vč. dopravy, bez 
stravy): 1 týden/4100 Kč, 2 týd-
ny/5800 Kč, 3 týdny/7000 Kč
Přihlášky podávejte do konce dub-
na. Bližší informace v Klubu dů-
chodců Praha 3, Hořanská 2, 
tel.: 723 794 195 (Jana Šimková)

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2

10. út 16.30 Vzpomínky kapel-
níka Žižkovanky

24. út 16.30 Dr. L. Neckářová 
– Povídání o Svatoboru

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
 2. po 13.30 Po stopách kata 

Mydláře, nám. Republiky 
před palácem Palladium

13. pa 16.00 Albatros: S písní 
kolem světa. Dům s pečo-
vatelskou službou

23. po 13.30 Pražské malostran-
ské mlýny, stanice tram 
Újezd

KLUB REMEDIUM
Táboritská 22, tel.: 222 712 940

e-mail: senior@remedium.cz

PROGRAMY PRO SENIORY –
zápis na jarní výlety a pobyty, při-
hlášky do poloviny března, v březnu 
zveme na Filmový klub, v dubnu na 
cyklus přednášek Měsíc péče o tělo 
(obojí zdarma). 

SDRUŽENÍ ARNIKA
Chlumova 17, tel./fax: 222 781 471 

arnika@arnika.org

11. st 18.00 J. Vitnerova: Proč 
se vydry z Wümme smějí 
více – klub v Jelení, Jele-
ní 15, Praha 1

01/71. ZO ČSOP KONIKLEC
Chelčického 12, tel.: 222 712 189

e-mail: csop@koniklec.cz
http://csop.koniklec.cz

ZDARMA PROGRAMY S EX-
KURZEMI pro žáky 6. až 9. tříd 
ZŠ. Přihlášky na e-mailové adrese 
alice.wollerova@gmail.com či na 
tel. 732 926 147.
21. 3.–10. 4. Voda na přelomu 

desetiletí v Ekotechnic-
kém muzeu v Praze 6 

20. 4.–11. 5. Odpady a obaly 
na přelomu desetiletí ve 
sběrném dvoře Pod Šance-
mi v Praze 9. 

FARNÍ CHARITA ŽIŽKOV 
Čajkovského 36, tel. 222 722 026

www.farnost-zizkov.cz
22. ne 14.00 Školení první pomoci 

s profesionálním záchranářem 
J. Bradnou. Info a přihlášky na
e-mail khilbertova@centrum.cz  
nebo sms na tel. 603 350 007

3. a 4. 4. 10.00–18.00 Humani-
tární sbírka oblečení, nenoše-
ných bot, ložního prádla, dek, 
spacáků, drobných funkčních 
elektrospotřebičů (žehličky, var-
né konvice apod.), nádobí, hra-
ček a knížek – sběrné středisko 
Diakonie Broumov, Prokopo-
va 4. Info na tel.: 736 242 333

POZVÁNKADovolená 
pro seniory

Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v březnu ku-
laté a půlkulaté narozeniny, přejeme do dalších let hodně 
zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme Pavlovi Sethalero-
vi, Mileně Potměšilové, Věře Štěpánkové, Anně Kuncma-

nové, Ludmile Horákové a Heleně Formánkové.
Za výbor Svazu důchodců Praha 3 Viktor Pelzel

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM

ZŠ LUPÁČOVA – Lupáčova 1, P3
Babičky a myšky – jde to dobře dohromady!

Kurz bude začínat od dubna, přihláška ve vrátnici ZŠ 
Lupáčova nebo u lektorky P. Vaňkové, tel.: 222 719 321, 
e-mail: vankova@lupacovka.cz.

KLUB REMEDIUM – Táboritská 22, P3
Počítačový a internetový klub

Zápis je možný měsíc před zahájením kurzu (v září, 
v lednu a v dubnu) osobně nebo na tel. 222 712 940. 

ŽIVOT 90 – Karoliny Světlé 18, P1
Kurzy ve vlastní počítačové učebně
I. počítačový kurz – základní uživatelská práce s počí-
tačem (1x týdně 2x 45 min,16 týdnů). 
II. počítačový kurz – základní uživatelská práce s počí-
tačem a internetem (1x týdně 2x45 min, 8 týdnů)
III. počítačový kurz – pokročilá práce s počítačem a in-
ternetem (1x týdně 2x 45 min, 8 týdnů) 

Dále nabízí zájmový počítačový kurs, kurz ovládání 
mobilního telefonu a internetovou kavárnu. Přihlášky 
a info: karel.svanda@zivot90.cz , tel.: 222 333 513.

Počítačové a internetové kurzy pro seniory
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Názvy jádra uliční sítě se na Žiž-
kově ustálily na počátku 20. stole-
tí, když ještě býval nezávislým měs-
tem. Jenže 1. 1. 1922 vstoupilo do 
Velké Prahy takových samostat-
ných měst a obcí 37 a každá z nich 
si přinesla  vlastní jména ulic. Tak 
se v novém velkoměstě sešlo mj. 
10 ulic Palackého, 7 Havlíčkových, 
6 Nerudových… 

Největší žižkovský soubor – ná-
zvy husitské – byl (samozřejmě s vý-
jimkou Husa a Žižky) v Praze jedi-
nečný, hůře na tom byly skupinky 
českých bratří na východě a hudeb-
ních skladatelů na hranicích s Vino-
hrady. Ale mezi vůbec nejotřelejší 
zde patřila jména po českých pa-
novnících a po protihabsburských 
povstalcích z roku 1618…

Ovšem republikánská demokra-
cie si s tím poradit nedokázala (ač-
koliv na sousedních Vinohradech 
se to téměř zdařilo). Došlo jen k  po-
kusům. V roce 1930 se z Přemys-
lovy stala U Rajské zahrady, Libuši 
nahradil Antonín Dvořák a původ-
ní Dvořákovu převzal místní žižkov-

ský skladatel Karel Pospíšil. (Poprvé 
tak byl použit systém rošády.) A ješ-
tě 1937 knížete Břetislava nahradil 
houslista František Ondříček.

Hromadná likvidace duplicit vy-
pukla až za protektorátu, 1940. 
Z Havlíčkova náměstí se tehdy stalo 
Husovo (v Praze totiž Hus náměstí 
neměl, jen 8 ulic) a z Poděbrado-
vy neutrální Brněnská. Mezi husi-
ty přibyl jejich průkopník Vojtěch 
Raňkův z Ježova (předtím a zas po-
tom Palackého), ke skladatelům 
Václav Hugo Voříšek (Nerudova) 
a Jan Dismas Zelenka (Veleslaví-
nova). České bratry doplnili Jan Li-
berda a Havel Žalanský (Thurnova 
a Černínova – ačkoliv tato v Praze 
nebyla, jen Černínská na Hradča-
nech), s nekatolickým exilem byly 
spojeny i Ochranovská a Habánská 
(Havlíčkova a Vratislavova). Uli-
ce Žižkova se navíc internaciona-
lizovaly reformátory německými – 
Lutherem, Filipem Melanchtonem 
a Ulrichem von Huttenem (Karlo-
va, Šlikova a Husova) i francouz-
skými – Kalvínova (Harantova). 

Z důvodů nové reality se navíc z uli-
ce U památníku osvobození stala 
Na Vítkově. 

Ačkoliv mezi novými byli jenom 
tři Němci (arci bez jakékoliv spoji-
tosti s nacismem), po válce muselo 
být vše vráceno do původního sta-
vu. Chaos pražských uličních ná-
zvů byl restituován. Na památku 
osvobození pak byla 1946 přejme-
nována Poděbradova po maršálu 
Koněvovi a Karlova po Kalininovi, 
formální to hlavě SSSR.

Pražské uliční názvy byly defi-
nitivně sjednoceny až v roce 1947, 
tehdy byl v podstatě nastolen dnešní 
stav. Objevili se noví husité – Roháč 
z Dubé, Chval z Machovic a Martin 

Húska zvaný Lokvis (předtím Ha-
rantova, Závišova a Veleslavínova), 
s husitstvím souvisely i Příběnic-
ká a Ostromečská (Chodská a Šli-
kova), dále čeští bratři Lukáš Praž-
ský a Řehoř zvaný Krejčí (Thurnova 
a Havlíčkova) i hudebníci Otakar 
Ševčík, Jan Kubelík a Jaroslav Je-
žek (Bendlova, Dvořákova a Neru-
dova). Z Husovy se stala Husitská, 
z Kollárova náměstí Chelčického. 
Vratislavova byla přezvána po Kur-
tu Baranovi, umučeném za války. 
Jako poslední se 1948 Palackého 
změnila na Dobrovolců. 

Problém duplicit byl vyřešen, ny-
ní nastoupil třídní princip. Sítem 
prověrek neprošel r. 1952 historik 
V. V. Tomek, nahrazený P. I. Čajkov-
ským a ještě 1961 zmizel Grégr (ne-
tuším ale, který z obou bratří), byv 
vystřídán skladatelem Josefem Sla-
víkem. Kádrovalo se však i v hu-
sitské minulosti – hned 1948 byl 
odstraněn před rokem zavedený ul-
tralevičák Lokvis (Vít Nejedlý tam 
pak posílil skladatele) a 1952 Ja-
koubek ze Stříbra, považovaný na-

opak za pravičáka (zastoupil jej 
kontroverzní Karel Sabina). Vilém 
Kostka z Postupic byl 1952 vystří-
dán jiným husitským hejtmanem 
Zbyňkem Buchovcem z Bucho-
va, ulici Dobrovolců dostal 1961 
radikální kněz Jakub Vlk. Jan Že-
livský 1951 opustil svoji původní 
uličku (která se spojila s Chlumo-
vou) a zabral si širokou třídu Pe-
tra z Mladoňovic. 1958 samotný 
Jan Žižka obsadil náměstí Chelčic-
kého a dosavadní Žižkovo se stalo 
Tachovským. Z ulice U Památníku 
osvobození se po změnách nahoře 
stala jen U památníku. Pernštýno-
vo nám. bylo 1952 přezváno na ná-
městí Barikád, bouřlivým vývojem 
prošlo dosavadní náměstí U pen-
sijního ústavu, od roku 1955 Gus-
tava Klimenta (v 50. letech ministr 
průmyslu), pak 1977 Antonína Zá-
potockého a 1990 Winstona Chur-
chilla. Taktéž v roce 1990 nahradil 
M. I. Kalinina žižkovský rodák, bás-
ník a nositel Nobelovy ceny Jaro-
slav Seifert.

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Změna je život aneb jak se měnila jména žižkovských ulic

Havelkova ulice, kde sídlí  Ústav 
pro studium totalitních režimů, 
změnila jméno. Dosud paradoxně 
nesla název po někdejším tajemní-
kovi komunistických Rudých odbo-
rů. Nese jméno po polském huma-
nistovi Ryszardu Siwiecovi, který se 
8. září 1968 upálil na protest proti 
okupaci Československa. Slavnost-
ní odhalení tabule s novým názvem 
proběhlo 13. února před budovou 
ústavu. Mezi čestnými hosty byl 
i nejstarší Siwiecův syn Wit Siwiec, 
velvyslanec Polské republiky v Čes-
ké republice, J. E. Jan Pastwa, velvy-
slanec Dánského království v Praze, 
J. E. Ole Moesby, místopředseda Se-
nátu Parlamentu ČR Jiří Liška, sta-
rostka městské části Praha 3 Milena 
Kozumplíková se svým zástupcem 
Martinem Bendou a řada dalších.

Iniciativa na přejmenování uli-
ce vyšla z ústavu. „Nepřipadalo 
nám důstojné, aby náš ústav půso-
bil v ulici pojmenované po bývalém 
komunistickém funkcionáři. Pro 
nás je nový název i symbolikou pro 
další bádání o totalitních režimech. 
Není možné věnovat se jen událos-
tem v Československu, je třeba hle-
dat i mezinárodní dimenzi,“ řekl 
ředitel Ústavu pro studium totalit-
ních režimů Pavel Žáček.  

„Mám z toho velkou radost. Če-
ši byli první, kdo mého otce vy-
znamenal,“ řekl  Wit Siwiec. „Přál 
bych si, aby měl ulici i ve své domo-
vině, za kterou zemřel.“

Senátor Jiří Liška připomenul 
aktuálnost Swiecovy oběti v době 

nostalgie po vládě pevné ruky a vše-
mocném státu. Milena Kozumplí-
ková ve svém projevu zmínila, že 
i starý Žižkov chtěli komunistič-

tí plánovači vymazat z mapy, stej-
ně jako jména lidí, kteří se proti ko-
munistické totalitě postavili a boji 
proti ní obětovali i vlastní život.

-red-

Dne 8. září 1968 se na varšav-
ském Stadionu Desetiletí kona-
la oslava celostátních dožínek, 
na kterou přijelo z různých kou-
tů Polska okolo sto tisíc lidí. 

Po projevu prvního tajemní-
ka se na ploše varšavského sta-
dionu objevily stovky mladých 
lidí v krojích, kteří tančili po-
lonézu, polský národní tanec. 
Čtvrthodinu po poledni se tak-
řka naproti tribuně, kde sedělo 
nejvyšší vedení strany a státu, 
polil rozpouštědlem a zapálil 
devětapadesátiletý muž. V ru-
kou držel polskou národní vlaj-

ku, na které byla rukou napsaná slova odkazující na tradiční heslo 
polských revolucionářů „Za naši i vaši svobodu, čest a vlast“. Hoří-
cí postava křičela: „Ať žije svobodné Polsko“ a „To je křik umírající-
ho svobodného člověka“. Když se ho snažili lidé uhasit, odstrkoval je 
se slovy „Nezachraňujte mne, podívejte se, co mám v aktovce.“ Na 
místě vyšetřovatelé našli v aktovce čtyřiadvacet kusů strojopisného 
letáku, který začínal větou „Protestuji proti nevyprovokované agre-
si proti bratrskému Československu!“ a končil slovy „Umírám pro-
to, aby nezahynula svoboda!“ 

Tragický protest Ryszarda Siwiece, který po čtyřech dnech zemřel 
v nemocnici, se tajné policii podařilo na dlouhá léta utajit. Hořící po-
stavu sice viděly tisíce účastníků dožínkové slavnosti, ale patrně pouze 
nejbližší přihlížející dokázali snad aspoň částečně pochopit, čeho by-
li svědky. Teprve poté, kdy se v Praze upálil Jan Palach, byla v březnu 
1968 zpráva o sebeupálení na Stadionu Desetiletí odvysílána. 

Čtrnáct milionů Čechů a Slováků bylo přepadeno armádami repre-
zentujícími téměř tři sta milionů lidí. Vojáci bez špetky studu provedli 
invazi do malé, mírumilovné a bezbranné země, která nekladla žádný 
vojenský odpor. Hanba tohoto činu mluví sama za sebe. Na věčné časy 
zůstane jednou z nejčernějších skvrn ve vašich dějinách. A máte tako-
vých skvrn hodně. Hanba tohoto činu vrhá černý stín na celé lidstvo.

Ryszard Siwiec (září 1968)

(Z úvodu ke knize Petra Blažka Živá pochodeň na Stadionu Dese-
tiletí. Protest Ryszarda Siwiece proti okupaci Československa v roce 
1968, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů 2008)

Polský hrdina má svoji ulici

U příležitosti přejmenování ulice promluvila i starostka městské části Praha 3 
Milena Kozumplíková. Zcela vlevo místopředseda Senátu ČR Jiří Liška.

Slavnostní odhalení tabule – zleva Wit Siwiec a ředitel Ústavu pro studium 
totalitních režimů Pavel Žáček

Wit Siwiec – nejstarší syn Ryszarda 
Siwiece

Foto: P. Fialka
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Rádi uveřejníme i Vaši inzerci... 

www.lexis.cz
Krkonošská 17, P-2
T/F: 222 721 363
GSM: 603 283 580

Nové kurzy od března 2009
• cena od 83 Kč za hodinu
• on-line testy: www.lexis.cz
• přihlášky: www.verejnekurzy.cz
• učebny Flora a Jiřího z Poděbrad
• malé skupiny, zkušení lektoři

Angličtina,
ŠJ, FJ, IT, RJ, NJ

� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a videoka-
zety. Tel. 222 724 856
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze 3, 
7x za 5 měsíců, intenzivně. Telefon: 
222 729 149, mobil: 603 869 113,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Sběratel koupí autíčka Matchbox, 
Lesney, Corgi, starší česká, prázdné 
krabičky. Tel. 604 988 481
� Zkušená chůva, 27 let praxe, nabízí 
celodenní péči o vaše dítě. 
Tel. 603 550 812

� Knihy i knižní pozůstalost koupím, 
odvezu. Tel. 286 891 400
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� Relax Club – kadeřnictví – za vý-
hodné ceny nabízí barvy zn. Selectiv, 
Schwarzkopf – melíry – svatební – spo-
leč. účesy, Praha 3. Tel. 284 860 349
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584
� Kuřáci – odvyknete!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� Malířské práce – František Zelen-
ka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel. 241 412 507
� Malířské a lakýrnické práce + úklid
 levně/kvalitně – P. Sus. Tel. 603 505 927

� SOLÁRIUM – FITNESS, masá-
že, posilovny rozděleny, nízké ceny. 
Tel. 284 821 225
www.solarium-fitness.cz
� Hájek – zedník, živnostník – pro-
vádím vešekré zednické, obkladač-
ské, bourací a malířské práce. Re-
konstrukce bytů a domků. Praha 
a okolí. Tel. 777 670 326
� TRUHLÁŘSTVÍ – masiv–dý ha–la-
mino, zakázková výroba nábytku, ná-
vrhy, montáž, doprava. 
� KADEŘNICTVÍ – veškeré kadeř-
nické služby, pracujeme s materiálem 
Kadus, Selective, modeláž nehtů, 
P-shine, manikúra, nízké ceny. 
Tel. 222 592 690Tel. 608 253 549
� Rekonstrukce bytu – zednické 
práce, malování, lakování, voda, 
elektrika, obklady, dlažby, sádro-
kartony. Tel. 736 699 667

� Renovace parket, broušení, laková-
ní, pokládka laminátové a dřevěné pod-
lahy. Rychle, kvalitně. Tel. 606 531 051
� Malby, zednické opravy, vyklízení. 
Tel. 608 855 314
� Čistírna peří – sběrna J. Želiv-
ského 39, po 10–18; út, st, čt 8–16;
pá 8–12. Tel. 605 822 001
� Byt. družstvo prodá světlý 2+1, 
1. kat., 68 m2 s příslušenstvím, 
nově zrekonstruovaný, 1. patro, 
výtah, v exkluzivní části Prahy 3 
– Flóra. Výhledově převod do OV. 
Cena 3,9 mil. Kč. Nabídky na e-
-mail bdps@volny.cz, resp. na tel. 
608 246 472, 742 050 949
� Vym. větší za menší. 2+1, 60 m2, 
u majitele, Řehořova, koupelna, WC, 
spíž, sklkep, 2x WAW, za 1+1 nebo 
2+kk, 40–50 m2, 1.–2. patro nebo vý-
tah, blízko MHD, P3. Tel. 728 503 432

� Vyměním byt 3+1, 67 m2, ve 2. pa-
tře, u Sladkovského nám., P3, dům 
soukr. majitele, za menší 2+1 na 
Žižkově. Tel. 604 232 583
� Pronájem NBP u Flory. Dvorní 
objekt 90 m2 dílna, laboratoř, služby. 
Vybavená kuchyňka, kancelář s ná-
bytkem, trezor ve zdi, WC, sprcha, el. 
230/400 V + UPS, LAN, etáž. topení 
+ TUV na plyn. Sklady v suterénu 
43 m2, výtah. 26 700 Kč/měs. Parko-
vání ve dvoře. Více tel. 736 489 561 
nebo www.prosper-as.cz
� Pronájem NBP v Poliklinice Jarov
pro skladování nebo kancelář, 30 m2, 
10 000 Kč/měs. Tel. 603 711 529
� Pronajmu samostatnou garáž v ul. 
Spojovací. Tel. 602 312 456

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

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

MÌSÍCE
JEDNOHO

MNOHO DOBRÝCH REFERENCÍ

ÚKLID
DOMÙ

Mobil: 602 944 162
E-mail: info@akuklid.cz
www.akuklid.cz

Strojové čištění 
koberců a čalounění 
v domácnostech a firmách

tel: 777 741 175, 739 610 089
www.cistekoberce.cz

\
NAKLÁDKA, ODVOZ, 

TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE, 
100% servis v odpadech

! Pevné smluvní ceny předem !
• vyklízení veškerých prostor
• bourací a zemní práce s odvozem odpadu
• řádné doklady o likvidaci odpadů
• pronájem kontejnerů 3 m3 až 20 m3 / 3t až 8,5t
602 111 142 • 602 210 875

NONSTOP
www.hladik-odpady.cz

KURZY ÚČETNICTVÍ 
PRO ZAČÁTEČNÍKY

KURZY DAŇOVÉHO MINIMA
PRO PRÁVNICKÉ OSOBY
víkendové i denní, u Olšanského náměstí

www.kurzucta.cz • tel. 607 731 532

Prádelna Quido
Cimburkova 23, Praha 3

vchod z Dalimilovy ulice
tel.: 222 780 249, 723 160 949

info@pradelnaquido.cz
www.pradelnaquido.cz

domácnosti • lékařské • restaurační
 pracovní • hotelové • s dopravou

Pronajmu chaty a větší chalupu 
na Lipně (Šumava)

www.atcolsina.unas.cz
www.lipno-chatyulesa.cz

tel. 608 029 981

Oznamujeme, že v neděli 25. led-
na 2009 zemřela paní Jitka Mě-
churová ze Žerotínovy ulice. Vzpo-
mínají kamarádky a spolužáci 
z gymnázia na Sladkovského nám.

tel. 222 782 816
 e-mail: rn.inzerce@praha3.cz
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Beseda s lídrem kandidátky 
do Evropského parlamentu 
doc. Jiřím Havlem

Beseda s lídrem kandidátky 
do Evropského parlamentu 
doc. Jiřím Havlem

Na semináři dále vystoupí:
Ing. Mgr. Miroslav Poche – místopředseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy za ČSSD

Michal Kucián – člen zastupitelstva MČ Praha 3

Poradíme Vám, jak se vyrovnat s finanční krizi. Objasníme, 
jaké změny přinese Lisabonská smlouva. Odpovíme na Vaše 
otázky týkající se současného i budoucího vývoje v Praze 3.

Kde?
Na radnici Prahy 3, Havlíčkovo nám. 9 – velká zasedací síň

(zastávka tram 5, 9, 26 – Lipanská)
Kdy?

v pondělí 30. března 2009 v 17.00

Občerstvení pro účastníky zajištěno!

PraÏská plynárenská na t˘den omezí provoz 
obchodních kanceláfií a zákaznické linky

Pražská plynárenská, a. s.
tel.: 840 555 333, e-mail: callcentrum@ppas.cz, www.ppas.cz

Pražská plynárenská prosí své zákazníky, 
aby si vyřídili neodkladné záležitosti spojené 
s odběrem zemního plynu pokud možno 
do pátku 20. března, nebo až po 30. březnu. 
Z důvodu zavádění nového zákaznického 
informačního systému bude od pondělí 
23. března do pátku 27. března omezen 
provoz obchodních 
kanceláří v Paláci Adria 
v Jungmannově ulici 31 
v Praze 1 a v ulici 
U Plynárny 500 v Praze 4. 
V tomto období budou 
pouze podávány informace, 
předávány informační 
materiály a tiskopisy 
a přijímány požadavky 
na drobné evidenční změny, 
jako jsou například nahlášení 
samoodečtu plynoměru, 
změna výše zálohové platby 
nebo změna zasílací adresy.

Zákaznická linka na telefonním čísle 
840 555 333 bude v uvedeném 
období mimo provoz. V provozu 
zůstávají internetové stránky 
www.ppas.cz. Požadavky zaslané 
prostřednictvím internetu, e-mailu, 

dopisu nebo SMS zpráv 
budou nadále přijímány, 
ale vyřizovány až po 
30. březnu 2009. 
Nepřetržitého provozu 
Pohotovostní linky 1239 
se žádná omezení netýkají.
Pražská plynárenská se 
omlouvá za přechodné 
omezení služeb a děkuje 
svým zákazníkům 
za pochopení.
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otevřeno denně 13.00–01.00 | pátek a sobota  13.00–02.00
     Koněvova 214, Praha 3 | tel. 725 832 606

NOVĚ OTEVŘENO!
SRDEČNĚ VÁS ZVEME!

Nejlepší komplexní zdravotní péče pro každého z Vás na dosah ruky od Vašeho bydliště - vyzkoušejte nás...

Poliklinika Italská
- smlouvy se všemi ZP
- komplexní zázemí specialistů
- 31 odborných ambulancí
- moderní přístrojové vybavení
- digitální RTG (CT, UZ, RTG) 
- gynekologická ambulance
- oční
- ORL
- chirurgie
- ortopedie

Praktičtí lékaři
- příjmáme nové pacienty
- 6 ordinací praktických lékařů
- prac. doba od 7:30 do 18:00 
  hodin v pracovní dny
- možnost tel. objednávky
- možnost on line objednávky
- objednáte se na přesný termín
- očkování
- posudková činnost

www.stako.cz     stako@stako.cz
PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA STAKO:

pomůžeme z Vašeho bytu či domu vytvořit Váš domov...

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

specialisté na výrobu 
a montáže vestavěných 
skříní a nábytku

odborné poradenství, 
návrhy a předběžné 
kalkulace zdarma

individuální přístup 
ke každému zákazníkovi

vlastní výroba, 
krátké dodací lhůty

10 let
na trhu

PRAHA 3 – Žižkov 
Seifertova 14

tel.: 222 712 037

PRAHA 5 – Košíře
Plzeòská 163/255 
tel.: 257 212 414

PRAHA 7 – Holešovice 
Argentinská 6 

tel.: 220 876 807

Novinka na www.stako.cz: 
Dokonalý a přitom zcela jednoduchý 3D návrhář pro on-line návrhy Vašich skříní!

~ 3 plavecké dráhy, 25 m ~ 3 plavecké dráhy, 25 m 
~ relaxační bazén ~ relaxační bazén 

~~  whirlpool whirlpool ~ ~ parníparní kabina kabina
  ~ Aqua Bike centrum ~ Aqua Bike centrum 

  ~~  plavecký Klub Žabička plavecký Klub Žabička 
~~ plavání kojenců a batolat  plavání kojenců a batolat 

~~  školní a studentské plaváníškolní a studentské plavání  
~~  zdokonalovací plavecké kurzy zdokonalovací plavecké kurzy 

~~ aqua aerobic  aqua aerobic ~ ~ těhotenský aqua aerobictěhotenský aqua aerobic  
~~ dětský koutek dětský koutek  ~~ parkoviště zdarma parkoviště zdarma

~ restaurace,~ restaurace,  výhodné polvýhodné polední menuední menu
Malletova 2350, Praha 9, Malletova 2350, Praha 9, tel.: 296 786 17tel.: 296 786 1777~~8,8,  www.sportcentrumstep.cz,www.sportcentrumstep.cz,  otevírací doba 7.00otevírací doba 7.00~~22.0022.00

NOVNOVÝ BAZÉN Ý BAZÉN PRO VEŘEJNOSTPRO VEŘEJNOST  
pondělí až pátek

7–13 hod. 

ve volných hodinách

70 Kč/hod.
pro všechny

AKČNÍ SLEVArodinné plavánípá 16–22, so a ne 7–13  za 250 Kč

Akce platí do konce června 2009Akce platí do konce června 2009
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RADNIČNÍ
NOVINY  PRAHY 3 3

12 číslo 3 2009 | Radniční noviny Prahy 3 ZE ŽIVOTA PRAHY 3

1) 02832/08 roční kříženec ně-
meckého ovčáka, větší vlko-
šedý  pes. Je chytrý a učenli-
vý, miluje procházky. Nalezen 
17. prosince na rozhraní Pra-
hy 3 a 10.

2) 0081/09 větší roční pes, kříže-
nec zlatavé barvy s melírem. 
Je hodný a milý, má rád pohyb 
a potřebuje delší procházky. 
Nalezen 13. ledna na Žižkově.

3) 0183/09 pětiletý středně vel-
ký pes, zlatý kříženec kokr-
španěla s bílou náprsenkou. 
Je hodný, poslušný, v bytě 
bude čistotný. Byl nalezen 27. ledna na Vinohradech uvázaný 
u sloupu.

4) 0205/09 osmiletá menší tříbarevná fenka, kříženec. Je hodná a mi-
lá, nevyžaduje delší procházky, vhodná i ke starším lidem. Byla 
nalezena 31. ledna na rozhraní Prahy 3 a 10.

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

KDO MĚ CHCE

2

V sobotu 14. března proběh-
ne na adrese Koněvova 24 již 
7. ročník hudebního a divadel-
ního festivalu Ben Stacík, jehož 
výtěžek jde ve prospěch Stacio-
náře pro děti s kombinovaným 
postižením.

Festival bude probíhat od 14 do 
20 hodin, během kterých se budou 
nepřetržitě střídat hudební a di-
vadelní účinkující. Vystoupí např. 

Jana Richterová, Olats Otesoc, 
Ester Pavlů, kapela Bez Peří, her-
ci Švandova divadla – Klára Pol-
lertová-Trojanová, Klára Cibul-
ková a Jaroslav Šmíd, Teatro dela 
Liberte a mnoho dalších. Program 
doplní výstava výtvarných prací 
a výrobků dětí, prodej občerstve-
ní a tombola o zajímavé ceny. Více 
na www.cb.cz/praha3/stacionar.

-red-

Strážníci zadrželi 
podnapilé řidiče

Nezodpovědné řidiče, kteří sedli pod vlivem alkoholu za volant a ha-
zardovali se svým životem i životy ostatních, zadrželi strážníci Prahy 3 
a předali do rukou státní policie. Prvního ledna krátce před druhou ho-
dinou ranní řidič zelené Škody s vypnutými světly při parkování nabou-
ral před ním stojící automobil značky Volkswagen vínové barvy. „Přesto-
že řidič jevil značné známky opilosti, odmítl dechovou zkoušku. Proto byla 
na místo přivolána Policie České republiky,“ poznamenal obvodní ředitel 
Městské policie v Praze 3 Dušan Machoň. 

Na dopravní nehodu upozornil hlídku v ulici Roháčova 31. ledna řidič 
taxi. Viníkem měl být podle muže právě projíždějící řidič automobilu Ford 
červené barvy. „Strážníci řidiče zastavili a legitimovali. Muž se jevil opilý 
a přiznal konzumaci dvou piv,“ informoval Machoň. Mezitím na místo ne-
hody na křižovatku ulic Jana Želivského a Jeseniova vyrazila druhá hlíd-
ka. Na místě stál nabouraný Opel stříbrné barvy. Podnapilého řidiče For-
du si převzali policisté, kteří mu na místě naměřili 2,21 promile.

(teg)

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

SPORTOVÁNÍ V ULITĚ
– Od konce dubna Ulita otevírá 
krátkodobé kurzy na venkovním 
hřišti v následujících sportech: 
volejbal, tenis, florbal, badmin-
ton, nohejbal, fotbálek a basket-
bal. Přihlásit se ovšem můžete 
i do dalších kroužků a kurzů ta-
nečních, uměleckých nebo vzdě-
lávacích Sledujte webové strán-
ky www.ulita.cz s rozpisem časů 
a neváhejte se přihlásit! 

Pacienti Fakultní nemocnice Krá-
lovské Vinohrady (FNKV) mohou 
od konce ledna využívat nově vyba-
venou a rekonstruovanou Radiodia-
gnostickou kliniku. Investice do pře-

stavby, která byla zahájena v říjnu 
loňského roku, a nového přístrojo-
vého vybavení dosáhla 129 milionů 
korun a klinika se stala jednou z nej-
modernějších v České republice. 

Nové přístroje, především počí-
tačový tomograf a magneticko-re-
zonanční skener významně urychlí 
vyšetření těžkých a mnohočetných 
zranění, vysoce kvalitní zobrazova-
cí metody ještě zvýší přesnost léčeb-
ných zákroků. Dále objemové (3D) 
zobrazení poničených orgánů a čás-
tí těla umožní jejich lepší rekon-
strukci, pacienti nebudou muset 
být pro některá vyšetření odesíláni 
do jiných nemocnic, jak tomu bylo 
doposud, a některé operační zákro-
ky budou nahrazeny neinvazivní di-
agnostikou (například při ucpání 
cév nohou nebo srdce), tedy pro pa-
cienty daleko šetrnější metodou.

Rekonstruované a nově vybave-
né pracoviště si při odborném vý-
kladu přednosty Radiodiagnostické 
kliniky doc. MUDr. Václava Janí-
ka a v doprovodu ředitele nemocni-
ce MUDr. Marka Zemana prohléd-
la i starostka městské části Praha 3 
Milena Kozumplíková. 

-red-

Nové přístroje zkvalitní péči a zachrání životy

Blíží se jaro, a to pro atlety zna-
mená přesunout se z hal na ote-
vřené stadiony a do přírody. Atleti 
ze Sportovního klubu ZŠ Jesenio-
va již tradičně na jaře připraví ně-
kolik sportovních akcí pro celou 
sportovní veřejnost Prahy 3: 

25. 3. Pražský běžecký pohár 
mládeže – park Vítkov – přespol-
ní běh pro věkovou kategorii od 
10 do 17 let.

2. 4. Aprílový běh s kuřetem – 
park Židovské pece – přespolní běh 
pro děti ve věku I. stupně ZŠ. Při-
hlásit se mohou školy i jednotlivci.

19. 4. Běh Žižkovským tune-
lem – silniční běh pro veřejnost 
z Karlína na Žižkov. 

21. 4. Talentové zkoušky do 
sportovní třídy – pro zájemce (tří-
dy od 6. ročníku ZŠ).

2. 5. Žižkovská desítka – park 
Vítkov – celostátní závod v chůzi 
– součást ligových závodů ČAS.

5. 5. Nominační závod na Hry 
IV. letní olympiády dětí a mládeže 
v Táboře – stadion Přátelství.

16. 6. Republikové finále KIN-
DERIÁDY – stadion Slávia – sou-
těž pro žáky I. stupně ZŠ.

SK ZŠ Jeseniova přivítá všech-
ny zájemce o pravidelný pohyb. 
Tréninky probíhají v odpoledních 
hodinách. Další informace najde-
te na www.jeseniova.cz

- red-

Sportovní klub ZŠ Jeseniova 
zve na své jarní akce

8.  března (ne) ve 20.00
s AC Sparta Praha

22.  března (ne) v 10.15
s FK Jablonec 97

DOMÁCÍ ZÁPAS 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV

Ben Stacík posedmé

Ve čtvrtek 12. února proběhlo 
ve velkém sále DDM Ulita pracov-
ní setkání všech skupin komunit-
ního plánování v Praze 3. Zástup-
ci organizací, zástupci radnice, ale 
i další občané se sešli v diskusi nad 
prioritami připravovaného Komu-
nitního plánu naší městské části. 
Výsledek jejich diskuze bude, spo-
lu s ostatními připomínkami, za-
hrnut do návrhu priorit, který bu-
de následně předložen ke schválení 
sociálně-zdravotní komisi a radě 
městské části. Komunitní plán roz-
voje sociálních služeb by měl být 
hotov nejpozději v září tohoto ro-
ku. „Již dávno vím, že neziskovky 

na Praze 3 fungují báječně. Takže 
to není velké překvapení, ale stejně 
mě těší, kolik lidí a s jakým nasaze-
ním se účastní komunitního pláno-

vání,“ uvedl místostarosta Martin 
Benda, pověřený péčí o neziskový 
sektor a sociální věci. 

Petra Wünschová

Workshop k určení priorit komunitního 
plánu rozvoje sociálních služeb

1

4
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