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podpora v krizi

Světová ekonomic-
ká krize hýbe na-
ším světem, vyska-
kuje na nás téměř 
ze všech novino-
vých zpráv i televiz-

ních reportáží, vlády řeší, jakým 
způsobem zmírnit její dopady. 
Většinou se zabývají pomocí eko-
nomickým gigantům – automobil-
kám a bankám. I my v komunál-
ní politice bychom chtěli alespoň 
trochu pomoci. Právě v minulých 
dnech učinila jedno důležité roz-
hodnutí i žižkovská radnice. 

Městská část má ve svém ma-
jetku stále poměrně velké množ-
ství nebytových prostor, po je-
jichž pronájmu je poptávka ze-
jména z řad drobných či střed-
ních živnostníků.

Před několika dny rada měst-
ské části stála před problémem, 
zda přistoupit k valorizaci nájem-
ného za nebytové prostory. Otáz-
ku valorizace vyvolala v lednu vy-
hlašovaná průměrná roční inflace 
za předchozí rok, jež dosáhla vý-
še 6,3 %. Vedení městské části Pra-
ha 3 rozhodlo, že  k možné valori-
zaci nájmů nepřistoupí, a to i přes 
výše zmíněnou míru inflace. V mě-
řítku globálních problémů světo-
vé ekonomiky by se mohlo zdát, že 
to je zanedbatelný příspěvek, pře-
sto věřím, že to našim živnostní-
kům a drobným podnikům pomůže 
v boji s problémem, jehož konečný 
dopad si dnes nedovolí předvídat  
téměř nikdo. 

Jan Šmíd, zástupce starosty

Zastupitelstvo městské části Pra-
ha 3 rozhodlo na svém březnovém 
jednání o rozdělení grantů na ve-
řejně prospěšné aktivity v celkové 
výši 14 milionů korun. Oproti loň-
ským 11 milionům jde o více než 
třicetiprocentní nárůst a ve srovná-
ní s jinými městy je tato částka sku-
tečně nadprůměrná.

V grantovém řízení dorazilo 216 
žádostí o finanční podporu v úhrnné 
výši přes 47 milionů korun. Z toho je 
patrné, že jsme bohužel nemohli vy-
hovět všem. Nicméně přesto jsme se 
velmi snažili, aby se na většinu pro-
jektů dostalo alespoň částečně – na-
konec se nám podařilo přidělit grant 
137 projektům. Další projekty, na 
které se nedostalo, se budeme snažit 
financovat z jiných zdrojů rozpoč-
tu, takže celkově dokážeme finančně 
podpořit kolem 70 % žádostí, což je 
myslím úctyhodné číslo.

V prvé řadě jsme se snažili při-
spět těm občanským sdružením, 
která jsme podporovali v minulos-
ti. Jestliže i nadále prokazují vyso-
kou kvalitu projektů, která je pro 
udělení daru nezbytná, budeme 
jejich činnost podporovat i nadá-

le. V těchto případech je jasné, že 
výpadek příjmů od dlouhodobého 
dárce by znamenal vážné ohrože-
ní chodu neziské organizace. Tak 
od nás dostala podporu velká řada 
kulturních projektů zahrnující ši-
roké spektrum žánrů – alternativní 
muziku, film, divadlo, na Žižkově 
tolik oblíbené pouliční produkce, 
festivaly a další. Dále ze stálic mu-
sím jmenovat subjekty zabývající 
se sociální tématikou – Remedium, 
Mamma Help, Ateliér Alf a dal-
ší. Pochopitelně není možné opo-
menout ani rodinné centrum Nová 
trojka, i když se zdráhám ho zařa-
dit mezi sociální projekty. Přidělili 
jsme i peníze na ekologické (Konik-
lec), mládežnické (Junák, Progres-
sio) či církevní projekty.

Mysleli jsme také na „nováčky“, 
neboť neziskový sektor je z definice 
živý a neustále se vyvíjející organis-
mus. Jmenoval bych například Ro-
dinné centrum Paleček, které fun-
guje ve vinohradské části Prahy 3 
a vhodně tak doplňuje žižkovskou 
Novou Trojku.

Rád bych zmínil ještě jednu ob-
last, která byla letos hojně zastoupe-

na: jedná se o péči o vzhled našich 
ulic, náměstí a zákoutí. Celá řada 
sdružení založených spontánně na-
šimi občany se snaží mapovat ne-
dostatky, vlastními silami je odstra-
ňovat či alespoň přicházet s nápady 
na řešení a rekultivace. Tyto inicia-
tivy svědčí o tom, že řadě z nás není 
lhostejné, co se děje za dveřmi jejich 
bytu, a jsou ochotni přispět svým 
časem i energií k nápravě.

Naše radnice vždy podporova-
la a i nadále bude podporovat ob-
čanský sektor jako přirozeného 
partnera radnice. Nejde jen o pení-
ze. Představitelé radnice podporu-
jí občanské aktivity osobní účastí, 
záštitami, poradenstvím, funguje 
společný proces komunitního plá-
nování a další a další. Nicméně tři-
cetiprocentní nárůst rozdělovaných 
financí je důkazem, že podpora ne-
ziskového sektoru není u nás jen 
v rovině slov.

Ondřej Pecha, 
předseda Výboru 

pro správu 
grantového a pod -

půrného fondu

Praha hostila města a regiony EU

Stovky měst, obcí i jednotlivců 
si v úterý 10. března vyvěšením ti-
betské vlajky připomněly 50. výro-
čí povstání Tibeťanů proti nadvlá-
dě Pekingu, které následně čínská 
armáda brutálně potlačila. Stra-
nou tradičně nezůstala ani třetí 
městská část, která se již od roku 
1996 připojuje k celosvětové akci 
„Vlajka pro Tibet“. 

Ve tři hodiny odpoledne rozvinu-
la starostka Milena Kozumplíko-
vá spolu se svým zástupcem Jiřím 
Matuškem z okna druhého patra 
žižkovské radnice symbol Tibetu – 
vlajku s bílou zasněženou horou, 
sluncem a párem sněžných lvů, 
představujících sjednocení duchov-
ního a světského života. 

Praha 3 se ovšem neomezila jen 
na tento symbolický akt vyvěšení ti-
betské vlajky, ale připravila ve spo-
lupráci se sdružením Potala dopro-
vodný program, který účastníkům 
přiblížil jak současný Tibet, tak jeho 
zajímavé duchovní tradice. 

„Vojenské obsazení Tibetu a zá-
sah proti povstání v hlavním městě 
okupované země Lhase v roce 1959, 
kdy zemřelo na 80 tisíc Tibeťanů 
a jejich duchovní vůdce dalajlama 
odešel do indického exilu,“ připo-
mněla ve svém úvodním proslovu
starostka Milena Kozumplíková. 

Po minutě ticha za oběti čínské 
represe následovala hudební medi-
tace na sitár a tabla „Pocta Tibetu“ 
Ladislava Broma a Tomáše Reind-
la. V Galerii pod radnicí se pak moh-
li návštěvníci zúčastnit vernisáže vý-
stavy černobílých fotografií „Tibet“ 
Jaroslava Havlíka, kterou autor do-
provodil krátkým výkladem. Poté se 
stal hlavním aktérem rituálu rozme-
tání tentokrát opravdu mimořádně 
krásné mandaly, kterou pro žižkov-
skou radnici vytvořil Ladislav Brom 
a jejímuž sestavení věnoval devět dní. 
Mandala, z barevného písku vysypa-
ný symbolický diagram, ve kterém 
jsou zakresleny základní principy ti-
betského buddhismu, se v souladu

s pomíjivostí, která je dle tohoto ná-
boženství elementární vlastnos-
tí světa, rituálně ničí. Barevná zrn-
ka písku pak byla rozmetána na 

radničním dvorku. Den pro svobo-
du Tibetu na Žižkově ukončilo uve-
dení dokumentárního filmu Tibet:
Nářek sněžného lva.  -red-

Vlajka jako symbol podpory Tibetu

Ve dnech 5. – 6. března se v rám-
ci předsednictví České republiky 
Evropské unii setkali na pražském 
Žofíně představitelé měst a regi-
onů EU. Do historických prostor 
Žofína se jich sjelo na 500. Mezi 
nimi nechyběli ani zástupci naší 
městské části. Stejně tak nechyběl 
náš stánek v dolní části Václavské-
ho náměstí v rámci akce Ochut-
nejte Evropu, k jehož návštěvě ne-
přeslechnutelně vábila harmonika 
pana Wichterleho s typickými čes-
kými písničkami.

Účastníci Evropského summi-
tu regionů a měst, jak se oficiál-
ně žofínské setkání jmenovalo, 
se věnovali v jednotlivých diskus-
ních panelech různým tématům 
od současné hospodářské krize 
přes Lisabonskou smlouvu, hroz-
bu protekcionismu až po politi-
ku soudržnosti podporující rozvoj 
jednotlivých evropských regionů 
a měst.

K jednotlivým tématům vystu-
povali i naši političtí představitelé – 
např. pražský primátor Pavel Bém, 
ministr pro místní rozvoj Cyril 
Svoboda, europoslanec a předse-

da Svazu měst a obcí ČR Oldřich 
Vlasák a další. Pro mne osob-
ně bylo jedním nezanedbatelným 
závěrem z tohoto setkání zjiště-
ní, že názory a argumenty našich 
zástupců v diskusích vůbec neza-
padly. Naopak, v porovnání s ji-
nými byly velmi racionální. Čeští 
politici rozhodně nejsou ve srov-
nání se zbytkem Evropy druhá li-
ga. I proto si myslím, že bychom 
blížící se volby do Evropského 
parlamentu vůbec neměli podce-
ňovat a v červnu bychom se mě-
li k volebním urnám vydat ve vel-
kém počtu, byť si třeba myslíme, 
že Brusel je od nás hodně vzdá-
len a dění v něm nemůžeme příliš 
ovlivnit. Avšak Brusel bude ovliv-
ňovat naše životy, ať chceme či ne-
chceme. A proto hlasy a argumen-
ty našich zástupců, byť jsou někdy 
považovány za kverulantské, mu-
sí zaznívat stejně racionálně a ješ-

tě mnohem hlasi-
těji i v Evropském 
parlamentu.

Jiří Matušek,
zástupce starosty

Podpora neziskového sektoru roste
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ze dne 4. března

Schválila � vítěze výběrového ří-
zení na prodej bytu č. 30 v domě 
Pod Lipami 5 za 2 321 870 Kč 
� vítěze výběrového řízení na 
prodej bytu č. 8 v domě Pod Li-
pami 5 za 3 530 000 Kč � vítě-
ze výběrového řízení na prodej 
bytu 30 v domě Pod Lipami 7 
za 2 795 000 Kč � vypracová-
ní urbanisticko – dopravní stu-
die „Jarovská spojka“ – koridor 
k Nákladovému nádraží � uvol-
nění částky 5 mil. Kč z rozpočtu 
městské části na opravy chod-
níků � rozšíření programu Hu-
manizace bytového a domov-
ního fondu � regenerace sou-
borů panelových domů Česko-
bratrská 7, 9, 11, Sabinova 10, 
8 a Rokycanova 18 � vytvoření 
návrhu postupu privatizace by-
tových jednotek s ohledem na 
rozpočtový výhled.
Doporučila
� zastupitelstvu schválit pro-
dej pronajatých bytových jed-
notek oprávněným nájemcům 
v domě Lucemburská 42, Lu-
cemburská 30, Orlická 8, Na 
Lučinách 1, 3 � zastupitelstvu 
schválit poskytnutí darů z Gran-
tového a podpůrného fondu 
v celkové výši 14 000 000 Kč 
� zastupitelstvu schválit postup 
zvýšení základního kapitálu ve 
společnosti Viktoria Žižkov a. s.
Souhlasila
� s požadavky petice za obno-
vení původní trasy autobusové 
linky č. 234 na Jarově.
Vzala na vědomí 
� rozbor realizovatelnosti jed-
notlivých požadavků uvedených 
v petici za dokončení prodeje 
obecních bytů � výroční zprávu 
o činnosti ÚMČ Praha 3 v ob-
lasti poskytování informací za 
rok 2008.

ze dne 18. března
Schválila � pronájem gará-
žového stání č. 26.56, Rohá-
čova 46 � uzavření Smlouvy 
o nájmu bytu v Domě s pečova-
telskou službou s dvěma potřeb-
nými občany  � úpravu rozpoč-
tu městské části Praha 3 na rok 
2009 � doplnění plánu investič-
ních akcí do bytového a nebyto-
vého fondu na rok 2009.

Kompletní seznam a znění usne-
sení ZMČ a RMČ je pro obča-
ny Prahy 3 k nahlédnutí na Od-
boru kancelář úřadu, Havlíčko-
vo nám. 9.

Volby do Evropského parlamentu
Občan ČR má právo hlasovat, 

dosáhl-li věku 18 let, nevznikla 
u něj překážka ve výkonu voleb-
ního práva a je zapsán v seznamu 
voličů pro volby do EP, popřípa-
dě hlasuje na voličský průkaz. Se-
znam voličů pro občany ČR s trva-
lým pobytem v Praze 3 vede odbor 
občansko správní. Protože zákon 
neumožňuje dopsání voliče ve dny 
voleb, mohou si voliči, v případě 
pochybností, ověřit svůj zápis v se-
znamu voličů.

Hlasovací lístky budou dodány 
všem voličům nejpozději 3 dny pře-
de dnem voleb. Volič hlasuje osob-
ně, zastoupení není přípustné. Vo-
lič prokáže svou totožnost a státní 
občanství ČR platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pa-
sem ČR. Volič, který se dostavil 

s voličským průkazem, je povinen 
ho odevzdat volební komisi.

Volič, který nebude moci ne-
bo nehodlá volit ve svém voleb-
ním okrsku, může požádat o vy-

dání voličského průkazu, a to: 
osobně na odboru občansko správ-
ním nebo písemným podáním 
s ověřeným podpisem voliče, do-
ručeným nejpozději 15 dnů pře-
de dnem voleb, tj. do 21. května 

na adresu úřadu městské části. Pí-
semná žádost je ke stažení na we-
bových stránkách www.praha3.cz.
ÚMČ Praha 3 nejdříve 15 dnů 
(21. května) přede dnem voleb 
předá voličský průkaz osobně vo-
liči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče, anebo jej voliči zašle, a to 
pouze do vlastních rukou.

Veškeré informace týkající se 
voleb do EP poskytne ÚMČ Pra-
ha 3, Odbor občansko správ-
ní, Havlíčkovo nám. 9, 130 85 
Praha 3, 3. patro, č. dveří 317, 
318, 319. Informace i telefonic-
ky: 222 116 221, 222 119 211, 
222 116 222 nebo e-mailem: 
evac@praha3.cz. Další informa-
ce na www.praha3.cz.

Eva Cihelková,
vedoucí odboru občansko správního

INFORMAČNÍ SERVIS

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živ-
nostníky a firmy! Nevhazujte stavební suť a nebezpeč-

né odpady. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpa-
dové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912, 
další informace 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.
umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 27. 4.
Koněvova/V Jezerách 27. 4.
Soběslavská/Hollarovo nám. 27. 4.
Tachovské nám. (u tunelu) 27. 4.
Na vrcholu/V domově 20. 4. 
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 20. 4. 
Náměstí Barikád 20. 4. 
Kostnické nám./Blahníkova 20. 4. 
Buková/Pod Lipami 54 6. 4. 
Jeseniova 143 6. 4. 
Přemyslovská/Orlická 6. 4. 
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 6. 4. 
Křivá 15 14. 4. 
Přemyslovská/Sudoměřská 14. 4. 
U Rajské zahrady/Vlkova 14. 4. 
V zahrádkách/Květinková 14. 4. 

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V letošním roce bude na území městské části Praha 3 opět prováděna ve třech etapách komplexní údržba komunikací. Současně bude zajištěn úklid ko-
munikací a opravy a pročištění kanalizačních vpustí. Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit: uvolnění ulic od parkujících vozidel • vyčištění chod-
níků • úklid prostor kolem stanovišť odpadových nádob. 

Uvolnění ulic od parkujících vozidel bude zajišťovat TSK hl. m. Prahy. V týdenním předstihu budou osazeny dopravní značky B28 (zákaz zastavení) s vy-
značením dne a hodin platnosti. V případě neuposlechnutí tohoto značení budou vozidla odtahována. 

POZOR! V první etapě bude zákaz zastavení platit do večerních hodin (důvodem je údržba vodorovného značení parkovacích zón)
V zóně placeného stání není majitel rezidenční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ:

Komplexní údržba komunikací 2009

Blok č. 1: 10. 4. (pátek), 5. 6. (pátek), 18. 9. (pátek)
Chrudimská, Písecká, Kouřimská, Horní Stromky, V Horní 

Stromce, Slezská (nám. Jiřího z Lobkovic – Jičínská), Šrobárova, 
Soběslavská (Votická – Hollarovo nám.), U Vinohradské nemocnice, 

U Vinohradského hřbitova, Hollarovo nám., Zásmucká  

Blok č. 2: 14. 4. (úterý), 8. 6. (pondělí), 21. 9. (pondělí)
U Vodárny (Vinohradská – Korunní), Nitranská (Vinohradská – 

Korunní), Řipská (Vinohradská – Korunní), Perunova, Kolínská, 
Libická, Čáslavská, Slezská (Jičínská – U Vodárny)

Blok č. 3: 15. 4. (středa), 9. 6. (úterý), 22. 9. (úterý)
Přemyslovská (Radhošťská – Jičínská), Lucemburská (Radhošťská 

– Jičínská), Křišťanova, Žižkovo nám., Sudoměřská, Baranova, 
Radhošťská, spojka Baranova – Sudoměřská, Olšanské nám. (parkoviště)

Blok č. 4: 16. 4. (čtvrtek), 10. 6. (středa), 23. 9. (středa)
Slavíkova (Ondříčkova – nám. Jiřího z Poděbrad), Laubova, nám. 

Jiřího z Poděbrad, Milešovská, Velehradská, Bořivojova (Ondříčkova 
– Orlická), Jagellonská, Lucemburská (Milešovská – Radhošťská), 

Přemyslovská (nám. Jiřího z Poděbrad – Radhošťská), Orlická

Blok č. 5: 17. 4. (pátek), 11. 6. (čtvrtek), 24. 9. (čtvrtek)  
Kubelíkova, Bořivojova (U Rajské zahrady – Kubelíkova), Vlkova, 

Siwiecova, U Rajské zahrady (Vozová – Siwiecova), Ježkova, Krásova 
(Kubelíkova – Seifertova), Přibyslavská, Víta Nejedlého, Chvalova, 

Sladkovského nám., Čajkovského (Sladkovského nám. – Kubelíkova), 
Lipanská (Táboritská – Bořivojova) 

Blok č. 6: 20. 4. (pondělí), 12. 6. (pátek), 25. 9. (pátek) 
Příběnická, Řehořova, Husinecká, Krásova (Seifertova – Husinecká), 

Blahníkova, Kostnické nám., Orebitská, Jeronýmova, U Božích 
bojovníků, Pod Vítkovem, Dalimilova, Cimburkova, Štítného 

(Blahníkova – Cimburkova) 

Blok č. 7: 21. 4. (úterý), 15. 6. (pondělí), 29. 9. (úterý)
Milíčova, Chlumova (Seifertova – Prokopova), Havlíčkovo nám., 

Lipanská (Chelčického – Havlíčkovo nám.), Rokycanova (Prokopova 
– Chelčického), Chelčického (Prokopova – Lipanská), Štítného 

(Cimburkova – Havlíčkovo nám.), Lupáčova

Blok č. 8: 22. 4. (středa), 16. 6. (úterý), 30. 9. (středa)
Tachovské nám., Prokopovo nám., Chlumova (Koněvova – Roháčova), 

Roháčova (Prokopova – Koldínova), Sabinova, Komenského nám. 
(Roháčova – Sabinova), Rokycanova (Prokopova – Koněvova), 

Blahoslavova, Českobratrská, Lukášova, Ostromečská, Černínova, 
Tovačovského, nám. Barikád, Jeseniova – spojky (Žerotínova – 

Budovcova a Žerotínova – NN), Žerotínova (Blahoslavova – Koldínova) 

Blok č. 9: 23. 4. (čtvrtek), 17. 6. (středa), 1. 10. (čtvrtek)
Kališnická, Pražačka, Roháčova (Koldínova – Zelenky-Hajského), Že-

rotínova (Koldínova – Zelenky-Hajského), Koldínova, Domažlická, Háj-
kova, Zelenky-Hajského, Biskupcova (Zelenky-Hajského – Jana Želiv-
ského), Na Parukářce, U Zásobní zahrady, Basilejské nám. (západní 

strana), Malešická (Basilejské nám. – Na Parukářce), U Stadionu

Blok č. 10: 24. 4. (pátek), 18. 6. (čtvrtek), 2. 10. (pátek) 
Na Ohradě, Nad Ohradou, Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova 
– Kunešova), Kunešova, Na Balkáně (Za Žižkovskou vozovnou – 

Na Vlastním), V Domově (Pod Vrcholem – Za Žižkovskou vozovnou), 
Na Hlídce (Na Balkáně – Koněvova), Strážní (Na Balkáně – Koněvova), 

V Bezpečí, Hraniční (Na Balkáně – Koněvova), Šikmá, Na Vlastním 

Blok č. 11: 27. 4. (pondělí), 19. 6. (pátek), 5. 10. (pondělí)
Basilejské nám. (východní strana), Ambrožova, Biskupcova 

(Jana Želivského – Jeseniova), Rečkova, Buchovcova, Viklefova, 
Na Vápence, Loudova, Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova – Jilmová), 

Na Hlídce (Koněvova – Jeseniova), Strážní (Koněvova – Jeseniova), 
Jilmová (park. proti č. 9–11 se nečistí), Na Viktorce, U Staré cihelny, 

Malešická (Basilejské nám. – Na Jarově) – pouze strojní čištění 

Blok č. 12: 28. 4. (úterý), 22. 6. (pondělí), 6. 10. (úterý)
Pod Vrcholem, Na Vrcholu, K Lučinám, U Kněžské louky, 

Nad Lukami, Luční, Křivá I (spojka Luční – Luční), Křivá II, V Okruží, 
Na Lučinách, V Domově (K Lučinám – Pod Vrcholem), Na Balkáně 

(Spojovací – Na Vlastním), K Vrcholu, K Chmelnici 

Blok č. 13: 29. 4. (středa), 23. 6. (úterý), 7. 10. (středa)
V Zahrádkách, Na Chmelnici, Za Vackovem, Na Mokřině, Na Vackově 
(Pod Jarovem – Malešická), Mezi Domky (Za Vackovem – Na Vackově), 
Pod Jarovem, Květinková (V zahrádkách – Na Jarově), Schöfflerova, 
Pod lipami (Na Jarově – Plavínová vč. slepého úseku), Na Rovnosti, 

V Zeleni (V Zahrádkách – Na Mokřině) 

Blok č. 14: 2. 5. (sobota), 13. 6. (sobota), 26. 9. (sobota)
Koněvova (Pražačka – Husitská, pravá strana ve směru do centra), 

Husitská (Koněvova – Trocnovská, pravá strana ve směru do centra), 
Prokopova (Husitská – Rokycanova), Seifertova (Italská – Táboritská)

Blok č. 15: 3. 5. (neděle), 14. 6. (neděle), 27. 9. (neděle) 
Koněvova (Pražačka – Husitská, levá strana ve směru do centra), Koněvova 

(Pražačka – Jana Želivského), Koněvova (park u ul. Pražačka), Husitská 
(Koněvova – Trocnovská, levá strana ve směru do centra), Jičínská 

(Olšanské nám. – Korunní), Korunní (U Vodárny – Šrobárova, kom. 
příslušná území MČ Praha 3), Vinohradská (Jičínská – Jana Želivského, 

pravá strana ve směru z centra), Hradecká, nám. Jiřího z Lobkovic 

Blok č. 16: 30. 4. (čtvrtek), 24. 6. (středa), 8. 10. (čtvrtek) 
Slavíkova (Ježkova – Ondříčkova), Ševčíkova, Škroupovo nám., 
Zvonařova, Pospíšilova, Blodkova, Fibichova, Křížkovského, 

Ondříčkova (Slavíkova – Bořivojova), Čajkovského (Ondříčkova – 
Kubelíkova), Bořivojova (Kubelíkova – Ondříčkova)

Blok č. 17: 4. 5. (pondělí), 25. 6. (čtvrtek), 9. 10. (pátek)
Jeseniova

Blok č. 18: 5. 5. (úterý), 26. 6. (pátek), 12. 10. (pondělí)
Květinková (Na Jarově – Pod Lipami), Na Jarově, V Jezerách, Buková, 
Osiková (Pod lipami – Habrová), Pod Lipami (Na Jarově – Koněvova), 

Habrová
Městská část Praha 3, Technická správa komunikací hl. m. Prahy 

 se budou konat 5. června od 14.00 do 22.00 hod. a 6. června od 8.00 do 14.00 hod.
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Městská část Praha 3 vždy jasně deklarova-
la, že privatizaci domovního fondu považuje 
za jednu ze svých priorit. Již od počátku deva-
desátých let proto v Praze 3 privatizace probí-
há. A již od devadesátých let zažíváme snahy 
tento proces ovlivnit. Při privatizaci městská 
část vstupuje s jednotlivými občany do ob-
chodního vztahu a je tedy přirozené, že tito 
občané chtějí do osobního vlastnictví získat 
majetek za nejnižší možnou cenu. 

Snahy vyvinout tlak na radnici, aby při 
prodeji poskytla nájemcům maximální mož-
nou slevu, tak v té či 
oné podobě prováze-
jí každou etapu pro-
deje bytového fondu. 
Forma, kterou ale 
zvolilo několik desí-
tek občanů ve spoje-
ní s opozičními členy 
zastupitelstva na je-
ho březnovém zase-
dání, však přesáhla 
všechny meze.

Na zmíněném jed-
nání zastupitelstva 
členové sdružení Žižkov (nejen) sobě vyvo-
lali atmosféru plnou osobních útoků, vulga-
rit, lží, dezinformací a křiku. Vše pod heslem: 
Chceme spravedlivou cenu. 

Jaká jsou tedy fakta o privatizaci a o „spra-
vedlivých“ požadavcích? Praha 3 prodává 
majetek, jenž jí byl svěřen hlavním městem, 
podle podmínek, které stanoví zákon. Ten jí 
klade podmínku, aby majetek prodávala za 
cenu „v čase a místě obvyklou“, pokud se ne-
jedná o nějaký zcela výjimečný případ veřej-
ného zájmu. Cenu určuje u každé bytové jed-
notky soudní znalec podle regulí Ministerstva 
financí ČR. Radnice tak na stanovení ceny ne-
má vliv. Zde je třeba říci, že znalecké ceny se 
od cen tržních stále značně liší a Praha 3 navíc 
nabízí zájemcům dvacetiprocentní „rychlost-
ní“ slevu. Co tato pravidla znamenají v praxi? 
Konkrétně v domech pod Lipami č. l, 3, 5, 7, 
odkud se rekrutuje nejvíce protestujících, byla 
nájemcům nabídnuta cena, při které po uplat-
nění slev kupují bytovou jednotku přibližně za 
21 tisíc korun za metr čtvereční. Pro srovná-
ní – městská část v těchto domech prodávala

v minulých týdnech tři volné byty metodou 
výběrového řízení a reálné tržní ceny se zde 
pohybovaly mezi 40 a 50 tisíci korun za metr
čtvereční. Z toho vyplývá, že radnice nabí-
zí nájemcům byty za méně než polovinu reál-
né hodnoty. Hodnoty, kterou musí za získání 
vlastního bydlení zaplatit drtivá většina obča-
nů Prahy 3, protože nejsou nájemci obecních 
bytů. To považujeme za více než velmi „spra-
vedlivé“ podmínky. Podmínky, u kterých se 
může každý rozhodnout, zda je přijme, nebo 
odmítne a nadále zůstane nájemcem obecní-

ho bytu za stále regulo-
vaný nájem. 

Lobbisté za levněj-
ší ceny proti tomu po-
žadují jinou „spraved-
livou“ cenu. V petici ji 
vyjádřili sumou, kte-
rá by po uplatnění sle-
vy dosahovala výše ne-
celých 4 tisíc korun za 
metr. Tedy méně než 
200 tisíc korun za pa-
desátimetrový byt v cen-
trální části české met-

ropole. Jde také o zlomek ceny, za kterou by-
ly byty prodávány v privatizaci v dané lokalitě 
v minulé privatizační etapě.

Tolik fakta. A kde je tedy ona spravedlnost? 
Žonglovat se spravedlností v procesu, kde se 
prodává majetek VŠECH občanů Prahy 3, te-
dy nejen obecních nájemců, MENŠINĚ z nich 
za POLOVINU reálné ceny je ošidné. Priva-
tizace je již z principu nespravedlivá, proto-
že většina našich obyvatel nebydlí v obecních 
domech a tím pádem na takovéto možnos-
ti a podmínky nikdy nedosáhne. Přesto ná-
jemcům obecních bytů prostřednictvím roz-
počtu Prahy 3 dotují slevy. Je tedy logické, že 
k tomu, jak bude tato sleva velká, by měli mít 
šanci se vyjádřit i oni. Praha 3 proto připravu-
je průzkumy a ankety, kde by se mohl vyjádřit 
reprezentativní vzorek obyvatel. Nebudeme 
ale rozhodně ustupovat výhrůžkám a vulga-
ritám, či populistickým divadlům, kde jistá 
skupina obyvatel vydává své osobní majetko-
vé zájmy za zájem veřejný.

Milena Kozumplíková, 
starostka

Co je spravedlivá 
privatizace?

Poslední Zastupitelstvo MČ Pra-
ha 3 bylo v mnoha ohledech jedná-
ním nedůstojným a plným zloby, 
která měla s věcnou diskusí pramá-
lo společného. Uvedu jeden ostud-
ný moment za všechny. Volbu pří-
sedících Obvodního soudu Prahy 3 
nikdy v minulosti neprovázely po-
litické třenice. Jde o funkci, o kte-
rou není v posledních letech velký 
zájem a proto je těžké sehnat kva-
litní kandidáty. O to více mne potě-
šilo rozhodnutí přijmout kandida-
turu ze strany naší bývalé kolegyně 
RNDr. Evy Kaprasové, kterou po-
važuji za kvalitní kandidátku s mi-
mořádnými životními zkušenostmi, 
odbornými znalostmi i velkou mo-
rální integritou.

Jedná se totiž o ženu, která se ja-
ko vrcholová sportovkyně stala prv-
ní dámou českého akrobatického lé-
taní, když zvítězila na neoficiálním 
mistrovství světa v akrobatickém lé-
tání v roce 1962 a o dva roky později 
potvrdila svojí příslušnost ke světo-
vé špičce bronzovou medailí ze svě-
tového šampionátu. Pominu fakt, že 
tato žena za svoji celoživotní kariéru 
dosáhla úspěchu nejen v oblacích, 
ale i na zemi, kdy díky svému vzdě-
lání a schopnostem zastávala řadu 
pozic ve státní správě i samosprávě, 

a to vždy se skvělými výsledky. O to 
více mne překvapila agresivita, zášť 
a despekt, který projevila část při-
hlížejících vůči této úctyhodné dá-
mě, a to kvůli jejímu vždy profesio-
nálnímu působení v představenstvu 
SKM Praha 3, a. s. 

V rámci jednání se nejúspěšnější 
česká letecká akrobatka všech dob 
a uznávaná vědecká pracovnice stala 
terčem zlomyslných poznámek, hys-
terických výkřiků pátrajících v před-
listopadové éře a vzhledem k jejímu 
zralému věku i posměšných dota-
zů typu: „A létáte ještě?“ Vzal jsem 
si proto slovo a paní Kaprasové jsem 
se zastal, ačkoli zastání by za nor-
málních podmínek opravdu nepo-
třebovala. Jedná se o ženu, která 
coby vrcholová sportovkyně nikdy 
nepodlehla tlaku doby a například 
nevstoupila do KSČ, ačkoliv v té do-
bě byl pro špičkové sportovce vstup 
do strany téměř imperativem. Dnes 
se tato žena ujala funkce, o níž není 
příliš veliký zájem, a namísto podě-
kování byla veřejně pranýřována. 

V tuto chvíli je nutné říci jasné 
NE narůstající agresivitě, která se 
zabydluje na jednáních zastupitel-
stva. Nepovažuji za přípustné, aby 
se při náročných jednáních ozýva-
ly hlasité invektivy a dokonce vul-
garismy. Jistě, jednou z povinností 

demokratického politika je nutnost 
čelit i velmi ostré kritice. Jsem příz-
nivcem výměny názorů, pokud se 
tak děje v mezích slušnosti. Někte-
ří lidé se bohužel mylně domnívají, 
že svoboda slova je výsostným prá-
vem každého člověka říci komuko-
li, doslova cokoli, a to bez jakékoliv 
osobní zodpovědnosti. Pevně vě-
řím, že se velmi brzy s většinou ko-
legyň i kolegů shodneme na tom, že 
sprostotu tolerovat nebudeme. To, 
čemu byla paní Kaprasová vystave-
na během zmiňovaného jednání, je 
pro mne nepřijatelné nejen jako pro 
politika, ale i jako pro člověka. Vě-
řím, že toto je nepřijatelné pro vět-
šinu z nás.

Pavel Hurda,
radní 

Každá diskuse má svá pravidla

Byl jsem upozorněn na aktivitu deale-
rů hypotečních služeb, kteří obcházejí jed-
notlivé nájemníky v privatizovaných do-
mech s nabídkou úvěrů a někteří dokonce 
vyhrožují, že jestliže nájemníci byt nekou-
pí, mohou o něj při-
jít. V každém priva-
tizovaném domě ta-
to aktivita vždy pro-
bíhala a my jí neu-
míme zabránit. Sou-
časně jsou nájemní-
kům obecních domů 
doručovány lživé vý-
zvy ze strany sdruže-
ní Žižkov (nejen) sobě. Jde o smyšlené argu-
menty, které mají pouze jediný cíl – vyvolat 
paniku a strach z privatizace!

Nevěřte jim. Byt si nájemníci koupit mo-
hou, ale nemusí!

Pokud se nájemníci v domech, které jsou 
či budou privatizovány, rozhodnou nabíd-
ku na odkoupení a privatizaci bytu nepři-
jmout, zůstanou dál nájemníky obecního 
bytu tak, jak tomu bylo doposud. Za ce-
lou dobu privatizace jsme ještě nikdy ni-
komu neprodali byt s nájemníkem! V žád-
ném případě neplánujeme ani do budoucna 
prodej neprivatizovaných bytů třetí osobě, 

například realitním kancelářím či soukro-
mým osobám. Byty zůstanou ve vlastnic-
tví městské části a budou spravovány orga-
nizací Správa zbytkového majetku, kterou 
jsme právě z důvodu narůstajícího počtu 

těchto bytů založili.
Každý se může na-

prosto svobodně roz-
hodnout, zda nabíd-
ku na privatizaci své 
bytové jednotky při-
jme či nikoliv. Jmé-
nem městské části se 
velmi důrazně distan-
cuji od pomluvy, že na 

někoho vyvíjíme tlak na odkoupení bytu. Ni-
kdy jsme to nedělali.

Těm, kteří dnes bydlí v obecních bytech 
(ať již v domech obecních či privatizovaných, 
ale byt si nekoupili), a mají potíže se vzrůsta-

jící výší nájemného, bych rád sdělil, že rad-
nice připravila a dále připravuje řadu nástro-
jů, které je možno k řešení situace zejména 
seniorů použít. Jde o důslednější využívání 
sociálních dávek, možnost ústupového byd-
lení a připravovaný doprovodný sociální pro-
gram prevence ztráty bydlení.

Zdeněk Lochman, 
zástupce starosty

Nebojte se privatizace 

 V tuto chvíli je nutné říci jasné NE 
narůstající slovní agresivitě, která se 
zabydluje na jednáních zastupitelstva. 

 Každý se může 
naprosto svobodně 
rozhodnout, zda 
nabídku na privatizaci 
své bytové jednotky 
přijme, či nikoliv. 

 Praha 3 prodává 
majetek, jenž jí byl 
svěřen hlavním městem, 
podle podmínek, které 
stanoví zákon. Ten jí 
klade podmínku, aby 
majetek prodávala 
za cenu v čase a místě 
obvyklou. 
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

do 30. 4. D. a S. Lužaičovi: 
In Blue – V modrém

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. st 18.00 Paranoid Park (FK)
 20.30 Milk
  2. čt 18.00 Vítejte v KLDR!

20.30 HOLLARKA –
5. ročník festivalu krátkých 
animovaných filmů studentů 
VOŠ Václava Hollara

  3. pá 18.30 FOTOJATKA 
– Festival tvůrčí fotografie   
www.fotojatka.cz

  4. so 17.00 Markéta Lazarová
20.15 Valčík s Bašírem
22.30  Psycho

5. ne OBAMA A TI DRUZÍ
– prezidenti 50% sleva
18.00 W.

 20.30 Občan Havel
  6. po 18.00 Annie Leibowitz 

– Život objektivem
 20.30  Vítejte v KLDR!

  7. út 18.00 Želvy mohou létat
 20.30 Prach času
  8. st 19.00 Encores: 

LA BOHÈME | Giacomo 
Puccini

  9. čt 18.00 Valčík s Bašírem
20.30 Baader Meinhof 
Komplex

10. pá 17.30 Gomora
20.15 W.
22.30 Vítejte v KLDR!

11. so 17.45 Plechový bubínek
20.15 Nouzový východ
22.30 Tokio!

12. ne 18.00 Nezvaný host
20.30 Vicky Cristina 
Barcelona

13. po 18.00 René
20.30 Mezi zdmi

14. út 18.00 Prach času
20.30 Baader Meinhof 
Komplex  

15. st 19.00  Encores: LUCIA DI 
LAMMERMOOR | Gaetano 
Donizetti

16. čt 20.20 PechaKucha Night 
Prague

17. pá 17.30 Když se muž 
vrací domů
19.30 STOP ZEVLING

18. so 17.00 Carmen
19.30 Requiem za sen (FK)
21.45 W. 

19. ne 18.00 Valčík s Bašírem
20.30 Gomora

20. po 18.00 Milk
20.45 Když se muž 
vrací domů

21. út 18.00 Nouzový východ
20.30 Aero naslepo

22. st 19.00 Encores: 
LA SONNAMBULA | 
Vincenzo Bellini

23. čt 18.00 Happy-Go-Lucky
20.30 Gran Torino

24. pá 18.00 Jak se vaří dějiny
20.30 Vítejte v KLDR!
22.30 Valčík s Bašírem

25. so 18.00 Gran Torino
20.30 Nezvaný host
22.30 Vicky Cristina 
Barcelona

26. ne NEDĚLE S CHARLIE 
KAUFMANEM

  18.00 Adaptace
20.30 Synecdoche, New York

  22.30 Věčný svit 
neposkvrněné mysli

27. po 18.00 JCVD
 20.30 Jak se vaří dějiny

28. út 18.00 Prach času
20.30 Milionář z chatrče

29. st MEZINÁRODNÍ DEN 
BOJE PROTI HLUKU
– zvukaři 50% sleva
18.00 Kabinet doktora 
Caligariho – bez zvukového 
doprovodu

20.30 Upír Nosferatu – bez 
zvukového doprovodu

30. čt 18.00 Jak se vaří dějiny
20.30 JCVD 

FILMY PRO SENIORY  
  7. út 10.00  Podivuhodný příběh 

Benjamina Buttona
14. út 10.00  Nezvaný host
21. út 10.00   Prach času
28. út 10.00  Jak se vaří dějiny

NEDĚLE PRO DĚTI
  5. ne 14.00 Zvířata a zvířátka
12. ne 14.00  Velikonoční
19. ne 14.00  Cirkusáreo
26. ne 14.00  Trampoty? 

Prozkoumáme, poradíme, 
něco s nimi uděláme!

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

* program v produkci Junior Klubu

  2. čt 19.30  Horkýže slíže*
  3. pá 19.30  Burian – křest CD 

So Low
  5. ne 20.00  dVA Kabaret Caligula: 

Zlý večer – premiéra
  6. po 20.00  dVA Kabaret 

Caligula: Zlý večer
  7. út 19.00  Mono + Troy Von 

Balthazar 
  8. st 19.30  Airfare – křest CD
  9. čt 19.30  Carolyn Hillyer 

a Nigel Shaw *
10. pá 19.30  Music Infinity: 

Jon Hopkins + Sonority
11. so 19.30  FutureLine: 

Funkthomass + Zajíc 
company*

12. ne 20.00  dVA Spitfire 
Company: Svět odsouzencův

13. po 20.00 dVA Spitfire 
Company: Chaplinův proces

14. út 19.00  Planet Connection: 
Atalyja 

15. st 18.00  Rgm live space: 
No Heroes, Buster Nixon, 
M. Y. Music, Nukleární 
Vokurky, Sixin

16. čt 19.30  Vladimír Mišík 
& Etc... a hosté*   

17. pá 19.30  Tam-tam orchestra 
– 10 let / křest* 

18.so 19.30  FutureLine: Chilli 
guns + Kamarád krteček* 

19. ne 20.00 dVA Divadlo Letí: 
Domeček pro buzničky 
(u Matky kapavky) 

20. po 19.30  Defunkt 
21. út 19.30  FutureLine: 

Kačaba + Simple Muffin*  

22. st 19.30  Status praesents 
+ Atari terror*

23. čt 19.00  Respect Plus: Fanfare 
Ciocarlia

24. pá 19.30  Jaromír Honzák 
Quintet feat. Chris Cheek*

25. so 19.30  FutureFirstLine 
– Neúspěšný atlet*

26. ne 20.00 dVA Divadlo Letí: 
Domeček pro buzničky 
(u Matky kapavky) 

27. po 20.00  dVA Divadlo v Paláci 
Akropolis: Tros sketos

28. út 20.00  Cocotte minute 
– křest CD Sado disco

29. st 19.30  Unifiction*  
30. čt 19.30 hip, hop speciál: 

Moja reč– křest CD

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

a v přestávkách večerních koncertů
do 17. 4. O. Zoubek – Dvojice 

(sochy)
23. 4. – 22. 5. A. Bébarová, 

L. Stejskalová Soukupová
Dimenze prostoru

  2. čt 19.30 Velikonoční koncert 
Smíšený komorní sbor 
Pražští pěvci (F. Poulenc, 
A. Tučapský, J. Fila, V. Nees)

  4. so 15.00 Musica Poetica 
(G. Ph. Telemann, J. S. Bach, 
J. J. Quantz, G. F. Händel)
Pro seniory vstupné 30 Kč

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

15. st 19.30 Zemlinského 
kvarteto (L. van Beethoven, 
V. Kalabis, B. Martinů, 
B. Smetana)

16. čt 19.30 Pražské kytarové 
kvarteto (G. Sanz, J. Matys, 
J. M. Leclair, C. Debussy)

18. so 15.00 J. Fišer – housle, 
M. Šedivý – klavír 
(L. van Beethoven, 
L. Fišer, J. Brahms)
Pro seniory vstupné 30 Kč

20. po 19.30 I. Budweiserová 
& Fade in (Spirituály, 
gospely, jazzové 
standardy, blues) 

24. pá 18.00 Slavnostní koncert 
k 200. výročí úmrtí J. Haydna 
A. Benoit (Francie), J. Ostrý – 
flétny, P. Popelka – kontrabas, 
L. Šabaka – klavír)

27. po 19.30 K. Doležalová – zpěv, 
harfa, M. Hromek – kytara 
(autorské úpravy loutnové 
a harfové) 

29. st 19.30 Musica Bohemica

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

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  1. st Vyšetřování ztráty 

třídní knihy
  2. čt České nebe  
  3. pá České nebe 
  5. ne 16.00 a 19.00 České nebe
14. út České nebe 
15. st České nebe
17. pá České nebe
19. ne Dobytí severního pólu
21. út Cimrman v říši hudby 
22. st Afrika
29. st České nebe

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE

www.divadlokonzervatore.cz
  6. po J. Havlíček, O. Šubrtová, 

M.Glaser: Muž sedmi sester
20. po P. Kohout: Ruleta – premiéra
27. po P. Kohout: Ruleta

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO 
DIVADLA JC

18. so 16.00 TY A JÁ JSME TRRR 
DDS Ty-já-tr

26. ne Z. Jirotka: Saturnin 
– pražská premiéra Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

ŽIŽKOVSKÁ ŠTACE
DIVADLO ŠUMPERK

  7. út K. David a kol.: 
Hvězdy na vrbě

  8. st L. Klíma, A. Dvořák: 
Matěj poctivý

  9. čt V. Körner: 
Zánik samoty Berhof

GALERIE KRÁSOVA 37
www.krasova37.wbs.cz 

otevřeno ne–út 13–18, vstup zdarma

do 19. 4. V. Nárožná: Pomíjivost –
fotografie  

20. 4. – 19. 5. P. Kubovič: Kovové 
variace – šperky & spol.
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Jeseniova 19, www.novatrojka.cz

9. – 13. 4. je centrum zavřené

Programy pro rodiče s dětmi
rezervace: Daniela (774 644 974)
30. čt 15.00–18.00 Čarodějnice 

v Zahradě – Integrační cen-
trum Zahrada, vstup 80 Kč/
rodina

Rodičovské inspirace 
rezervace: Daniela (774 644 974)
Nutná rezervace na hlídání dětí při 
úterních dopoledních besedách 
  1. st 16.00–18.00 Relaxační 

techniky pro rodiče 
  7. út 10.00–12.00 Cvičení pro 

děti a rodiče 
15. st 16.00–18.00 Problémy dětí 

ve škole
21. út 10.00–12.00 Vhodné a ne-

vhodné potraviny pro děti 

22. st 19.00–21.00 Přijďte si 
otestovat vaši roli v rodině 

25.–26. so–ne 9.30–11.00 
Minikurz masáží dětí 
a kojenců  

28. út 10.00–12.00 Jak učit děti 
zacházet s penězi 
17.00–19.00 Když rodí muž

Kreativní dílna pro dospělé
rezervace Magda (605 859 487)
Cena 180 Kč včetně materiálu 
  6. po 18.30–20.30 Malování na 

porcelán – hrnečky na čaj
20. po 18.30–20.30 Malování na 

sklo – sklenice na limonádu
27. po 18.30–20.30 Malování na 

textil – originální taška na 
nákup

Kurzovní tipy
rezervace: Jolana (603 416 724)
Kreativní dílna pro dospělé, 

po 18.30 – 20.30
Keramika pro dospělé, 

po 19.00–21.00
Cvičení pro těhotné, čt 18.15–19.15
Dramaťáček, čt 13.30–15.00

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

www.rcpalecek.cz

Pro veliký zájem jsme rozšířili nabíd-
ku v novém kurzovém období o pět 
nových kurzů:
BATOLÁTKA (aneb Hrátky 

s batolátky), 6–12 měsíců 
út 9.00–9.45

PALEČCI, 2–3 roky, 
út 17.00–17.45 

ANGLIČTINA HRO PRO 
ZAČÁTEČNÍKY, 2–4 roky 
st 12.00–12.45

ZAČÍNÁME S MONTESSORI 
2–3 roky
čt 14.00–14.45

ZAČÍNÁME S MONTESSORI
věk otevřen 
pá 14.00–14.45

Kurzy pro rodiče: Pokračovací 
kurz o výchově dětí: „RESPEKTO-
VAT A BÝT RESPEKTOVÁN“ 
20. 4. 18.30–21.30 5. seminář - 

RIZIKA TRESTŮ A CO NA 
MÍSTO NICH

  4. 5. 18.30–21.30 6. seminář 
- JAK PROJEVIT UZNÁNÍ 
A OCENĚNÍ 

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

9.–10. čt a pá – Velikonoční 
prázdniny v Ulitě, výtvarné 
i pohybové dílny, toulky 
Prahou, sport a zábavné 
hry, 7–15let

29. st 16.00 Hravé čarodějnice 
v celém areálu Ulity. Přijďte 
si vyrobit  létající koště, 
vyhrát slalom na koštěti, 
vytvořit si svůj amulet. 

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad,

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

www.skola-jirak.cz

HLÍDÁNÍ čt 8–11 cena 60 Kč 
(rezervace den předem)

Herna pro mládež: vstup 10 Kč/den
  7. út 15.00 Sázka na učitele- 

stolní tenis 
16. čt 14.30 Krtčí parta - turnaj 
21. út 14.30 Zvířata a my (ukázky 

a soutěž) 
27. po 17–19.30 Výroba šperků 

350 Kč (rezervace do 22. 4.) 
28. út 14.30 Diskotéka

Burza oblečení, obuvi 
a sportovních potřeb 
23. čt 16–17 příjem
24. pá 15–18 prodej
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Fanfare Ciocarlia zahraje 23. dubna v Paláci Akro-
polis. Kořeny balkánských dechovek sahají až do os-
manské říše a čerpají ze stylu tureckých vojenských ka-
pel. Dominantním nástrojem těchto „tureckých mu-
zik“ byla původně zurna, hoboji podobná píšťala, kte-
rá svým ostrým zvukem pronikla i tou nejhlasitější bi-
tevní vřavou. V 18. století vyměnily vojenské kapely do-
savadní orientální nástroje za evropské, ale původní tu-
recký způsob hry si naštěstí ponechaly. Mezinárodní-
mu publiku představil tuto svéráznou hudbu roku 1995 
film Underground bosenského režiséra Emira Kusturici.
Rumunská kapela Fanfare Cioacarlia představuje ve 
svém žánru nejen poslední objev, ale také tu nejrych-
lejší kapelu. Skupina pochází z vesnice Zece Praji-
ni („Deset Polí“), která leží na severovýchodním okra-
ji Rumunska, u samých hranic s Moldávií. Rumun-
sko je díky jazykové spřízněnosti častým cílem návštěv-
níků z frankofonních zemí – a slovo Fanfare ve jménu 
skupiny je francouzské označení pro dechovku. O ně-
co větším tajemstvím je zahalena druhá část názvu.
Ciocarlia znamená rumunsky skřivánek, ale zároveň je 
to jméno jedné z nejhranějších rumunských lidových 
melodií, na níž po desetiletí dokazovaly svoji virtuozi-
tu oficiální folklorní ansámbly. Fanfare Ciocarlia sklad-
bu hrají v původní, nepřikrášlené podobě, jak ji dodnes 
můžete dodnes slyšet na divokých svatebních tanco-
vačkách východní Evropy. -red-

Nejrychlejší dechovka 
na světě se vrací do Prahy

Kabaret Caligula konečně kabaretní

TURING MACHINE – Divadlo Ponec uvede 7. a 8. dubna fascinující 
představení využívající estetiku laserové projekce. Představuje mix výtvarných, 
zvukových a pohybových konceptů, které překračují rámec dosavadního poje-
tí tanečního a pohybového divadla nazvané Turing Machine. Soubor TOW  
přichází s tím nejavantgardnějším, co je v současném performing art možné. 
Jejich práce znamená nástup divadla třetího tisíciletí, kdy nebude rozdíl mezi 
koncertem, vizuální show, výtvarnou instalací, pohybem nebo tancem.

Jméno divadelního souboru Ka-
baret Caligula už se několikrát ob-
jevilo v celostátních denících, roz-
hlasu i televizi. Přitom se jedná 
o soubor, který působí výhradně na 
území Prahy 3 – v Paláci Akropolis. 
Originalitou, s níž přistupuje k vel-
kým postavám skutečné (Jan Hus) 
i divadelní (Hamlet) historie, si už 
získal celou řadu příznivců a v Ak-
ropoli má díky tomu pravidelně vy-
prodáno. Kritici ho srovnávali např. 
s Divadlem Sklep nebo Semaforem. 
Na jednom se ale shodují všichni: 
představení Kabaretu Caligula jsou 
neskonale vtipná. 

V neděli a pondělí 5. a 6. dubna 
se v Zlém večeru krvelačná divadelní 
skupina po 13 letech své existence 
konečně představí v poloze výsostně 
kabaretní. Smrtící smršť svých skvě-
lých skečů doplní sexy sérií suro-
vých songů v podání velmi smysl-
ných zpěvaček a živého hudebního 
doprovodu. Přijďte si připomenout 
úderné kraťasy, s nimiž Kabaret Ca-
ligula v roce 2007 zničil konkurenci 
v turnaji Divadelní match, pořáda-
ným  Palácem Akropolis. Autoři sli-
bují velmi nečekaná nastudování 
svých hitů, která překvapí i skalní 
fanoušky. -red-

Svérázné obleky a klobouky, 
„sketařsko-stepařský“ zpěv, tanec 
a spousta absurdního humoru. To 
je originální trio Jaroslav Róna, Aleš 
Najbrt a František Skála.  Serióz-
ní pánové, kteří žijí dvojím životem. 
Oficiálně známí a úspěšní výtvarní-
ci mají čas od času potřebu přímo-
čarého exhibicionismu a vypaří se 
ze svých ateliérů neznámo kam, tak-
že ani jejich nejbližší netuší, kde je 
hledat. V nejlepším případě v něja-
kém divadle, ale to není jisté, proto-
že nemají rádi publicitu.

Tros Sketos vzniklo v roce 1986 
ve Skálově ateliéru za účelem vy-
tvoření humorného programu pro 
jeden soukromý večírek. Ale to byl 
teprve začátek. Debutovali v Praž-
ské pětce a stali se součástí divadla 
Sklep. Stojí za striptýzovým před-
stavením Copak já si vyperu?, uve-
deném za bílého dne v období hlu-
boké totality. Po čase přišli na to, že 
ke svým performancím nepotřebují 
žádná divadla a osamostatnili se.

Do povědomí široké veřejnosti 
se dostali v roce 2002, kdy ztvárni-

li znělku 37. ročníku Mezinárodní-
ho filmového festivalu v Karlových 
Varech. Již z plakátu působili velmi 
tajemně a většina návštěvníků udi-
veně kroutila hlavami se slovy „Co 
jsou jen tihle zač?“. Jejich „pam 
pam“, které předcházelo každému 
filmu, zcela ovládlo tamní atmosfé-
ru a znělo v uších nejen festivalo-
vým návštěvníkům, ale celému náro-
du ještě dlouho poté. Tros Sketos se 
mohou do Paláce Akropolis vracet 
téměř jako domů, protože interiér
navrhl právě František Skála. -red-

WWW.KABARETCALIGU
LA.COM

V neděli 15. března proběhla 
v Divadle Na Prádle vernisáž vý-
stavy prací Ateliéru výtvarných 

technik Nové Trojky. Vystavované 
grafiky dětských autorů byly tak 
podařené, že jen málokdo z účast-
níků vernisáže odolal možnosti za-
koupit si nějaký z nabízených tis-
ků. O tom, jak se dětem při tvorbě 
linorytů dařilo, vyprávěly lektorky 
ateliéru Magda Dvořáková a Mad-
la Zelenková (na snímku vlevo). 
Vystavené práce si můžete stá-
le prohlédnout (a případně se stát 
i jejich majitelem) také na strán-
kách www.novatrojka.cz.

Na vernisáž pak plynule na-
vázalo divadelní představení po-
hádky Jak šly hračky pryč, je-
hož výtvarnou podobu připravila 
jedna z lektorek ateliéru Magda 
Dvořáková. -red-

Dětské grafiky 
v Divadle Na Prádle

Tros Sketos se vrací na místo činu

Foto J. Málek

KURZY ÚČETNICTVÍ 
ZAČÁTEČNICKÉ I OPAKOVACÍ

VÍKENDOVÉ I DENNÍ
ŠKOLÍ CERTIFIKOVANÁ ÚČETNÍ
www.kurzucta.cz • tel. 607 731 532

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

ZASKLÍVÁNÍ LODŽÍ
volejte zdarma 844 158 746
KVALITA – NÍZKÁ CENA
Balkon system, s. r. o., 
mobil: 777 15 12 05
www.balkony.cz

PŘÍMO OD VÝROBCE
certifikováno

S tímto inzerátem 
10 % SLEVA

Šumperské divadlo v Žižkov-
ském divadle Járy Cimrmana uvede 
komedii Matěj Poctivý (8. 4.), drama 
Zánik samoty Berhof (9. 4.) a muzi-
kál Hvězdy na vrbě (7. 4.). 

Big-beatový retromuzikál přine-
se atmosféru šedesátých let minu-
lého století. Atmosféru doby, která 
občas voněla svobodou i uprostřed 
země sešněrované komunistickým 
režimem. Spíše ne doba je ovšem 

důležitější cosi, co můžeme na-
zvat generačním soubojem. Pří-
běh, ve kterém se střetává mládí 
plné ideálů s generací rodičů, kteří 
už na ideály rezignovali. Mládí, kte-
ré má touhu dotknout se hvězd, na-
ráží na „starce“, kteří už vědí, že by 
se o hvězdy mohli spálit. Na jeviš-
ti se objeví živá kapela, která zahra-
je hity jako Pátá, Tak krásná, Domi-
nik, Oliver Twist apod. -red-

Šumperské Hvězdy na vrbě

Foto I. Šimáček

INZERCE
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Kostnické náměstí (dodatek)

Naši návštěvu v Kostnici uzavřeme ještě jedním 
exkurzem. Hus a Jeroným totiž nebyli jedinými kací-
ři, kteří stanuli před zdejším tribunálem. 

Třetím souzeným byl francouzský františkán a dok-
tor teologie na pařížské Sorbonně Jean Petit, píšící 
pod latinským jménem Johannes Parvus. Ovšem již 
jen in memoriam, neboť 1410 zemřel, údajně v křes-
ťanské pokoře. A jeho provinění? Nic menšího, než 
schvalování vraždy. A to dokonce vraždy v kruzích 
nejvyšších. Totiž – Francii vládl od roku 1368 král 
Karel VI., u něhož však 1392 naplno propukla du-
ševní choroba, takže jej museli zastupovat dva vévo-
dové-regenti – Jan Burgundský a Ludvík Orleánský. 
Nesmiřitelní konkurenti a soupeři. A když se Ludvík 
navíc začal veřejně vychloubat cizoložným poměrem 
s Janovou manželkou, došla podváděnému trpělivost 
a nechal 23. 11. 1407 Ludvíka úkladně zavraždit. 

A nyní nastupuje na scénu Janův rádce Jean Pe-
tit, který tento čin veřejně schválil latinskou obha-
jobou Justificatio domini ducis Burgundiae. Ačkoliv 
vévoda burgundský dosáhl odpuštění u Ludvíkových 
potomků i u šíleného krále, nakonec musel před or-
leánskou stranou prchnout z Paříže do Dijonu 
a spravedlnost vítězů vzápětí dopadla i na nebohého 
Petita. 23.2.1414 jej veřejně odsoudila pařížská uni-
versita a nechala spálit jeho spisy. Jan Burgundský 
se ovšem odvolal k papeži, který věc předal kostnic-
kému koncilu. Řízení začalo 6.7.1415, jako žalobce 
plamenně vystoupil kancléř Sorbonny mistr Jean de 

Charlier de Gerson, který se před necelým měsícem 
podílel na odsouzení Jana Husa. Ovšem plénum ten-
tokrát zdaleka nebylo tak nesmiřitelné, takže z Peti-
tova učení vyškrtlo pouze onu jedinou větu, výslov-
ně schvalující vraždu. Zbytek jeho učení byl shledán 
nezávadným a další jednání bylo postoupeno komi-
si. Rozčilený Gerson nato prohlásil, že kdyby Hus 
měl takové advokáty, pak by zajisté nebyl odsouzen 
a že ve věcech víry by spíše nežli taková komise měli 
soudit židi a pohané. Petitův obhájce, vyslaný Janem 
Burgundským – Martin Poré, biskup arrasský – si 
vyžádal znalecké posudky, přičemž 60 z 80 přítom-
ných doktorů teologie se vyslovilo proti odsouzení, 
načež byl verdikt pařížské univerzity zrušen. Když se 
v Petitův neprospěch ještě pokusil zasáhnout římský 
král Zikmund, byl poučen, že univerzitám – na roz-
díl od koncilu – nepřísluší právo rozhodovat ve vě-
cech víry.

Čtvrtým hříšníkem byl dominikán Jan z Falkenber-
gu, obviněný dokonce z propagace (dnešním termí-
nem) genocidy. Na zakázku Řádu německých rytířů 
totiž sepsal pamflet, v němž prohlásil, že je povole-
no vraždit všechny Poláky, včetně jejich krále Vladi-
slava. Arcibiskup hnězdenský si to však nenechal lí-
bit a okamžitě na něj podal žalobu. Jan byl uvržen do 
vězení a koncilní komise navrhla jeho upálení. Nově 
zvolenému papeži Martinu V. však byli bližší němečtí 
rytíři než podezřelí slovanští Poláci, takže celou kau-
zu směřoval do ztracena a Falkenberg byl nakonec 
roku 1425 propuštěn.

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Království
Grandiózní restaurant Království 

pana Jiřího Krále oslavil 15. března 
už páté narozeniny – a to je výbor-
ná zpráva především pro všechny 
pivní znalce, kteří naříkají nad všu-
dypřítomným Gambrinusem a Sta-
ropramenem, respektive plíživě se 
blížícím Heinekenem. V Království 
je totiž na čepu Černá Hora, a to 
10° Tas, 12° Ležák, 12° tmavý 
Granát a 14° Kvasar s přídavkem 
medu. Nejen řidiči uvítají točené 
nealkoholické pivo Forman nebo li-
monádu Grena. V lahvi pak můžete 

dostat 10° polotmavý Kern, 11° Pá-
ter a několik druhů černohorských 
limonád s přídavkem chmele. 

Příznivci vína získávají přesnou 
informaci o rozlévaných jakost-
ních vínech přímo od sympatické 
a ochotné obsluhy, případně žádají 
o nabídku přívlastkových vín, kte-
rou prezentuje osobně sám majitel. 

Interiér restaurantu je nevelký, 
ale o to útulnější, mírné polidště-
ní by jistě snesly toalety. Kuchyně 
nabízí už od časného rána snída-
ně a do 14.00 hodin polední menu 
v ceně 89 Kč. Polední menu si zá-
jemci mohou nechat zasílat každé 
ráno mailem, což aktuálně činí sko-
ro 700 registrovaných strávníků. 

Stálý jídelní lístek je zaměřen leh-
ce moravsky a čítá přibližně čtyřicet 
položek v lidové cenové kategorii 
okolo 150 Kč. Doporučit je mož-

né zejména speciality typu Máňův 
šleh (kolečka zelených jalapeňos 
zapečená se smetanou a sýrem), 
smažený valašský bůček (dietolog 
by si nejspíš nedal, ovšem tři velké 
kusy měkkoučkého bůčku v klasic-
kém trojobalu jsou úžasné) anebo 
sládkův tlačenkový salát (tlačenka, 
okurka, česnek, sójová omáčka). 
Na výslovné přání zákazníka lze 
připravit i oblíbený tatarák, pří-
padně zajistit a upéct kachny, husy, 
králíky, kolena, žebra apod. 

Jako tajný tip Žižkovského gur-
mána nelze nezmínit opravdovou 
moravskou slivovici, která kvalitou 
o mnoho tříd překonává ovocné 
destiláty obvykle v restauracích 
nabízené. -red-

Žižkovský gurmán
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Svaz důchodců Praha 3 přiví-
tá ve svých řadách nové zájemce, 
kteří mohou každé pondělí od 14 
hod. zavítat do klubu v Biskup-
cově 60. Každé úterý se kona-
jí poznávací a zdravotní vycház-
ky Prahou a okolím, pátky jsou 
věnovány turistice pro zdatněj-
ší seniory. Pořádá i návštěvy di-
vadelních představení, koncer-
tů a výstav, organizuje pobyty na 
horách a plavání. Více informací 
na tel. 222 727 256 a v informač-
ních skříňkách na domech Kube-
líkova 24, J. Želivského 20, Ko-
něvova 175 a Písecká 15.

Viktor Pelzel, Svaz důchodců P3

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2

  7. út 16.30 J. Vogel: O prá-
ci skladatele

21. út 16.30 A. Wolerová: 
Ekosystémové služby 
na Žižkově

SVAZ DIABETIKŮ ČR – P 3
17. pá 16.00 Albatros: Na 

aprílové notě. Dům s pe-
čovatelskou službou

20. po 13.30 Podél Vltavy, 
stanice tram Dvorce

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ
v Praze 3, Koněvova 24

  9. čt 10.00 Velikonoční ho-
dy – celodenní akce pl-
ná her, zábavy, legrace, 
napětí, soutěží, jídla 
a zajímavých informací 
o slavení Velikonoc. Sraz  
před ZŠ Žerotínova, ak-
ce potrvá do 17.00 hod. 

METROPOLITNÍ 
UNIVERZITA PRAHA

Prokopova 16, www.mup.cz
22. dubna a 20. května po-
řádá Den otevřených dve-
ří. Uchazeči o studium se do-
zvědí podrobnější informace 
o přijímacím řízení, studijních 
oborech, termínech výuky ne-
bo výuce cizích jazyků. Mají 
také možnost setkat se s jed-
notlivými vedoucími kateder. 

POZVÁNKA

Pozvání pro seniory

Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v dubnu ku-
laté a půlkulaté narozeniny, přejeme do dalších let hod-
ně zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme Aleně Hráčko-
vé, Janě Hanzlové, Marii Bělohradské, Zdence Ctaholaté, 

Růženě Hruškové, Věře Hlaváčové, Miroslavu Hanzlovi, Vile-
míně Klamertové a Heleně Trunečkové. 

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 Viktor Pelzel

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM

Městská část Praha 3 
a Obvodní výbor ČSBS Praha 3 pořádají 

5. května 2009 v 11 hodin
na nádvoří Základní školy Na Pražačce, Nad Ohradou 25/1770, Praha 3

SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ
při příležitosti 64. výročí osvobození Československa 

a ukončení II. světové války
Místa zaujměte do 10.45 hodin. Shromáždění se koná za každého počasí.

V úterý 21. dubna se mohou ob-
čané na náměstí Jiřího z Poděbrad 
dozvědět jak správně nakládat 
s nebezpečnými odpady, diskuto-
vat o možnostech dalšího využívá-
ní vytříděného odpadu, seznámit 
se s mýty o třídění odpadů, s recyk-
lačními značkami na obalech nebo 
s názornými ukázkami sběrných 

nádob a svozové techniky nebo. 
Budou zde moci získat informa-
ce o bio odpadu a kompostování, 
o plánu odpadového hospodářství 
Prahy, ale také o chráněných úze-
mích a problematice psů v Praze. 
Pro děti budou připraveny nejrůz-
nější ekologické hry a aktivity.

-red-

Den Země v Praze 3 – hry i poučení

Centrum dětí a mládeže Teen 
Challenge v Chlumově ulici vznik-
lo v roce 2001 jako specifická for-
ma prevence pro jednotlivce přímo 
ohrožené drogami, kriminalitou 
nebo sociálním vyloučením. Jed-
ná se o nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež od 3 do 16 let, kte-
rým jednorázová prevenční před-
náška ve škole nestačí. Jsou to pře-
devším děti z dysfunkčních rodin, 
rodin alkoholiků, narkomanů, re-
cidivistů, v mnoha rodinách je vel-

kým problémem domácí násilí a za-
nedbávání. Denní centrum těmto 
dětem poskytuje pět dnů v týdnu od 
14 do 17.30 hodin komplexní péči 
od hygieny, stravy, oděvů přes do-
učování a pomoc při psaní úkolů 
i přípravě do školy. Nabízí i volno-
časové aktivity jako sport, hry, vý-
tvarná činnost, zpěv, divadlo, vaření 
i celodenní výlety do přírody, víken-
dové pobyty na statku v jižních Če-
chách nebo dvoutýdenní rekreač ně 
výchovný tábor. -red-

Centrum dětí a mládeže

Obvodního kola 38. ročníku dětské recitační 
přehlídky se zúčastnilo bezmála stovka žáků zá-
kladních škol a gymnázií. V krajském kole bu-
dou Prahu 3 reprezentovat: 

V 1. kategorii (žáci 2. a 3. tříd): Rozá-
lie Matějková – na snímku (ZŠ Lupáčova) 
a Jan Němec (ZŠ Chmelnice), ve 2. kategorii 
(žáci 4. a 5. tříd): Daniela Nováková (ZŠ  nám. 
J. z Lobkovic), ve 3. kategorii (žáci 6. a 7 tříd): 
Jan Dařílek (ZŠ Lupáčova) a Maria Blá-
hová (ZUŠ Štítného) a ve 4. kategorii (žáci 
8. a 9. tříd): Marek Meloun (Gymnázium Na Pražačce).

Zvláštní ocenění poroty získali: Martin Hončák (ZŠ nám. J. z Podě-
brad), Dominik Holeček (ZŠ nám. J. z Lobkovic), Jiří Palas (ZŠ nám. 
J. z Poděbrad), Antonie Hrdinová (ZŠ Lupáčova), Vojtěch Borek 
(ZŠ Lupáčova), Kateřina Hrubá (ZŠ V Zahrádkách), Benjamín Vácha 
(ZŠ Jeseniova), Charlota Konáková (ZŠ Lupáčova), Hermína Peričo-
vá (ZŠ Lupáčova), Kateřina Kasalická (ZŠ Chmelnice), Lucie Pokor-
ná (ZŠ Chmelnice), Julie Skrčená (ZŠ J. z Lobkovic), Lenka Jordánová 
(ZŠ Jeseniova), Michaela Fojtů (ZŠ nám. J. z Lobkovic), Tomáš Tůma 
(ZŠ Jeseniova), Jakub Čekal (Gym.  K. Sladkovského), Františka Br-
zobohatá (Gymnázium Na Pražačce), Eliška Surmová (Gymnázium 
Na Pražačce), Jan Pokorný (ZŠ Chmelnice) a  Marek Dolejší (Gym-
názium K. Sladkovského). Držíme všem postupujícím palce a děkujeme 
všem zúčastněným i všem, kteří je na přehlídku připravovali. 

Eliška Knotková, vedoucí oddělení pro kulturu 

Pražské poetické setkání 2009 

Remedium zve 
do divadla

O. s. Remedium zve na pre-
miéru autorské hry DIVA-
DLO BUDE! v režii Evy Sta-
nislavové. Představení se bu-
dou konat 5. dubna od 16.00 
a 26. dubna od 19.00 hod.
Ceny vstupenek: 80, 90, 100 Kč 
– studenti a senioři 40 % sleva. 
Vstupenky si můžete zakou-
pit nebo rezervovat  přímo v Di-
vadle Na zábradlí, Anenské 
nám. 5, P1, tel. 222 868 868.
Výtěžek představení bude věno-
ván seniorskému divadelnímu 
spolku PROMĚNA. -red-
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~ 3 plavecké dráhy, 25 m ~ 3 plavecké dráhy, 25 m ~~  whirlpool whirlpool 
~ relaxační bazén ~ relaxační bazén ~ ~ 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 studentškolní a studentské plaváníské plavání

~~  zdokonalovací zdokonalovací 
plavecké kurzy  plavecké kurzy  

~~ aqua aerobic  aqua aerobic 
~~ dětský koutek dětský koutek  

~~ parkoviště zdarma parkoviště zdarma  
~ restaurace~ restaurace

Malletova 2350, Praha 9, Malletova 2350, Praha 9, tel.: 296 786 17tel.: 296 786 1777~~88
www.sportcentrumstep.cz,www.sportcentrumstep.cz,  otevírací doba 7.00otevírací doba 7.00~~22.0022.00

NOVNOVÝ BAZÉN Ý BAZÉN 
PRO VEŘEJNOST  

AKČNÍ SLEVA
rodinné plavání

pá 16–22, so a ne 7–13  

za 250 Kč

pondělí až pátek7–13 hod. ve volných hodinách70 Kč/hod.pro všechny

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

Chcete skončit na hřbitově?! Chcete být trvale invalidní?!
Chcete si rozbít čumák?!

NEJEZDĚTE K NÁM!!!
vaše STK MOTOL
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STK tel.: 257 210 963 Emise tel.: 257 216 489www.stkmotol.cz
Úřední hodiny: Po, St 7 - 17 hod.; Út, Čt 7 - 15 hod.

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

• roční studium s akreditací MŠMT
• příprava na mezinárodní certifi kát
• praktická obchodní angličtina
• příprava na SCIO testy a TSP
• cena studia již od 23 391 Kč
Soutěž o jazykový kurz zdarma!

Pomaturitní studium 
angličtiny 2009/2010

MÌSÍCE
JEDNOHO

MNOHO DOBRÝCH REFERENCÍ

ÚKLID
DOMÙ

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

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

�Knihy i knižní pozůstalost koupím, 
odvezu. Tel. 286 891 400
� Hledáme firmu na umytí oken
na schodišti a chdobě činžovního do-
mu. Tel. 604 375 668
� Čistírna peří – sběrna J. Želiv-
ského 39, po 10–18; út, st, čt 8–16;
pá 8–12. Tel. 605 822 001
�Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600

� Chcete si zahrát TENIS? Nejlépe 
to půjde s trenérem. Termíny, dvor-
ce dohodou. tenishrou@seznam.cz,
tel. 773 580 440
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584
� Hájek – zedník, provádím veše-
kré zednické, obkladačské, boura-
cí a malířské práce. Rekonstrukce 
bytů a domků. Omítky rodinných 
domků . Tel. 777 670 326
�Relax Club nabízí kadeřnictví – kos-
metiku – pedikúru – solárium – ma-
sáže za výhodné ceny. Praha 3, V Za-
hrádkách 65. Tel. 284 860 349
�Malířské práce – František Zelen-
ka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
�KADEŘNICTVÍ – veškeré kadeř-
nické služby, pracujeme s materiálem 
Kadus, Selective, modeláž nehtů, 
P-shine, manikúra, nízké ceny. 
Tel. 222 592 690

� SOLÁRIUM – FITNESS, masá-
že, posilovny rozděleny, nízké ceny. 
Tel. 284 821 225
www.solarium-fitness.cz
� Malby, zednické opravy, vyklízení. 
Tel. 608 855 314
� Renovace parket, broušení, laková-
ní, pokládka laminátové a dřevěné pod-
lahy. Rychle, kvalitně. Tel. 606 531 051
�TRUHLÁŘSTVÍ – masiv–dý ha–la-
mino, zakázková výroba nábytku, ná-
vrhy, montáž, doprava. 
Tel. 608 253 549
�Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel. 241 412 507
�Rekonstrukce bytu – zednické 
práce, malování, lakování, voda, 
elektrika, obklady, dlažby, sádro-
kartony. Tel. 736 699 667
�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

� Malířské a lakýrnické práce + úklid
levně/kvalitně – P. Sus.Tel. 603 505 927
� Mladá rodina vymění státní, tichý, 
zrek., bezbar., příz., byt 2+1 vhodný 
i pro méně pohyblivé na Malé Stra-
ně, orient. na Petřín za st. byt před 
priv. v Praze. Tel. 777 009 945
�Byt. družstvo prodá světlý 2+1, 
1. kat., 68 m2 s příslušenstvím, 
nově zrekonstruovaný, 1. pat-
ro, výtah, v exkluzivní části Pra-
hy 3 – Flóra. Výhledově převod do 
OV. Cena 3,7 mil. Kč. Nabídky na 
e-mail bdps@volny.cz, resp. na tel. 
608 246 472, 742 050 949
�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
�Vym. 4+1, 112 m2, P3 - Vin., obec., 
za byt kol. 50 m2. Tel. 724 313 194
� Pronajmeme nebytový prostor
(obchod) 24 m2, P3, Radhošťská, 
cena 7000 Kč/měs. Tel. 604 375 668

� Vyměním obecní 3+kk, P3, panel, 
65 m2, 1. kat., 3. p., výtah, lodžie, za 
1+1 nebo 1+kk do 40 m2, pouze P3, 2, 
10. Tel. 606 280 002 po 18. hod.
� Pronájem NBP u Flory. Dvorní ob-
jekt 90 m2 pro dílnu, laboratoř, síd-
lo firmy. EZS, el. 230/400 V + UPS, 
LAN, telefon, internet. Vybavená ku-
chyňka, kancelář s nábytkem, trez-
or ve zdi, WC, sprcha, etáž. topení + 
TUV na plyn. 22.400 Kč/měs. Parko-
vání ve dvoře. Více www.prosper-as.cz,
 tel.736 489 561.
�Tři garážová stání na pronájem 
v suterénu novostavby, samostat-
ný vjezd do garáží, který je dálkově 
ovládán. K dispozici ihned. Cena 
2000 Kč/1 GS/měsíc včetně služeb.
Tel. 224 931 617, 774 814 380
�Pronajmu garáž. stání v domě,
Koněvova/Domažlická. Cena k jed-
nání 900 Kč/měs. Tel. 603 481 469
� Pronajmu garáž, 2000 Kč/měs., po-
blíž konečné 1, 9, 16. Tel. 603 478 423

STĚHOVÁNÍ – RYCHLE
tel.: 721 771 661

rychle.stehovani@seznam.cz
AKCE DUBEN: 

Kilometry po Praze ZDARMA
Pro důchodce sleva 10 %. 

Zajišťujeme i úklid a malování

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

Rádi uveřejníme i Vaši inzerci... tel. 222 782 816
 e-mail: rn.inzerce@praha3.cz
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1) 00142/09 černý pes s bíle olemovanou tlamičkou, menší šestiletý 
kříženec, veselý, hravý a v bytě čistotný. Slyší na jméno Čertík. 
Jeho majitel zemřel. 

2) 00383 a 00384/09 dva menší, zhruba pětiletí psi, kříženci tma-
vé béžové barvy s bílou náprsenkou, jeden s delší jemnou srstí, 
druhý se srstí hrubou. Jsou sice čipovaní, ale čipy nejsou vedeny 
v žádném registru. Oba jsou přátelští k lidem, hodní, hodí se do 
bytu. Nalezeni společně 25. února na Vinohradech.

3) 00451/09 větší černý pes, jeden a půl roční kříženec labradora. Je 
velmi temperamentní, vyžaduje delší procházky a hodně pohybu, 
vhodný pro sportovně založené chovatele. Nalezen 5. března na 
rozhraní Prahy 3 a 8.

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

Václav Mornštejn, dlouholetý
trenér judistického oddílu dětí
a mládeže, ale též trenér moder-
ní sebeobrany (Jiu-Jitsu) mláde-
že i dospělých, vybojoval 5. mís-
to na Mistrovství Evropy veteránů 
v judu, které se konalo loňského lis-
topadu v Praze. Vedle své trenérské 
práce se věnuje i preventivním pro-
gramům pro mládež na základních 
školách a působí jako instruktor 
specialista pro městskou policii. 

Sportovní oddíl juda, kte-
rý působí při TJ Sokol Žižkov II, 
Na Balkáně 812, patří k jedněm 
z nejúspěšnějších v Praze. Přijí-
má děti ve věku od 5 do 16 let. 

Sportovat mohou ale i dospělí 
– muži i ženy, začátečníci i pokro-
čilí. Ti se mohou přihlásit do vý-
cviku v moderní sebeobraně. Dal-
ší informace na tel. 604 725 657 
(V. Mornštejn).

-red-

Zachránil život 
muži v bezvědomí

Život staršímu muži zachránil v ulici Libická 14. února procházející 
strážník. Muž se podle ředitele Městské policie v Praze 3 Dušana Macho-
ně opíral o zeď a měl evidentně zdravotní problémy. „Strážník  přistoupil 
k muži a zeptal se ho, zda nepotřebuje nějakou pomoc. Muž mu ale nestačil 
odpovědět a upadl do bezvědomí. Strážník po domluvě s operátorkou rychlé 
záchranné služby začal s resuscitací,“ uvedl Machoň s tím, že v resuscita-
ci pokračoval až do příjezdu sanitky.

(teg)

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Jedenáct zadržených pachatelů
trestných činů, deset odhalených 
osob v celostátním pátrání a 54 po-
řádkových  pokut v celkové výši pře-
sahující 35 tisíc korun. To je výsledek 
dvou policejních bezpečnostních ak-
cí zaměřených především na krá-
deže motorových vozidel i vloupání 

do parkujících vozů, které uspořá-
dalo obvodní ředitelství Policie Pra-
ha III na území třetí městské části. 
Policisté vždy uzavřeli určitou ob-
last a provedli v ní důkladnou kon-
trolu vozidel. Poprvé kontrolovali 
v noci z 19. na 20. února na Žižkově, 
z 24. na 25. února pak policejní ma-

névry zažil Jarov. Celkem bylo zkon-
trolováno na 1200 vozidel a téměř 
stovka objektů. Podle vedoucího Po-
licie ČR MO Žižkov nadporučíka Pe-
tra Touše by podobné akce měly vést 
ke snížení krádeží automobilů, jejich 
vykrádání, ale i další pouliční krimi-
nality v Praze 3. -red-

Policie při akcích na Žižkově zadržela 21 pachatelů

První letošní jarní večer pat-
řil v sobotu 21. března v žižkov-
ském hotelu Ariston neziskovým 
organizacím Prahy 3, které zde za 
podpory městské části uspořádaly 
již svůj sedmý Žižkovský ples. Od 
půl osmé lákal příchozí k tanci sviž-
nou hudbou studentský dechový 
orchestr Žižkovská smršť pod tak-
tovkou Lubomíra Nováka a mode-
rátorka večera Štěpánka Duchková 
ani nemusela k tanci plesové hosty 
nijak přemlouvat. 

V přestávkách mezi tanečními 
bloky, kdy nechával soubor taneční-
ky vydechnout a občerstvit, se před-
stavovaly jednotlivé organizace po -
řádající Občanské platformy Pra-
hy 3 – mezi jinými Mamma Help, 
Remedium Praha, rodinné a kultur-
ní centrum Nová Trojka, Koniklec, 
Ateliér Alf, Teen Challenge aj. Sdru-
žení Mamma Help navíc připravilo 
módní přehlídku klobouků a k vidě-
ní byla i taneční čísla stepu. Hosty 
pozdravila starostka městské čás-
ti Milena Kozumplíková, která nad 
plesem převzala záštitu. Čas na ne-
ziskové organizace si našli i její zá-
stupci Martin Benda a Jiří Matušek 

i zastupitelka hl. m. Prahy Marti-
na Šandová. Příjemný večer pokra-
čoval po desáté hodině večerní za 
doprovodu hudebního dua Gam-
bit a nezbytnou špetku adrenalinu 

dodala před půlnocí tombola spol-
ku Ježek a Čížek. Výtěžek plesu bu-
de použit pro rozkvět občanské ko-
munity Prahy 3.

-red-

Žižkovský ples neziskovek

12.  dubna (neděle) 10.15
s SK Sigma Olomouc

26.  dubna (neděle) 10.15
s SK Kladno

DOMÁCÍ ZÁPAS 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV Ve středu 4. dubna se na Gymnáziu Karla Sladkovského konalo za pří-

tomnosti místostarosty Jiřího Matuška slavnostní zahájení putovní vý-
stavy Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí – příklad 
česko-německo-židovského soužití. Na zahájení ke studentům promluvi-
li pedagogové i badatelé Pedagogického muzea J. A. Komenského o Pře-
myslu Pittrovi a Milíčově domě i o postavě Jana Milíče z Kroměříže.

Judistický úspěch

1 V sobotu 21. března se hotel 
Olšanka stal hostitelem druhého 
ročníku největšího tanečního ma-
ratónu na Žižkově – Ulita4Dan-
ce, který pořádal Dům dětí a mlá-
deže Praha 3 – Ulita a který nava-
zuje na letitou tradici soutěží Ta-
nec s Ulitou. V kongresovém sále 
se tančilo od 11 do 19.30 ve třech 
věkových kategoriích v tanečních 
disciplínách MODERNA (techni-
ky současného a moderního tan-
ce, Show Art) a STREET DANCE 
(Street Show, Disco Dance, Hip 
Hop). Soutěže se zúčastnilo přes 
1000 tanečníků z 46 tanečních 

skupin s celkem 95 choreografie-
mi. Soutěž byla jak pro pražské, 
tak i mimopražské amatérské ta-
neční soubory. Taneční vystou-
pení doplnila ohnivou show sku-
pina Pa-li-tchi, zazpíval Richard 
Sacher a o závěr se postarali po-
rotci Street Dance, kteří předved-
li beat-box a mix streetových ta-
nečních technik. Akce se konala 
za podpory městské části a zášti-
tu nad ní přijal zástupce starosty 
Prahy 3 Jiří Matušek, který přišel 
předat ceny vítězům juniorské vě-
kové kategorie.

-red-

Ulita4Dance 2009 Paleček oslavil 
narozeniny

Vinohradskému mateřskému
centru jsou už dva roky. Mamin-
kám, tatínkům, ale i dalším na-
bízí v nově zrekonstruovaných 
prostorách v Písecké 17 (poblíž 
metra Flora) každý den otevře-
nou hernu s místem pro mimin-
ka a batolátka, kroužky a kurzy 
pro děti i maminky, přednášky 
pro rodiče, jednorázové akce 
a hlavně bezpečný prostor pro 
rodiny s malými dětmi. Vše nej-
lepší jim přišla popřát i starostka 
Milena Kozumplíková se svým 
zástupcem Jiřím Matuškem.

-red-

2 2

Show Art skupiny Crab Dance Prachatice s názvem Dotknout se hvězd.
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