
Oslava lunárního roku 
buvola se koná 
20. ledna v Paláci 
Akropolis

na straně 5

Milíčův dům 
v Sauerově ulici slavil 
75 let od uvedení do 
provozu

na straně 8

XVI. ŽIŽKOVSKÝ 
MASOPUST 

sobota 21. 2.
Palác Akropolis 
14.00–16.00 Maškarní odpoledne 
pro děti
19.30–22.00 Maškarní rej – Beatles 
Revival & Rolling Stones Revival, 
masopustní tombola a diskotéka

neděle 22. 2.
Kino Aero 
14.00 Dětské masopustní odpoledne
15.00 Film pro rodiče
U Vystřelenýho oka 
12.00 Masopustní hody

úterý 24. 2.
Masopustní průvod – (nám. J. z Po-
děbrad, Mahlerovy sady, Havlíčko-
vo nám. – U Radnice, Žižkovo nám., 
nám. J. z Poděbrad)
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Jaké doklady 
potřebujete pro 
vydání či výměnu 
parkovací karty
 

na straně 3

Štědrý život
Psal se rok 1933. Byl právě Štědrý den. 

Hluboce věřící křesťan a pacifista Pře-
mysl Pitter otevřel na Žižkově se svými 
spolupracovníky Milíčův dům. V dobách 
první republiky sloužila budova dnešní 
mateřské školy jako výchovné zařízení pro 
děti ze sociálně slabých rodin. Těžištěm 
práce byla výchova a smysluplné využití 
volného času dětí s cílevědomým morálně 
křesťanským směrováním. Činnost Milí-
čova domu byla založena na dobrovolné 
spolupráci a vždy měla blízko k solidaritě, 
později i v mezinárodním měřítku. V roce 
1934 zde byly umístěny děti německých 
emigrantů, jejichž rodiče museli uprch-
nout před nacismem. V době německé 
okupace se dům stal střediskem podpo-
ry dětí z pronásledovaných židovských 
rodin. Po skončení 2. světové války se 
pozornost soustředila na záchranu dětí, 
opět většinou židovských, z koncentrač-
ních táborů. Vedle nich nalezli útočiště už 
nejen v Milíčově domě, ale na uvolněných 
zámcích v okolí Prahy, i malí Němci z in-
ternačních táborů.  

Tolik ve zkratce příběh jednoho domu 
a jednoho muže, který se svými spolupra-
covníky dokázal v nejtěžších dobách, do-
bách rozjitřených národnostních vášní, 
dobách nenávisti a vracení ran, mít srdce 
otevřené. Příběh muže, který je občas ozna-
čován za žižkovského Oskara Schindlera. 
Počet zachráněných dětí se blížil tisícovce. 
Je příznačné, že po roce 1948 musel opus-
tit Československo a odešel do emigrace. 

Jde o příběh, který symbolicky začal 
právě o Vánocích. Proč jej zde připomí-
nám? Vánoce jsou za námi, dárky rozba-
leny, třpytivé obaly odvážejí popeláři. Leží 
před námi celý nový rok 2009. Jaký bude? 
Těžko říci… Asi bude skromnější na hmot-
né statky.  Se situací válečných a pováleč-
ných časů jej však nelze srovnávat. Přesto 
se v té těžké době našli lidé obětaví, nebo-
jácní, stateční, pro něž život a duše dítěte 
ať českého, židovského nebo německého, 
bylo to nejdůležitější na světě. 

Tento příběh je starý 75 let.
Přeji Vám, aby celý rok 2009 byl rokem 

dobrým.
Milena Kozumplíková, starostka

Na zasedání Zastupitelstva měst-
ské části Praha 3 dne 18. prosin-
ce 2008 byl schválen rozpočet na 
rok 2009. Tento rozpočet, jak je 
v naší městské části již tradicí, vý-
znamně podporuje investice do 
vzdělávání a školství, zdravotnic-
tví a ochrany životního prostředí. 
Zejména však počítá s investicemi 
do bytového a nebytového fondu 
s cílem zajistit stavební a rekon-
strukční záměry obce. V neposled-
ní řadě přiřazuje schválený roz-
počet dostatečné prostředky na 
pokrytí provozu a rozvoje příspěv-
kových organizací zřízených naší 
městskou částí.

V bilanci na rok 2009 jsou cel-
kové výdaje uvažovány ve výši 
968,9 mil. Kč, úhrn zajištěných 
příjmů tvoří částku 861,2 mil. Kč. 

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 
107,7 mil. Kč je kryt zapojením 
zůstatků finančních prostředků 
z minulých let. 

Příjmová část rozpočtu po-
čítá s daňovými (75,3 mil. Kč), 
nedaňovými (19,9 mil. Kč) pří-
jmy z vlastní činnosti a dotace-
mi z rozpočtu hl. města Prahy 
(202,4 mil. Kč). Zbývající část 
příjmové strany rozpočtu tvo-
ří převody finančních prostřed-
ků z vedlejší hospodářské činno-
sti, a to zejména zisky například 
z prodeje vybudovaných násta-
veb v ulici Na Lučinách a z prode-
je bytových jednotek v ulicích Pod 
Lipami, V Zahrádkách a dalších. 

Výdajová část rozpočtu je ze 
43,7 % tvořena běžnými výdaji 
(423,7 mil. Kč) a z 56,3 % výda-

ji kapitálovými (545,2 mil. Kč). 
Jak již bylo uvedeno, největší část 
kapitálových výdajů je určena na 
modernizaci a regeneraci domov-
ního a bytového fondu městské 
části Praha 3. Regenerace se doč-
kají panelové domy v ulici Lupá-
čova (73 mil. Kč včetně projektové 
dokumentace), výměna oken pro-
běhne v panelových domech v lo-
kalitách Jeseniova, Blahoslavova, 
Ostromečská, Roháčova a Jana 
Želivského (32 mil. Kč). V roce 
2009 proběhne také již 3. etapa 
rekonstrukce Domu s pečovatel-
skou službou (50 mil. Kč). 

Významně investovat budeme 
i do školních budov, a to do cel-
kové rekonstrukce MŠ U Zásob-
ní zahrady (28 mil. Kč), do re-
konstrukce ZŠ a MŠ Chelčického 

(40 mil. Kč) a dále do rekonstruk-
ce a zateplení fasády ZŠ a MŠ Pra-
žačka (30 mil. Kč). Městská část 
Praha 3 bude současně maximál-
ně usilovat o získání finančních 
prostředků ze strukturálních fon-
dů Evropské unie pro tyto akce.

Dále bude městská část Pra-
ha 3 investovat do ochrany život-
ního prostředí v rámci zahájení 
revitalizace Havlíčkova náměstí 
(10 mil. Kč), vybudování přístu-
pového chodníku a rozšíření zá-
vlahového systému v Rajské za-
hradě (4 mil. Kč).

Také běžné výdaje plánova-
né v rozpočtu plně zajistí jak pro-
voz Úřadu městské části Praha 3, 
tak provoz a rozvoj zřizovaných 
příspěvkových organizací. Pro zá-
kladní a mateřské školy je určeno 
56,7 mil. Kč, pro kulturní organiza-
ce 15,1 mil. Kč, pro sportovní zaří-
zení 12,5 mil. Kč a pro zdravotnická 
a sociální zařízení 52,5 mil. Kč.

Závěrem lze konstatovat, že 
schválený rozpočet městské čás-
ti Praha 3 je vyvážený a svými re-
álnými příjmy plně zajistí finanční 
prostředky pro účelné hospodaření 
a rozvoj městské části Praha 3 i zři-

zovaných příspěv-
kových organizací 
v roce 2009.

Jan Šmíd,
zástupce starosty

Rozpočet Prahy 3 na rok 2009 schválen

pf 2009

vzdělávání 
a školské služby

102,3

správa
23

ostatní
40,6

Kapitálové výdaje (v mil. Kč)

bytové a nebytové
hospodářství

347,5
ochrana životního prostředí

31,8

Foto: Z. Kříž
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RADA MČ PRAHA 3
ze dne 3. prosince

Schválila:
� dohody o narovnání a uzná-
ní dluhu a jeho splátkách se 
Střední odbornou školou Kvar-
ta � návrh rozpočtového vý-
hledu MČ Praha 3 na obdo-
bí 2010 – 2013 � prodej po-
zemku družstvu „Bořivojka“ 
� pronájem nebytového pro-
storu v 5. podlaží domu Jana 
Želivského 22 pro společnost 
Navatyp � pronájem garážo-
vých stání Ondříčkova 37 , Ro-
háčova 46 � změnu zásad Fon-
du grantového a podpůrného 
� postup při vyhlášení a vy-
hodnocení výběrového říze-
ní na prodej garáží Květinko-
vá 13, 15 a 17, 19 � doporuče-
ní bytové komise � vítěze vý-
běrového řízení na prodej by-
tové jednotky č. 2464/7 K Lu-
činám 11 � poskytnutí daru 
z fondu sociálního a zdravotní-
ho FN Královské Vinohrady ve 
výši 115 000 Kč na zakoupe-
ní nezbytného chirurgického 
instrumentária a daru občan-
skému sdružení Životu 90 ve 
výši 79.000 Kč na pilotní pro-
jekt tísňového volání pro seni-
ory v rámci Prahy 3 � doporu-
čení komise sociální a zdravot-
ní � poskytnutí bytů v Domě 
s pečovatelskou službou šesti 
seniorům � vítěze veřejné za-
kázky pro akci úklid dětských 
hřišť ve veřejné zeleni � roz-
počet MČ Praha 3 na rok 2009 
� změnu objemu rozpočtu na 
rok 2008 � koupi obytného do-
mu Vinohradská 116 � znění 
připomínek a požadavků k ná-
vrhu konceptu nového územní-
ho plánu � doporučení výboru 
pro územní rozvoj a majetek 
� doporučení komise obchod-
ních aktivit 

Vzala na vědomí:
� jedenáct volných bytů, na 
čtyři z nich nechala vypsat vý-
běrová řízení, čtyři poskytla 
bytové komisi k přidělení od-
souhlaseným žadatelům, další 
tři k přidělení v rámci ústupo-
vého bydlení � petici nájemní-
ků v bytových panelových do-
mech Pod Lipami 1, 3, 5 a 7

Kompletní seznam a znění 
usnesení ZMČ a RMČ je pro ob-
čany Prahy 3 k nahlédnutí na 
Odboru kancelář úřadu, Hav-
líčkovo nám. 9.

Kostnické náměstí mezi schody a trafostanicí
Komenského náměstí křižovatka Roháčovy a Blahoslavovy
Náměstí Barikád roh parku proti vchodu Roháčova 73
Žižkovo náměstí roh Ondříčkovy a Radhošťské
Křišťanova/Radhošťská roh parku a chodníku
Škroupovo náměstí roh Ševčíkovy a Škroupovo nám. 
Slezská 101 vnitroblok
Biskupcova/Na Vápence křižovatka ulic proti vozovně
Nad Ohradou proti č. 7
K Lučinám/Na Lučinách křižovatka ulic – trávník uprostřed

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 5. 1. a 9. 1.
Koněvova/V Jezerách 5. 1. a 9. 1.
Soběslavská/Hollarovo nám. 5. 1. a 9. 1.
Tachovské nám. (u tunelu) 5. 1. a 9. 1.
Na vrcholu/V domově   9. 1. a 26. 1.
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11   9. 1. a 26. 1.
Náměstí Barikád   9. 1. a 26. 1.
Kostnické nám./Blahníkova   9. 1. a 26. 1.
Buková/Pod Lipami 54 10. 1. a 12. 1.
Jeseniova 143 10. 1. a 12. 1.
Přemyslovská/Orlická 10. 1. a 12. 1.
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 10. 1. a 12. 1.
Křivá 15 10. 1. a 19. 1. 
Přemyslovská/Sudoměřská 10. 1. a 19. 1. 
U Rajské zahrady/Vlkova 10. 1. a 19. 1. 
V zahrádkách/Květinková 10. 1. a 19. 1. 

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

VÝZVA č. 280
Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými nebytovými 
prostory
1. Hořanská 1/1510, kancelář, dílna, služby, 52,81 m2, -1. podlaží,  
 (min. nájemné 600 Kč/m2/rok)
2. Milešovská 1/846V, kancelář, služby, 43,85 m2, -1. podlaží 
 (min. nájemné 700 Kč/m2/rok)
3. Basilejské nám. 3/1807, kancelář, 39,79 m2, -1. podlaží 
 (min. nájemné 700 Kč/m2/rok)

Tyto prostory budou poskytnuty na základě Vašich písemných nabídek, 
zaslaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, 
Havlíčkovo nám. 9, v obálkách označených značkou: „Výběrové řízení č. 280“ 
doplněnou pořadovým číslem nebytového prostoru. Obálky takto neoznačené 
nebo označené neúplně či nesprávně, do výběrového řízení zahrnuty nebudou.

V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem a stanovte výši 
nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměřenou. 
Pro podání nabídky lze použít formulář, který je k dispozici v podatelně ÚMČ 
Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 nebo na internetové adrese: www.praha3.cz. 
Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro 
obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Uveďte též 
záměr, co budete v nebytových prostorech provozovat (k provozování 
výherních a hracích automatů nebudou nebytové prostory pronajaty). Do 
výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má městská 
část Praha 3 finanční pohledávky.

Konečný termín pro příjem Vašich nabídek bude ve čtvrtek 15. ledna 2009 
v 16.00 hod. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodních aktivit Rady 
městské části, návrh pořadí bude schvalovat Rada městské části. Vybraný 
uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne 
zasedání Rady městské části. Městská část Praha 3 si vyhrazuje právo 
odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

Jan Šmíd, předseda komise obchodních aktivit RMČ
Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

VÝZVA č. 278
Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážovými 
stáními:
1. Roháčova 46/410, garáž. stání č. 26.58, 12,25 m2

2. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.90, 11,00 m2

3. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.91, 11,00 m2

4. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.95, 10,00 m2

5. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.103, 13,00 m2 
6. Sabinova 8/278, garáž. stání č. 27.10, 13,78 m2

Minimální nájemné u všech nabízených garážových stání je 1000 Kč/m2/rok.

VÝZVA č. 279
Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážovými 
stáními:
1. Ondříčkova 37/391, garáž. MOTOSTÁNÍ č. 25.116, 9,00 m2

2. Jana Želivského 15/2387, garáž. MOTOSTÁNÍ č. 25, 6,60 m2

3. Jana Želivského 15/2387, garáž. MOTOSTÁNÍ č. 26, 8,20 m2

4. Jana Želivského 15/2387, garáž. MOTOSTÁNÍ č. 27, 5,40 m2

5. Jana Želivského 15/2387, garáž. MOTOSTÁNÍ č. 28, 5,40 m2

6. Jana Želivského 15/2387, garáž. MOTOSTÁNÍ č. 29, 5,40 m2

Minimální nájemné u všech nabízených garážových stání je 1000 Kč/m2/rok.

Tyto prostory budou poskytnuty na základě Vašich písemných nabídek, za-
slaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Hav-
líčkovo náměstí 9, v obálkách označených značkou: „Výběrové řízení č. 278“ 
resp. „Výběrové řízení č. 279“ doplněnou pořadovým číslem garážového 
stání. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně do výbě-
rového řízení zahrnuty nebudou. 

 V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem, a stanovte výši ná-
jemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměřenou. Zá-
jemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro obsa-
zení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Podmínkou pro 
pronajmutí garáže (garážového stání) je trvalé bydliště v Praze 3 a sku-
tečnost, že žadatel není nájemcem jiné garáže (garážového stání) v domě, 
jehož majitelem je městská část Praha 3. Do výběrového řízení též nebu-
dou zařazeni zájemci, vůči kterým má městská část Praha 3 finanční po-
hledávky. (Pokud budete zasílat nabídky na více garážových stání/garáží, 
je nutno zaslat každou nabídku samostatně!)

Konečný termín pro příjem Vašich nabídek bude ve čtvrtek 15. ledna 2009 
v 16.00 hod. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodních aktivit 
Rady městské části, návrh pořadí bude schvalovat Rada městské části. Vybra-
ný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode 
dne zasedání Rady městské části. Městská část Praha 3 si vyhrazuje prá-
vo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

Jan Šmíd, předseda komise obchodních aktivit RMČ
Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Pro informaci chovatelů psů  
uveřejňujeme přehled, který po-
dává výčet lokalit v Praze 3, kde je 
dovolen volný pohyb psů pod kon-
trolou a dohledem svého průvod-
ce.  Tento přehled ovšem vymezuje 
i místa, kde je osoba doprovázející 
psa povinná vést na vodítku i mís-
ta, kde platí absolutní zákaz vstu-
pu pro psy. 

Jana Caldrová, 
odd. správy zeleně

Kam může pes bez vodítka?

Úprava pohybu psů ve veřejné zeleni na území městské části 
Praha 3 dle Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 6/2001, 
o ochraně veřejné zeleně a usnesení Rady městské části 
Praha 3 č. 234 ze dne 18. 4. 2001
lokality, kde je volný pohyb psů dovolen
� Vítkov – některé části � Hollarovo náměstí � Židovské Pece 
� park U Kněžské louky � Kněžská Luka � sídliště Jarov 
� sídliště Habrová � park Pražačka � proluky při ulici Koněvově 
– první dvě směrem od Ohrady � vnitroblok Radhošťská 
– Lucemburská – Baranova – Křišťanova 
� vnitroblok Soběslavská 35
lokality, kde je volný pohyb psů zakázán
� Vítkov – některé části � náměstí Jiřího z Poděbrad 
� Škroupovo náměstí � náměstí Jiřího z Lobkovic � náměstí 
Barikád � park Ohrada � park Viktorka � náměstí W. Churchilla 
� vnitroblok Bezovka (za prodejnou Albert) včetně zeleně 
před domy Ondříčkova 31–37 � park Parukářka (mezi ulicemi 
Jeseniova a Na Parukářce) � park v prostoru U Vinohradské 
nemocnice – Soběslavská – Šrobárova � vnitroblok Loudova 
– Biskupcova – Za Žižkovskou vozovnou – Koněvova 
� vnitroblok Koněvova – Na Vápence – Biskupcova – Viklefova 
� vnitroblok Biskupcova – Na Vápence – Jeseniova – Viklefova 
� část parku u nákladového nádraží
lokality, kde je vstup se psy zcela zakázán
� park Rajská zahrada � všechna dětská hřiště – samostatná 
i v parcích a na plochách zeleně

Kam po Vánocích s vánočními stromky?
Nepotřebné vánoční stromky je 

možné shromažďovat ve svozové 
dny u stanovišť popelnic s komu-

nálním odpadem na chodníku  ne-
bo do začátku února 2009 na níže 
uvedených místech:

Vybrané plochy jsou vždy na chod-
níku mimo zeleň. Stromky budou 
sváženy během povánočního obdo-
bí do začátku února. Odkládáním 
stromků na uvedená místa usnad-
níte jejich svoz a pomůžete zachovat 
čistotu na území městské části Pra-

ha 3. Prosíme o ohleduplnost k ze-
leným plochám a oceňujeme zájem 
o udržení pořádku ve vašem okolí.

Za pochopení a ochotu ke spolu-
práci Vám děkuje

 Odbor technické správy 
majetku a investic

Městská část Praha 3 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

asistent/ka zástupce starosty. 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce 

Úřadu městské části Praha 3 včetně její elektronické podoby (www.praha3.cz). 
Informace na e-mail: simonap@praha3.cz 

Nabídky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

Zápisy do škol 
Zápis do 1. ročníků všech zá-

kladních škol Prahy 3 proběhne 
v souladu se školským zákonem 
ve dnech 21. a 22. ledna 2009 od 
14 do 18 hodin.

Povinná školní docházka začí-
ná počátkem školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáh-
ne šestého roku věku, pokud mu 
není povolen odklad. Zákonný zá-
stupce je povinen dítě k docház-
ce přihlásit. U zápisu je povinen 
předložit svůj občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

Zápis do mateřských škol 
pro školní rok 2009/2010 pro-
běhne 1. a 2. dubna 2009 od 13 
do 17 hodin. Žádosti o přijetí si 
mohou rodiče vyzvedávat v jed-
notlivých školkách. Přehled ma-
teřských škol v Praze 3 připravu-
jeme pro příští číslo Radničních 
novin. 

-red-
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Rezidentní parkovací karty 
kromě občanského průkazu s vyznače-
ným trvalým pobytem v oblasti zóny place-
ného stání, musí žadatel doložit doklad (-y)
o právním vztahu k vozidlu:
a) pokud je žadatel  vlastníkem vozidla: 

osvědčení o registraci (tzv. malý technický prů-
kaz) je dostačující pouze v případě, že tento   obsa-
huje údaj o trvalém pobytu (který je shodný s úda-
jem v občanském průkazu) a údaj, zda je vlastník 
shodný s provozovatelem vozidla. V ostatních pří-
padech je nutný „velký“ technický průkaz.

b) pokud žadatel užívá vozidlo na základě leasingo-
vé smlouvy:

kopii TP a originál osvědčení o registraci (OR), 
dříve osvědčení o technickém průkazu (OTP) 
a originál leasingové smlouvy

c) pokud má žadatel vozidlo dlouhodobě (nejméně 
na dobu platnosti vystavené PK) pronajato z půj-
čovny automobilů:  

originál osvědčení o registraci (OR), dříve osvědče-
ní o technickém průkazu (OTP), nájemní smlouvu 
a kopii výpisu z obchodního rejstříku půjčovny 
automobilů, případně živnostenský list, pokud 
je půjčitelem oprávněná fyzická osoba

d) pokud je vozidlo svěřeno k soukromému užívání 
zaměstnanci zaměstnavatelem: 

vyplněný a podepsaný formulář „Potvrzení o pří-
jmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. (6) zákona 
č.586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění poz-
dějších předpisů“, originál nebo ověřenou kopii 
výpisu z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne 
starší než 6 měsíců, originál TP (v případě, že vo-
zidlo je pořízeno na leasing – kopii TP a originál 
OR/OTP, v případě, že je vozidlo pořízeno na ope-
rativní leasing ještě navíc doklad o pronájmu vo-
zidla mezi zaměstnavatelem a firmou poskytují-
cí vozidlo na operativní leasing).

Právnické osoby nebo 
fyzické osoby podnikající 
(např. řemeslníci) či dočasně působící na 
zakázce v oblasti: 

výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský 
list, doklad o zakázce v oblasti (objednávka, zálo-
hová faktura, smlouva o dílo, apod.), ze kterého je 
zřejmé v jakém místě a v jakém termínu bude za-
kázka realizována.

Abonentní parkovací karty 
(právnické a fyzické osoby podnikající) –
Podklady pro vydání PK na první vozidlo na 
konkrétní RZ/SPZ za sníženou cenu 
a) právnické osoby

výpis z obchodního rejstříku ne starší 6  měsíců ne-
bo zřizovací listina, v případě, že se jedná o provo-
zovnu, jejíž adresa je odlišná od adresy sídla práv-
nické osoby, navíc jakýkoliv platný doklad o adrese 
provozovny, pokud není uvedena ve výpisu z ob-
chodního rejstříku (např. nájemní smlouvu, nebo 
výpis z katastru nemovitostí tehdy, je-li právnická 
osoba majitelem objektu, ve kterém má provozov-

nu, TP vozidla, kde je žádající subjekt uveden ja-
ko vlastník vozidla nebo provozovatel 

b) fyzické osoby podnikající
živnostenský list – originál nebo úředně ověřená 
kopie, v případě, že fyzická osoba nemá provozov-
nu zapsanou v živnostenském listě, doloží navíc 
adresu provozovny výpisem provozoven vydaným 
živnostenským odborem příslušného úřadu měst-
ské části, TP vozidla, kde je žádající subjekt uveden 
jako vlastník vozidla nebo provozovatel, v případě, 
že v TP vozidla je uvedeno pouze rodné číslo a ni-
koliv IČ fyzické osoby podnikající musí tato oso-
ba prokazatelně doložit, že vozidlo je provozová-
no za účelem podnikání podle zvláštních předpisů 
(např. dokladem o registraci a platbách silniční 
daně, popř. daňovým přiznáním za minulý rok)

c)  zaměstnanec má vozidlo svěřeno zaměstnavate-
lem jen pro služební účely

výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců ne-
bo zřizovací listina, živnostenský list (u fyzické oso-
by podnikající) – originál nebo úředně ověřená ko-
pie, prohlášení zaměstnavatele, že svěřené vozidlo 
je žadatelem o PK používáno jen pro služební účely 
a žadatelovo místo trvalého pobytu je zároveň i mís-
tem výkonu pracovní činnosti pro tohoto zaměstna-
vatele (např. jako odloučené pracoviště, provozovna 
apod.), TP vozidla, kde je žádající subjekt uveden 
jako vlastník vozidla nebo provozovatel.

Zastoupení při vydání karty
Pokud se k vystavení PK se nemůže dostavit žadatel 

(osoba, která splňuje výše uvedené podmínky), může po-
věřit jinou osobu, která předloží veškeré požadované 
doklady včetně zplnomocnění od žadatele a občanský 
průkaz žadatele o PK (v případě předložení kopie OP ža-
datele je požadováno úředně ověřené zplnomocnění). 

Požadované doklady pro výdej parkovací karty
VÝVV MĚNA PK

Za výměnu parkovací karty je určen manipulační poplatek 100 Kč, kte-
rý je stejně jako částka za parkování příjmem HMP.í
Řádné důvody pro vývv měnu PK:
a)vývv měna RZ/SPZ – žadatel  předkládá TP uvádějě ící přidělení nové RZ, 

občanský průkaz a původní parkovací kartu (její část a čip),
b)odcizení vozidla i s PK – žadatel předkládá protokol o krádeži vysta-

vený Policií České republiky, TP   nového vozu a občanský průkaz,
c) vývv měna vozidla – žadatel předkládá TP nového vozidla (popř. dokla-

dy prokazující právní vztah k vozidlu), občanský průkaz a původní PK. 
Pokud žadatel nevrátí původní PK (např. z důvodu jejího zničení), musí 
doložit doklady o vyřazení původního vozidla z evidence, nebo předlo-
žit kupní smlouvu o prodeji původního vozidla a prohlášení autobaza-
ru o odstranění PK z čelního skla vozidla, nebo přistavit původní vozi-
dlo k fyzické kontrole čelního skla pracovníkem úřadu městské části, 
nebo předložit TP vozidla, kde je vyznačena změna vlastníka a přiděle-
ní nové RZ.

d)změna místa trvalého pobytu související s přestěhováním držitele do 
jiné městské části, kde je také zřízena ZPS – žadatel předkládá občan-
ský průkaz a PK s čipem,

e) nové vozidlo – jestliže nově zakoupenému vozidlu dosud nebyla přidě-
lena RZ, a to na dobu do přidělení RZ (vystavení TP) – žadatel předklá-
dá doklad o nákupu vozidla (např. fakturu), občanský průkaz a PK pů-
vodního vozidla a převozní značku vozidla.

VYSTAVENÍ NÁHRADNÍ PK
Za vystavení náhradní PK je stanoven manipulační poplatek 100 Kč, 

který je stejně jako částka za parkování příjmem HMP.í
Řádné důvody pro vystavení náhradní PK:
a)ztráta PK – žadatel předkládá písemnou žádost s vysvětlením okol-

ností ztráty PK, čestné prohlášení s uvedením pravdivých údajů o té-
to události a občanský průkaz. Tato žádost musí býb t schválena vedoucím íí
přísluíí šného odboru éé úřadu mřř ěstskěě é části nebo jeho zástupcem.

b)odcizení PK – žadatel předkládá písemnou žádost s vysvětlením okol-
ností odcizení PK, čestné prohlášení o uvedení pravdivých údajů o té-
to události a občanský průkaz. Tato žádost musí býb t schválena vedoucím íí
přísluíí šného odboruéé úřadu mřř ěstskěě é části nebo jeho zástupcem. V případě, 
že žadatel předloží při krádeži z řádně uzamčeného vozidla protokol 
o krádeži vystavený Policií České republiky, odpadá povinnost předlo-
žit písemnou žádost s vysvětlením okolností krádeže PK a čestné pro-
hlášení o uvedení pravdivých údajů o této události.

c) poškození PK – žadatel předkládá občanský průkaz a poškozenou PK 
(její část a čip). Pokud došlo k poškození (zničení) PK při výměně čel-
ního skla vozidla, žadatel předkládá doklad o provedení výměny čelní-
ho skla vystavený autoservisem.
V případíí ě dd ztrárr ty (krárr deáá žee e) pžž řenosnřř é PK se náhradnáá í PK nevydádd váá ávv . Při 

ztrátě přenosné PK se bude, při jejím opětném nalezení, vracet všem sub-
jektům alikvotní částka (tzn. Zaplacená hodnota přenosné PK v Kč /počtem 
měsíců „odparkovaných“, a to vč. měsíce, kdy byla ztráta nahlášena).

KRÁTKODOBÁÁ Á VÝVV MĚNNÁ PARKOVACÍ KARTA
Řádný důvod pro vystavení krátkodobé vývv měnné PK a doklady 

předkládané k jejímu vystavení:
a)oprava vozidla, pro které byla platná PK vystavena a za které je z dů-

vodu jeho odstavení mimo provoz dočasně užíváno vozidlo náhradní. 
Náhradní PK se vydává při splnění následujících podmínek:

 Na vozidle se zanechá již vydaná PK, držitel PK současně předloží pře-
jímací protokol ze servisu s určením předpokládané doby opravy a do-
klad o zapůjů čení náhradního vozu (od libovolné právnické nebo fyzic-
ké osoby) a složí zálohu 1000 Kč u 1. vozidla (2000 Kč u 2. vozidla, 
3000 Kč u 3. vozidla) vratnou ihned po ukončení doby platnosti krát-
kodobé výměnné PK proti vrácení této PK). Nebude-li dočasná náhrad-
ní PK vrácena úřadu městské části, záloha propadá. Úřad městské části 
vydá krátkodobou výměnnou PK za manipulační poplatek 100 Kč, kte-
rý je stejně jako částka za parkování příjmem HMP.í

b)odcizení vozidla – žadatel předkládá protokol o odcizení, vystavený 
Policií České republiky, pro vydání náhradní PK na náhradní vozidlo se 
postupuje jako v bodě a).
Dočasnou nčč áhradní PK je možné vystavit pouze před ukonřř čenčč ím doby íí

platnosti původní PK, nejvýšvv e na dobu jednoho mšš ěsěě íce.íí  Ve zvláště odů-
vodněněě ýn ch případech se doíí časnčč á náhradní PK může vystavit opakovaně 
po schválení vedoucím píí řísluíí šného odboru úřadu mřř ěstskěě é části nebo je-
ho zástupcem.

VÝMĚNA PK NEBO VYSTAVENÍ NÁHRADNÍ PK 
(POUZE U KARET VYDANÝCH NA SPZ/RZ VOZIDLA)

V únoru to bude rok, kdy v části 
Prahy 3 začala platit zóna placeného 
stání. Regulace parkování uvolnila 
žižkovské i vinohradské ulice a měst-
ská část přestala být odstavným 
parkovištěm pro přespolní návštěv-
níky centra Prahy. Přestože se ulice 
především v hraničních oblastech 
s Prahou 2 dnes opět zaplňují a zave-
dení zón doprovázely některé průtahy 
a nejasnosti, lze dnes konstatovat, že 
regulace parkování svůj účel splni-
la. Samozřejmě v každém systému 
je vždy co měnit, každý systém lze 
korigovat. V lednu se spustí pro-
dej parkovacích karet pro nový rok. 

Z loňského náporu jsme se již poučili 
a rozšířili jsme na tři kritické měsíce 
jak počet okének, tak jsme prodlouži-
li i pracovní dobu. Připravujeme také 
nový internetový rezervační systém. 
K úpravám docházelo i v průběhu 
roku v samotné zóně, měnila se i pra-
vidla. Na sklonku roku se podařilo 
odstranit anomálii, která neumožňo-
vala návštěvníkům i rezidentům par-
kovat ve žlutých a oranžových zónách 
o státních svátcích bezplatně.

Jeden velký úkol však máme ještě 
před sebou. Východní část Žižkova 
není součástí zóny placeného stání 
a dosud platná pravidla stanovená 

Magistrátem hl. m. Prahy neumož-
ňovala, aby také občané Jarova měli 
nárok na nákup rezidentní parko-
vací karty. Stali se tak vlastně obča-
ny druhé kategorie. V současnosti 
usilujeme o změnu tohoto diskrimi-
načního opatření. Pevně věřím, že se 
nám s tímto návrhem podaří v lednu 
uspět a že kolegové z „velké radnice“ 
pochopí, že obyvatelé Jarova musí 

mít stejná práva ja-
ko ostatní občané 
Prahy 3.

Zdeněk Lochman,
zástupce starosty

Chceme zrušit diskriminaci obyvatel Jarova 

K zakoupení nové parkovací karty je nutno předložit stejné doklady, 
jaké byly předkládány v případě prvního výdeje. Ve spolupráci 
s odborem dopravy otiskujeme pouze výňatek z Metodiky vydávání 
parkovacích karet a lístků pro zóny placeného stání v hl. m. Praze. 
Možné problematické pasáže jsou zvýrazněné. Kompletní znění 
Metodiky naleznete na www.praha3.cz.

Úřad městské části Praha 3
oddělení dopravy v klidu

Perunova 5
tel.: 222 517 345, 222 518 116

222 518 182

Od 5. ledna do 13. února 
pondělí, středa  8.00–18.00
úterý, čtvrtek 8.00–15.00
pátek 8.00–14.00

Od 16. února do 10. dubna 
pondělí – neděle 8.00–18.00

Datum zakoupení nové parkovací karty ne-
má vliv na počátek její platnosti. V případě 
karty platné do 31. 3. 2009 a zakoupení no-
vé roční např. 13. 1. 2009, bude tato nová 
karta platit od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010.

PRODEJ 
PARKOVACÍCH 
KARET
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  2. pá 18.00 Big Lebowski
 20.15 Mezi zdmi
 22.30 Annie Leibovitz: 

Život objektivem 

Poslední výzva 
filmy před koncem monopolu

  3. so 17.00 Zuřící býk (FK)
 19.30 Revizoři (FK)
 21.30 Dvojí život (FK)
  4. ne 18.00 Annie Hall (FK)

20.30 Sloní muž (FK)
 
  5. po 18.00 Vicky Cristina 

Barcelona
 20.30 Sedmé nebe
  6. út 18.00 René
 20.30 Katyň
  7. st 18.00 Ukrutně šťastni
 20.30 Ivetka a hora
  8. čt 18.00 Po svatbě
 20.30 Sestra
  9. pá 18.00 Fígle (FK)

20.00 Juno
22.00 Pulp Fiction

10. so 18.45 MET: Live in HD 
– LA RONDINE | Giacomo 
Puccini 

Aero v Tokiu
11. ne  17.00 Ztraceno v překladu

19.00 Tokio!
21.15 Příběh z Tokia (FK)

12. po 18.00 Paříž
20.30 Hlídač č. 47

13. út 18.00 René
20.30 Vicky Cristina 
Barcelona

14. st 18.00 Gyumri
20.30 Útěk do divočiny

CINEMA CONSPIRACY 
rekreační přehlídka 

konspiračních filmů a teorií
Co se stalo 11. září 2001?

15. čt 18.00 Loose Change: Final 
Cut (USA 2007) + South 
Park: 9/11 Mystery
20.30 9/11: Usilujme 
o pravdu (USA 2006)

Konspirační teorie kolem 
tajených vesmírných projektů

16. pá 17.00 UFO unplugged 
(USA 2005)
19.30 Pitva (GB 2006)
21.30 Co se dělo na Měsíci? 
(USA 2000)

Všechno je jinak_ZEITGEIST
17. so 16.00 TerrorStorm: historie 

vládou-sponzorovaného 
terorismu (USA 2006)
18.00 Křivák Michael 
Moore (USA 2007)
20.30 Duch doby (USA 2007)
22.30 Irák se slevou 
(USA 2006)

18. ne 18.00  Půlnoční kovboj (FK)
20.30  Po přečtení spalte

Lunární festival
19. po 19.00 Máš hlas, tak zpívej!

20. út 18.00 Sedmé nebe
20.30 Aero naslepo

21. st 18.00 Sestra
20.30 Che-Argentine

22. čt 18.00 Annie Leibovitz: 
Život objektivem
20.30 Valčík s Bašírem

23. pá 18.00 Valčík s Bašírem
20.15 Mezi zdmi
22.30 René

24. so 18.45 MET: Live in HD 
– ORFEO ED EURIDICE| 
Christoph Willibald Gluck  

Coenovská neděle
25. ne  17.00 Big Lebowski

19.30 Po přečtení spalte
21.30  Tahle země není pro 
starý

26. po 18.00 Ivetka a hora
20.30 Che-Argentine

27. út 18.00 Vicky Cristina 
Barcelona
20.30 Valčík s Bašírem

Projekt 100 / 2009
28. st 18.00 Něco z Alenky

20.30 Sedm samurajů
29. čt 18.00 Anténa

20.30 Psycho
30. pá 18.00 Psycho 

20.30 Farma zvířat
22.00 Nosferatu: fantom noci

31. so 17.00 Sedm samurajů
20.00 Requiem za sen

 22.00 Upír Nosferatu

FILMY PRO SENIORY  
  6. út 10.00 Darjeeling s ručením 

omezeným
13. út 10.00 Nadine
20. út 10.00  Anglické jahody
27. út 10.00 Králova přízeň

NEDĚLE PRO DĚTI
  4. ne 14.00 Sněhový sen
11. ne  14.00 Noční dobrodružství
18. ne 14.00 Snová písmenka
25. ne 14.00 Znovu – s námi – do 

snu a fantazie

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

* program v produkci Junior Klubu

 VÝSTAVA VE FOYER
5. – 31. 1. Energie členů Spitfire 

Company hledáčkem 
fotoaparátu M. Mařáka

2. – 4. 11.00 a 14.00 dVA:
V procesu (workshop 
současného tance) 

  5. po 19.30 dVA: A. Adassinski, 
Derevo a Positive Band 

10. so 19.30 Future Line: 
Deexs + Jungadra

11. ne dVA: Ozvěny Modrého 
Kocoura:
19.30 Dred Náchod: 
Písně z prvního a dalšího 
smrživota 
21.00 Dred Náchod: 
Pygmalion – svatba – kar

12. po dVA: Ozvěny Modrého 
Kocoura:
18.00 Nakafráno Turnov: 
Naštěkaná 
20.30 Rádobydivadlo Klapý: 
Slepice 

13. út  19.30 dVA: Divadlo Letí: 
Domeček pro buzničky 
(u Matky Kapavky)

14. st  19.30 dVA: Divadlo Letí: 
Domeček pro buzničky 
(u Matky Kapavky)

15. čt 19.30 Obří broskev
Festival Spitfire company 

16. pá 20.00 dVA: Spitfire 
Company: Černý smích 
medúzy 

17. so 20.00 dVA: Spitfire 
Company: Hlas Anne 
Frankové 

18. ne  19.30 dVA: Spitfire 
Company: Svět odsouzencův

20. út dVA: Lunární festival 2009 
Vítání roku buvola:

 16.30 Barevný jarmark
 19.00 Koncert Země
21. st 20.00 Divadlo před 

dvanáctou: Amatérské 
divadlo Esence, Bílá paní 
avenelská

22. čt 19.30 Van der Graaf 
Generator

26. po 20.00 dVA: Kabaret Caligula: 
Jan Hus: Vzkříšení

27. út 19.00 Future Line: Abused 
+ Poslední kapka

28. st 19.30 Burana Orffchester
29. čt 19.30 Nikola Conte Jazz 

Combo + Maleedivy 
31. so 19.30  Future First Line: 

Grázlové z ulice

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
9. 1. – 6. 2. P. Rejchrt – obrazy, 

I. Jilemnický – sochy

  7. st 19.30 M. Ondráček 
–violoncello, E. Suzuki – 
klavír (E. Grieg, B. Martinů, 
A. Piazzolla)

10. so 15.00 Klavírní kvartet 
českých filharmoniků 
(B. Smetana, J. Suk, 
S. Jelínek aj.)

15. čt 19.30 Musica Graziella 
(M. Diego, F. Borne, 
A. Piazzolla)

21. st 19.30 Židovské housle 
A. Shonerta 

22. čt 19.30 Písničky od Seiny 
aneb Parník plný šansonů 
E. Kriz – zpěv, R. Pellar 
– zpěv, M. Dvořák – klavír

24. so 15.00 D. Valtová Kosinová 
– varhany, J. Kosinová 
– mezzosoprán (J. S. Bach, 
G. F. Händel, aj.)

27. út 19.30 Eve Quartet 
(W. A. Mozart, L. Janáček, 
M. Ravel)

28. st 19.30 Irish Dew 

Husitská 24a, Praha 3
tel.: 224 817 886

vstupenky@divadloponec.cz
www.divadloponec.cz

  6. út 20.00 J.Bartovanec: When 
my mind is rocking, I know 
it‘s 7, J. Wrána: Magnet, 
K. Stupecká: De Capo

10. so 20.00 VerTeDance 
– T. Steyaert : Dance of 
canis lupus; VerTeDance 
– T. Ondrová: Jaja a Papus

12. a 13. 20.00 Junior Domino 
Dance Company 

17. so 20.00 Nanohach – 
N. Charnock: Miluj mě

20. út 20.00 DOT 504 – T. Steyaert:
Hidden Landscape

25. ne 15.00 L. Tretiagová, 
T. Marečková: Pohádka 
po kapkách (pro děti)

26. po 9.00 a 11.00 L. Tretiagová, 
T. Marečková: Pohádka 
po kapkách (pro děti)

27. út 20.00 DOT 504 – J. Fruček, 
L. Kapetanea: Holdin´ Fast

8., 15., 22., 29. 1. Čt 19.30
J. Kraus: Uvolněte se, prosím

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

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

11. ne 16.00 a 19.00 České nebe
13. út České nebe  
14. st České nebe
15. čt Cimrman v říši hudby
16. pá Dobytí Severního pólu
18. ne 16.00 a 19.00 České nebe
20. út České nebe 
23. pá České nebe 
27. út České nebe 
28. st České nebe 
29. čt Afrika
30. pá Záskok 

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE

12. po J. Anouilh: Eurydika
19. po W. Gombrowicz: Yvonna, 

princezna burgundánská
26. po J. Havlíček,O. Šubrtová, 

M. Glaser: Muž sedmi sester

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO 
DIVADLA JC

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

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

16. 1.–27. 2. Robert Perthen: 
Obrazy
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Jeseniova 19, www.novatrojka.cz

Programy pro rodiče s dětmi
rezervace: Leona (775 644 978) 
23. pá Den otevřených dveří
 7. st 14.00–17.00 Trendy ve 

zdravé výživě 
25. ne 15.00–18.00 Nedělní 

herna, vstup 40 Kč/rodina
28. st 14.00–17.00 Keramika

Rodičovské inspirace 
rezervace: Daniela (774 644 974)
Nutná rezervace na hlídání dětí při 
úterních dopoledních besedách. 
13. út 10.00–12.00 Jóga pro děti
14. st 15.00–17.00 Zápisy do 

MŚ, ZŠ, psycholog  P. Klíma 
20. út 10.00–12.00 Dítě a stres, 

psycholog P. Klíma

21. st 17.00–21.00 Rodinné role 
s výkladem, psycholožka 
I. Jungwirthová 

27. út 10.00–12.00 Vedení 
rodinného účetnictví

Kreativní dílna pro dospělé 
rezervace Magda (605 859 487)
  5. po 18.30–20.30 Malování 

na  keramiku (květináče)
12. po 18.30–20.30 Malování 

na porcelán (hrnečky) 
19. po 18.30–20.30 Malování 

na sklo (skleničky) 
26. po 18.30–20.30 Malování 

na textil (taška) 

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

10. a 24. so 15.00–19.00 
Žonglování v Ulitě

11.,18. a 25. ne 18.00–20.00  
Dílna Afro bubnování 
(možnost zapůjčení bubnu)

18. ne 15.00–18.00 Taneční 
workshop Hip Hop a Street 
Dance, pro pokročilejší 
tanečníky 

Jarní prázdniny
více na www.ulita.cz

21. 2.–28. 2. Jarní prázdniny pro 
lyžaře a snowboardisty, 
začátečníky i pokročilé 
7–16 let v Krkonoších – 
Medvědí bouda. (3200 Kč) 

28. 2.–7. 3. Jarní prázdniny pro 
lyžaře a snowboardisty, 
začátečníky i pokročilié 
od 7–16 let také pro rodiče 
s dětmi v Krkonoších 
– Medvědí bouda (3200 Kč 
a 3500 Kč dospělý) 

21. 2.–28. 2. Jaro pražských dětí. 
Výtvarné i pohybové dílny, 
toulky Prahou, sport, 
zábavné hry atd.

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

www.rcpalecek.cz

Paleček se přestěhoval! Od 5. ledna 
je skvěle dostupný MHD (metro tra-
sa A, stanice Flóra, tram 5, 10, 11, 
16) a bude mít o celých 100 m2 pod-
lahové plochy více než má nyní!

Volná místa v kurzech 5. 1.–27. 3.:
Hejbni kostrouchem (2–4 roky) 

po 9.00 
Písnička (1,5–2 roky) po 11.00 
Mami-mimi klubíček 

(6 týd.–6 měs.) út 13.00 
Batolátka (6–12 měs.) st 9.00 
Písnička (1–1,5 r.) st 11.00 
Písnička (1–1,5 r.) st 12.00
Angličtina hrou pro zač. (2–4 r.) 

st 14.00 

Palečci (1–2 r.) čt 11.00
Palečci (2–3 r.) čt 12.00 

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad,

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

17. so Lyžařský zájezd do 
Černého dolu 200 Kč

30. pá Zájezd na Paseky nad 
Jizerou (lyžaři a nelyžaři) 
200 Kč

21. st 9.00–10.00 zápis do 
Duhové školičky pro 
děti od 3–5 let na 2. pol. 
(školička bude otevřena 
v pondělí nebo v pátek od 
9 do 12 hod. 3200 Kč )

Čtvrtek 9–11 hod. hlídání dětí od 
2 měsíců do 5 let. 60 Kč/hod. Rezer-
vace den předem 608 765 496
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Kino Aero se konečně nadech-
lo čerstvého vzduchu, v minulých 
měsících byla instalována klima-
tizace – jak v promítacím sále, tak 
v baru, který je do 21.00 hodin ne-
kuřácký. Dvorek, kde je v letních 
měsících v provozu zahrádka, má 
novou dlažbu a nové osvětlení. Dí-
ky příspěvku městské části je no-
vý také průchod domem. Namísto 
popelnic si diváci mohou prohlížet 
moderní vitríny a na stropě číst ar-
chitektonicky zpracované názvy 
kultovních filmů. Kino Aero se na-
víc stalo kinem bezbariérovým. 
Schody, které byly dříve překáž-
kou pro invalidní diváky, jsou dnes 
již doplněny speciálním výtahem. 

Jak připomenul dramaturg Ivo 
Andrle, Aero se přesunulo z klu-
bového kina pro náročného divá-
ka do kategorie klubového kina 
pro všechny – což potvrzují i stále 
stoupající počty projekcí ale i trva-
lá přízeň diváků. Aero si své divá-
ky hýčká a vychovává již od malič-
ka, třeba nedělními programy pro 
rodiče s dětmi nebo odpoledními 
projekcemi pro školy... V posled-
ním roce se staly dramaturgickým 
hitem přímé přenosy operních 
představení z Metropolitní ope-
ry v New Yorku, speciální večer 
Pecha Kucha Night nebo filmo-
vé soustředění pro děti mezi 10–
14 lety, které poprvé proběhlo v lé-
tě 2008, a to s velkým ohlasem.

Velmi navštěvované jsou i úter-
ní dopolední projekce za snížené 
vstupné pro seniory. 

V současnosti už v Praze fun-
guje několik dalších klubových 
či artových kin, které nespolé-
hají na hollywoodskou produk-
ci a praženou kukuřici. Diváků, 
kteří za dobrými filmy jezdili tře-
ba z Dejvic, ubylo a naopak při-
bylo zase místních – multiple-
xům navzdory. 

Aero se i nadále drží na špičce 
návštěvnosti jednosálových kin 
a je stále na první pozici mezi fil-
movými kluby ČR uvádějící fil-
my z distribuce Asociace českých 
filmových klubů. Kino Aero ne-
ní z velké míry závislé na finanč-
ních tocích z městských částí či 
ministerstva kultury a celých 83 % 
svých příjmů si generuje samo. 

-red-

Aero slaví prací aneb co nového 
ve vašem oblíbeném kině

VIRTUOS V ATRIU – Ve 
středu 21. ledna vystoupí v Atriu 
na Žižkově Alexander Shonert,  
houslový virtuos, muzikant s mi-
mořádným talentem, absolvent 
Novosibiřské státní akademie 
v Rusku. Bravurní ovládání svého 
mistrovského nástroje umocňuje 
nevídanou schopností improviza-
ce. „Má vynikající techniku, hra-
je čistě, krásně a má ještě něco 
zvláštního navíc… Improvizaci. 
V tom je naprosto fenomenální, 
on skutečně překonává gravitač-
ní zákony!“, řekl o něm profesor 
HAMU Ivan Štraus.

Do 31. ledna  je možné  seznámit 
se v galerii Stodolovský  (Milíčova 
29)  s obrazy španělského umělce 
Viktora Herrera. Mystikou inspiro-
vaný malíř představuje svá nejno-
vější díla vzniklá v uplynulém roce v 
jeho novém působišti – na Žižkově. 
Viktor Herrera působil na Ibize, ale 
významně ho poznamenal přede-
vším několikaletý pobyt v Mexiku. 
Intenzivní meditace v rozvalinách 
měst prastarých indiánských kultur 
rezonovaly s jeho španělským tem-
peramentem a umožnily mu vstou-
pit do světa archetypálních symbo-
lických struktur.  

 

-red-

Lunární festival 

Ruská kultovní skupina Derevo 
přiveze 5. ledna  do Paláce Akropo-
lis novoroční překvapení v podobě 
strhující hudební performance. Bě-
hem ní vystoupí lídr divadelní sku-
piny Derevo Anton Adassinsky spo-
lu s hudebníky ze Sankt Petěrburku 
(Positive Band) a  herci.

Adassinsky prostřednictvím ori-
ginálního hudebního projevu zpí-
vá a říká to, co nemohl vyjádřit tan-
cem a tělem. Uslyšíte sudy, lékařské 
nástroje, stařičké kytary i elektro-
niku a také příběhy a písně Antona 
Adassinského. 

Nahá těla a oholené hlavy čle-
nů divadla Derevo (rusky strom) 
upoutají pozornost diváka hned na 
první pohled. Připočteme-li vizuál-
ní efekty, zapojení živlů a divoký ta-
nec v kombinaci s pohybovým diva-
dlem, nespustíme již z legendárních 
petrohradských performerů, kteří ži-
jí a tvoří v Drážďanech, oči. Kombi-
nace žánrů, umělecké přesahy, na-
turalistické dramaturgické postupy 
a technická zdatnost herců dává 
vzniknout nezařaditelným inscena-
cím plným magické rituálnosti. 

Hana Kubáčková

Anton Adassinsky slezl ze stromu

„Lunární festival navazuje na šes-
tiletou tradici hudebních oslav pří-
chodu nového lunárního roku a na 
loňský Festival Vítání roku myši,“ ří-
ká programová ředitelka festivalu, 
zpěvačka Feng-yűn Song (na sním-
ku). „Podtitulem letošního ročníku 
je, tak jako před rokem, sbližování 
kultur. Rádi bychom vytvořili pro-
stor pro harmonizaci mezi východ-
ními a západními kulturami, pro se-
tkávání autentických kultur, tradic 
a osobností zejména v oblasti hud-
by a umění.“

Večerní program 20. ledna v Pa-
láci Akropolis uvede vzácné hosty 
z dalekých zemí: zpěvačku jiského 
národa Qu-bi-a-u (Jikové jsou pří-
buzným národem Tibeťanů a žijí na 
jihozápadě Číny), virtuózní hráčku 

na klasickou čínskou citeru Wu Na, 
dále se představí indický multiin-
strumentalista a skladatel filmové 
hudby Ganesh Anandan, ze Slovin-
ska přijede svérázná zpěvačka Bog-
dana Herman. Z tuzemska se určitě 
těšme na královnu moravských li-
dových písní Jarmilu Šulákovou ne-
bo na prince české cikánské muziky 
Filipa Gondolána. Kouzlo tradiční-
ho japonského loutkového divadla 
přinese herec Nori Sawa a jeho po-
hádka o buvolu. Zpěvačka a autor-
ka mnoha hudebních projektů Feng-
-yűn Song představí na festivalu 
své další multikulturní hudební fú-
ze s Triem PUO extra band a s Vla-
dimírem Václavkem. Již v 16.30 za-
čne doprovodný program nazvaný 
Barevný jarmark.  -red-

El Monte General

CHOREOGRAFICKÝ DEBUT – Tanečník Jiří Bartovanec se ve 
třech částech – narození, dětství a hledání své vlastní individuální bu-
doucnosti – vydává do nitra a po stopách svého života. Představení uve-
de v úterý 6. ledna divadlo Ponec. V průběhu večera se také představí dvě 
začínající choreografky a interpretky Jana Wrána s choreografií Magnet 
a Kateřina Stupecká s dílem De Capo.

Foto S. Bolesch
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Jeronýmova (pokračování)

1. 11. 1414 je v Kostnici zahájen dlouho oče-
kávaný koncil. Tou dobou byl již Jeroným zpátky 
v Čechách a patrně to byl on, kdo na Krakovci de-
finitivně přemluvil Jana Husa k účasti. Navíc slíbil, 
že samotného ho tam nenechá. Dává si však na čas 
a v Kostnici se objeví až po půl roce, 4. 4. 1415. Při-
chází sice inkognito, nicméně Husovi přátelé jsou 
jeho lehkomyslností zděšeni, vždyť samotný mistr 
byl již před 5 měsíci věrolomně uvězněn. Jeroným 
má ale pro strach uděláno, z podobných nebezpe-
čenství pokaždé lehce vyklouzl. Nakonec se ale pře-
ce jen uklidí do blízkého Überlingenu, kde spisuje 
řadu obhajob, výzev a provolání, které jeho příznivci 
horlivě rozmnožují a přibíjejí na vrata kostnických 
chrámů. Navenek se ale neděje stále nic, Jeroným 
si proto nechal od šestice vážených českých pánů 
vystavit potvrzení, že na koncilu byl a předpisově 
se ohlásil, a 9. 4. zamířil k bezpečnému domovu. 
Koncilní byrokracie se ale rozjela, 11. 4. přichází 
jeho žádost na stůl poradního výboru a po zjištění 
jeho útěku je na něj 11. 4. kongregací národů vydán 
zatykač. Jeroným si na závěr ještě chce zopakovat 
kousek z Lávy nad Dyjí a nechává se hostit v domě 
faráře v Hiršavě (Hirschau), kousíček od českých 
hranic. Podruhé mu to ale nevychází, snad přece-
nil svůj důvtip, snad podcenil dlouhé prsty konci-
lu, snad na tom mělo vinu vypité víno. Je poznán, 
zatčen a dopraven do Sulzbachu k falckraběti Ja-
novi, synovi úhlavního nepřítele krále Václava IV., 
Ruprechta Falckého. Jan Falcký o jeho zadržení 
ihned radostně informuje koncil a svoji popularitu 
si přitom přihřeje i jeho mladší bratr Ludvík, který 

tam 23. 5. dopadeného osobně dovede přivázané-
ho na řetěze jak medvěda. Na spoutaného zajatce 
se nejprve vrhají delegáti universit, které Jeroným 
kdysi pořádně provětral. S nekonečným obviňová-
ním z kázání kacířských bludů začíná mistr paříž-
ské Sorbonny Gerson, Jeroným se ho však dotáže, 
proč mu tam tedy udělili mistrovský titul? Přidává 
se Dětřich Kerkering z univerzity v Kolíně nad Rý-
nem, Jeroným u nich prý takových bludů navykládal 
tolik, že si to tam dodnes všichni pamatují. Jeroným 
by si tedy rád nějaký blud vyslechl, Dětřich si ale ja-
ko z udělání zrovna nemůže na žádný vzpomenout. 
Konkrétnější je až Konrád ze Soestu, mistr z Heide-
lberku. Připomíná mu jeho kresbu štítu, podle níž 
přirovnal sv. Trojici k vodě, sněhu a ledu, Jeroným 
však netuší, co by na tom bylo kacířského, voda je 
v těchto podobách přece také trojjediná. Zbytek 
pléna začíná pokřikovat: „Upalte ho!“, Jeroným se 
tedy pokorně odevzdává do rukou Páně, načež za-
sáhne biskup ze Salisbury Robert Hallam – koncil 
ho chce přece napravit. K Jeronýmovi se na chvilku 
přiblížili Petr z Mladoňovic a Vít z Březiny z druži-
ny Jana z Chlumu, jsou však odehnáni a Jeroným 
je biřici odveden do věže u hřbitova sv. Pavla, kde 
je 11 dní držen o hladu svázaný do kozelce. Těžce 
onemocní. Do věci se nyní vkládají učení kardiná-
lové Francesco Zabarella a Petr d´Ailli. Hus již byl 
upálen, koncil by měl nyní ukázat přívětivější tvář. 
Pomalu, laskavě a hlavně na úrovni s vězněm roz-
mlouvají, přesvědčují. A Jeroným skutečně odvolal! 
Nejprve na pracovním zasedání 11. 9. a pak slav-
nostně 23. 9.

Pokračování příště
Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Restaurace Geronimo
Mladá žižkovská restaurace Ge-

ronimo nese jméno jednoho z nej-
proslulejších apačských náčelníků 
19. století, o jehož dechberoucí od-
vaze se ještě dnes vyprávějí neko-
nečné krvavé zkazky. Gurmánské 
týpí je zbudováno v horní části Mi-
líčovy ulice, přičemž deklaruje vý-
bornou moderní gastronomii. 
Stěny restaurantu zdobí indiánské 
motivy, ale také uctivě velké por-
trétní fotografie legendárního ná-
čelníka, jehož jméno se obvykle 
překládá jako „Ten, který zívá“. 
Na interiéru restaurantu zaujmou 
zejména svítidla ozdobená indián-
skými pery a dalšími tématickými 
proprietami, dále reliéfy ve sklepní 
části a také uměřeně pojaté zařízení 

ve stylu „dřevo-dřevo“. U barového 
pultu bývá před polednem vyvěše-
no zrcadlo s aktuální nabídkou po-
ledního menu, jehož cena je přízni-
vých 95 Kč, přičemž máte na výběr 
hned ze tří jídel. V předkrmové fázi 
jsme ochutnali carpaccio ze svíčko-
vé s bazalkou, zdobené parmesá-
novými hoblinami v ceně 120 Kč. 
A nelitovali jsme. „Karpáčo“, lehce 
pokapané olivovým olejem, bylo 
v základech opravdu tím, co v roce 
1950 vymyslel kvůli rozmařilosti 
jedné hraběnky známý benátský 
šéfkuchař Cipriani, tedy na tenko 
nařezanými plátky syrové svíčkové. 
Potěšily nás domácí gnocchi (tra-
diční noky v subtilnějším vydání) 
s kuřecím masem ve smetanové 
omáčce, taktéž za 120 Kč. Kuřecí 

maso nebylo vařené, jak je tomu 
v některých pseudoitalských vý-
vařovnách děsuplným zlozvykem. 
Kousky kuřecího zjevně vykazovaly 
známky lehkého osmahnutí. Maso 
tak neztratilo šťávu ani svou přiro-
zenou chuť a vůni. Pojedli jsme tedy 
nadmíru chutné, dostatečně teplé 
a oku lahodící jídlo za přijatelný pe-
níz. V Geronimu jsou prý vyhlášené 
gnocchi s lososem, cherry rajčátky 
a parmezánem, jen o 10 Kč dražší 
oproti kuřecí variantě. Mezi spe-
cialitami jsme překvapivě objevili 
dva druhy sushi, vedle nich mušle 
Slávky připravené na balkánský 
způsob, po nichž následovalo vep-
řové koleno v černém pivu a kach-
na na medu. Menu pro Noční bar, 
který žije ve sklepních prostorách 
Geronima od půl jedenácté večer až 
do jedné ranní, nabízí spíše krmě 
Geronimových protivníků. Nechy-
bí na něm mexické nachos, chilli 

con carne či big burger s hranolky. 
Tvůrci jídelníčku nejspíše nechtěli 
zbytečně vykopávat válečnou seke-
ru, takže si v noci můžete navíc do-
přát historicky neutrální kapustnici 
za 65 Kč nebo marinovaný herme-
lín za 75 Kč. Nápojový lístek nena-
bízí nic překvapivého, s výjimkou 
příjemného bonusu v podobě fre-
she neboli čerstvě vymačkané po-

merančové a grepové šťávy v ceně 
45 Kč. Geronimo se nespecializuje 
na žádnou ze světových kuchyní. 
Dostáváme se tedy znovu na začá-
tek, ke slovům o moderní kuchyni, 
která je umně zabalena v indián-
ském těstíčku. Týpí velkého „Zíva-
la“ tak úspěšně zapouští na Žižko-
vě své kořeny. 

-red-

Žižkovský gurmán

Všem členům a ostatním 
seniorům, kteří oslaví v led-

nu kulaté a půlkulaté naro-
zeniny, přejeme do dalších 
let hodně zdraví a osobní 

pohody. Blahopřejeme Mi-
loslavě Kadlecové, Věře Liškové, 

Evě Saskové, Dagmar Fodorové, Jaro-
slavě Černé a Aleně Chvojkové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
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Občanské sdružení ŽIVOT 90   
v pondělí 8. prosince slavnostně za-
hájilo provoz internetového portálu 
www.seniorum.cz. Slogan portálu 
„nejen pro seniory“ naznačuje, že je 
kromě seniorů určen i širší veřejnos-
ti. Návštěvník portálu má možnost 
zdarma vstoupit do registru zdra-
votně-sociálních služeb, kde najde 
organizace poskytující rady a pomoc 
příslušné podle svého místa bydliš-
tě. Upozorňovat na akce z kulturní 
oblasti a společenského života, na 
nové zákony a aktuální zajímavosti 
je úkolem rubriky Aktuality. Složka 
Volný čas nabízí různé typy kurzů, 
přednášek, pohybové a další zájmo-

vé a vzdělávací činnosti. Odborné 
rady týkající se sociálních a ošetřo-
vatelských služeb, sociálního a dů-
chodového zabezpečení i právní rady 
v otázkách majetkoprávních a trest-
ných činů nalezne uživatel v rubrice 
Radí vám odborníci. Nechybí ani 
Inzerce, Seznámeni, Chat a další 
rubriky. Snahou realizátorů projektu 
je vytvořit přívětivé uživatelské pro-
středí (portál např. nabízí 3 úrovně 
velikosti písma i černobílou variantu 
prohlížení pro barvoslepé). Provo-
zovatelé chtějí postupně ve spolu-
práci s uživateli rozšiřovat okruh 
témat i obsah jednotlivých rubrik no-
vého portálu.  -red-

Spuštěn nový internetový 
portál www.seniorum.cz

Podporujeme otce, kteří chtějí být lepšími táty!
Projekt „Péče 

o rodinu“, jehož 
cílem je podpořit 
funkčnost a stabi-
litu rodiny a nabí-
zí v období leden 

a únor dvě série přednášek. V Ro-
dinném centru Paleček je přednese 
vysoce kvalifikovaný lektor, magistr 
klinické psychologie Pavel Raus.

Přednášky na téma Manželství, 
partnerství a rodičovství, které pro 
velký úspěch opakujeme, se zabý-
vají tím, co vyžaduje blízký vztah 
a jaké mu klademe překážky, jak 
komunikujeme v manželství, které 
jsou hlavní chyby a rozdíly ve způ-
sobu komunikace mužů a žen, jak 
řešit konflikty v manželství, proč 
se jich nemusíme bát a zda krize 
v manželství znamená nutně konec 
či může znamenat nový začátek. 

Novou sérií přenášek, na kterou 
chceme upozornit, jsou Otcovské 
kompetence, přednášky pro otce, kte-
ří chtějí být lepšími táty.
Přednášky v lednu a únoru
� Manželství a partnerství jako 

blízký vztah (14. 1.)
� Otec, který rozumí potřebám 

svých dětí (20. 1.)
� Základy komunikace v manžel-

ství (21. 1.)
� Otec, který na sobě pracuje 

(27. 1.)
� Komplikovaná komunikace 

v manželství (28. 1.)
� Otec, který má vzor (3. 2.)
� Konflikty v manželství (4. 2.)
� Otec, který má plán (10. 2.)
� Krize v manželství (11. 2.)
Přednášky se konají vždy ve velkém 
sále v 18.30.

 Více na www.rcpalecek.cz

Oceněná 
pečovatelka

Pod záštitou a za účasti man-
želky prezidenta České repub-
liky Livie Klausové, ministra 
práce a sociálních věcí Petra 
Nečase a starostky MČ Prahy 2 
Jany Černochové se 2. prosince 
uskutečnilo již šesté slavnostní 
vyhlášení celostátního ocenění 
Pečovatel/ka roku 2008. Při této 
příležitosti bylo uděleno Čestné 
uznání za celoživotní práci v so-
ciální službě  také paní Stanisla-
vě Vágnerové z Prahy 3, která 
pracuje v pečovatelské službě 
už 32 let. Byla nominována oby-
vateli Domu s pečovatelskou 
službou pro svou profesionalitu, 
citlivost, obětavost a láskyplný 
individuální přístup ke každé-
mu z klientů.

-red-

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2

  6. út 16.30 přednáška B. Svej-
kovská: Průvodce žižkov-
skými ulicemi

20. út 16.30 přednáška H. Ko-
fránková: Žila jsem na 
Žižkově

Ošetřovatelský domov Habrová 2  
nabízí od ledna stravování ve 
vlastní jídelně popř. odběr přes 
ulici. Výběr ze dvou hlavních jí-
del, z toho jedno dietní, cena je 
55 Kč. Bližsí informace na tel. 
606 191 731 a 739 518 479.

Svaz důchodců Praha 3 zve všech-
ny své členy na Výroční členskou 
schůzi, která se bude konat ve 
středu 21. ledna od 14 hod. ve 
velkém sále Učňovského stře-
diska, Učňovská 1. Členský prů-
kaz s sebou, zajištěno pohoštění.

Gymnázium Karla Sladkovské-
ho, Praha 3, Sladkovského ná-
městí 8 Vás zve na den otevře-
ných dveří, který se koná ve středu 
28. ledna. Od 16 hod. prohlíd-
ka školy, v 16.30 hod. podá vede-
ní školy v aule informace o studiu 
a o přijímacím řízení.

V ZŠ Brigádníků 510/14, Pra-
ha 10 se v sobotu 24. ledna koná 
od 9 do 14 hod. 5. ročník Amatér-
ské burzy minerálů. Vstupné: do-
spělí 20 Kč, děti a senioři 10 Kč.

POZVÁNKA

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

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

Vedení účetnictví
pro firmy i fyzické osoby

Veškeré služby pro dům a SVJ
Kancelář – Na vrcholu 17, Praha 3

tel.: 603 711 529, act.consulting@tiscali.cz

ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR
provádí úklid domů, chodníků a kanceláří. 
Dále zajišťujeme veškeré druhy úklidových 

prací včetně vyklízení a odvozu.
Tel.: 222 713 324, 606 894 544
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Realitní činnost
výkup nemovitostí, prodej
nemovitostí, směny bytů,
pronájmy nemovitostí,
vypořádání spoluvlastnických
vztahů.

Rozdělení nemovitostí
prohlášení vlastníka, smlouvy
o výstavbě, kalkulace podílů

a spoluvlastnických příspěvků,
zastupování před katastrem

nemovitostí.

Řešení a mediace sporů
s cílem dosáhnout rychlé,
efektivní, vyvážené a reálné
dohody ve sporech
spoluvlastnických,
nájemních, obchodních,
manželských, apod.

XREAL, s.r.o., Nitranská 19, 130 00 Praha 3
tel.: 222 592 592, 777 135 945

e-mail: xreal@xreal.cz, www.xreal.cz

Vystěhování nájemníků
kontrola nájemních smluv, návrh

řešení a vyjednání podmínek,
podklady pro žaloby, ukončení

nájmu za odstupné, zajištění
náhradních bytů, stěhování,

rekonstrukce.

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

• angličtina [obecná, obchodní, 
PET, FCE, CAE]

• ŠJ, FJ, NJ, IJ, ČJ, RJ
• fi remní a individuální výuka
• pomaturitní studium 

s akreditací MŠMT
• od září 2008 nové moderní 

učebny u metra Jiřího z Poděbrad

Jazykové kurzy
na Praze 2 a 3
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www.drevena-okna.com

špaletová okna
kastlová okna

kompletně pro Vás zajis�me 
výměnu špaletových oken 
včetně všech souvisejících 

služeb a jednání s památkáři

tel: 724 613 631
info@truhlarstvi-bobrova.cz
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STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÉHO PROVOZU, s. r. o.

�  4leté maturitní studium 
„Gastronomie – kuchař, číšník“ a „Kosmetička“

� 3leté studium zakončené výučním listem
kuchař, číšník

�  nástavbové studium
denní a dálkové „Podnikání“ a „Společné stravování“

Info a přihlášky: Pod Balkánem 599, 190 00 Praha 9
tel.: 284 021 850 mail@sshp.cz  www.sshp.cz

Soukromá střední odborná škola s tradicí

zařazená do rejstříku škol s akreditací pro udělení 
mezinárodně platného certifikátu ECDL

nabízí pro školní rok 2009/2010 tyto studijní obory:

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
•  čtyřleté denní studium (pro absolventy ZŠ) 

zaměření: výpočetní technika nebo podnikání

PODNIKATELSKÁ ADMINISTRATIVA
• 2leté denní nástavbové studium (pro absolventy SOU)
• 3leté dálkové nástavbové studium (pro absolventy SOU)

JAZYKOVÉ KURZY pro začátečníky 
a mírně pokročilé (anglický jazyk a německý jazyk) 

Zahájení výuky: 6. 1. 2009

Škola žádá o schválení nových studijních oborů pro školní 
rok 2009/2010: • Ekonomika a podnikání (pětileté dálko-
vé studium) • Informační technologie (čtyřleté denní stu-
dium, pětileté dálkové studium) • Management cestovního 
ruchu (čtyřleté denní studium, pětileté dálkové studium)

Den otevřených dveří 
14. ledna 2009 od 13 do 17 hodin

Adresa školy:   Praha 8 – Karlín, Pernerova 383/29
tel. 281 863 044, e–mail: praha@1kspa.cz
www.1kspa.cz, www.1kspa.cz/praha

� MŠ U zásobní zahrady 6 přijme 
od 1. 1. 2009 uklízečku na 1/2 úvaz-
ku a kuchařku na celý úvazek. 
Tel. 271 774 967
� Knihy i knižní pozůstalost koupím, 
odvezu. Tel. 286 891 400
� Obrazy od Erdély, Bokšay, Mou-
son, aj. slov. malířů koupím, přijedu. 
Tel. 00421 905 659 148, art@degas.sk
� 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

� Relax Club nabízí služby kadeřnictví  
– kosmetiku – pedikúru – manikúru 
– masáže – solárium za rozumné ceny 
i v roce 2009. Tel. 284 860 349
� Kung-Fu škola Petry Lorenzové, 
Cimburkova 19, P3 přijímá zájemce 
5–90 let. Tréninky 2x týdně, kurzovné 
2700 Kč za pololetí. Tel: 606 582 848
www.kungfu-praha.com
� 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

� Malířské a lakýrnické práce + úklid
 levně/kvalitně – P. Sus. Tel. 603 505 927
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel. 241 412 507
� 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
� Výhodná směnka! Na 200 000 Kč 
nebank., bez ručení, stačí jen OP. Mož-
nost spolupráce. Tel. 732 617 728
� Renovace parket, broušení, laková-
ní, pokládka laminátové a dřevěné pod-
lahy. Rychle, kvalitně. Tel. 606 531 051

� Malířské práce – František Zelen-
ka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Mytí oken, malby, zednické opravy, 
vyklízení. Tel. 608 855 314
� 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
� Vyměním obecní 3+kk, panel., 
65 m2, lodžie, výhled do parku, 3. p., 
výtah, Praha 3, kompletní revitalizace 
v roce 2009, za 2+kk, případně 1+1 
ve stejné nebo blízké lokalitě. Volejte 
prosím po 18. hod. Tel. 606 280 002

� Vyměním obecní 2+kk, 47 m2, 
s lodžií, výtahem, v perfektním stavu, 
na Olšanském nám., za větší v Praze 3 
před privatizací. Tel. 728 189 387
� Vym. obec. 1+1, 66 m2, I. kat., s vel-
kou terasou, za menší, 30 m2, balk. 
i před privat. Tel. 728 089 954
� Pronájem NBP v Poliklinice Jarov
pro skladování nebo kancelář, 30 m2, 
10 000 Kč/měs. Tel. 603 711 529
� Pronajmu garáž. stání u Olšan.
nám. 2500 Kč/měs. Tel. 606 841 741

Všem našim čtenářům a inzerentům 
tel.: 222 782 816

přejeme úspěšný nový rok...   e-mail: rn.inzerce@praha3.cz

pf 2009

~ 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  
AKČNÍ SLEVA

rodinné plavání

každou sobotu 7–13  

za 50 %

studenti, senioři, ZTP a děti do 15 let
každý pátek 16–23 hod.a po–st 7–13 hod.za 70 Kč

Akce platí do konce června 2009
Akce platí do konce června 2009
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1) 2481/08 desetiletý malý pes, 
krémový kříženec pudla. Má 
přátelskou povahu, je vhodný 
do bytu a není náročný na vy-
cházky. Nalezen 8. listopadu 
na Vinohradech.

2) 2345/08 devítiletá fenka jag-
terriéra standardní velikosti, 
černá s pálením, čistotná. Ne-
hodí se k dalším zvířatům, je 
temperamentní a vhodná do 
rukou zkušenějšího chovate-
le. Byla nalezena 20. října na 
Žižkově.

3) 2365/08 čtyřletý středně velký pes, rezavý kříženec s bílou nápr-
senkou a delší srstí. Je nedůvěřivý, bojácný, potřebuje vlídného 
člověka, který by s ním měl trpělivost. Byl nalezen 22. října na 
Ohradě.

4) 2366/08 šestiletá fenka střední velikosti, rezavá s černým melí-
rem. Je opatrná, ne příliš důvěřivá a potřebuje někoho, kdo by 
se jí věnoval. Není vhodná k dětem. Byla nalezena 22. října na 
Ohradě.

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
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Slavnostní večer u příležitosti
75. výročí otevření Mílíčova domu 
se konal 3. prosince. Záštitu nad 
setkáním převzala starostka Mile-
na Kozumplíková, která se spolu se 
svým zástupcem Jiřím Matuškem 
slavnosti osobně zúčatnila. Vystou-
pili žáci a studenti Hudební školy 
hlavního města Prahy Komenské-
ho náměstí, „bývalým dětem“ z Mi-
líčova domu zazpívali oblíbené pís-
ničky z jejich sborníku. 

Ředitelka školky Marta Vrabcová 
připomenula historii Milíčova do-
mu, který byl otevřen 24. prosince 
1933 jako volnočasové zařízení pro 
chudé žižkovské děti. Postupem ča-
su sloužil i dětem českých a němec-

kých uprchlíků ze zabraného po-
hraničí, za okupace se Milíčův dům 
stal střediskem tajné podpory pro-
následovaných židovských rodin 
a po válce Přemysl Pitter v několi-
ka nevyužitých nemovitostech za-
ložil ozdravovny pro děti, které pře-
žily koncentrační tábory, i pro děti 
odsunutých Němců.

Po nástupu komunistů k mo-
ci Milíčův dům převzal do správy 
ústřední národní výbor a Pitter byl 
donucen k emigraci. Budova byla 
využívána jako celotýdenní družina 
pro mládež. 

Od roku 1976 zde sídlí mateřská 
škola, přejmenovaná v roce 2001 na 
Mateřskou školu Milíčův dům, kte-
rá spolu s pedagogickým muzeem 
J. A. Komenského rozvíjí odkaz Pře-
mysla Pittera. Přímo zde v Mateř-
ské škole Sauerova 2 můžete až do 
konce ledna navštívit výstavu s ná-
zvem Milíčův dům Přemysla Pittra 
na pražském předměstí – příklad čes-
ko-německo-židovského soužití.

-red-

BALÓNKOVÝ REKORD – Školní družina ze ZŠ Chelčického při-
spěla 9. prosince k vytvoření celorepublikového rekordu v zasílání ba-
lónků s přáním Ježíškovi. Akce se zúčastnilo 268 obcí měst a organizací 
a bylo vypuštěno 100 858 balónků. Na platnost rekordu dohlíželo Muze-
um rekordů a kuriozit Pelhřimov.

Strážníci zasahovali 
u domácího násilí 

Agresivního muže, který napadl před dětmi svou bývalou ženu, mu-
seli 1. prosince v brzkých ranních hodinách umravnit strážníci a poli-
cisté z Prahy 3. „K napadení došlo v ulici Jana Želivského. Na linku 156 
jsme dostali oznámení, že dítě v přízemním bytě křičí, že má otec v ruce 
nůž a chce napadnout matku. Hlídka do bytu vzhledem k podezření, že 
je žena ohrožena na životě, vstoupila otevřeným oknem,“ informoval ob-
vodní ředitel Městské policie v Praze 3 Dušan Machoň. Strážníci muže 
a ženu překvapili uprostřed hádky. Napadení potvrdil také šestnáctile-
tý syn, který byl spolu s dalšími dvěma mladšími sourozenci přítomen. 
„Žena měla pohmožděná zápěstí a obličej, strážníkům také ukázala roz-
bité zařízení bytu,“ doplnil Machoň s tím, že se násilník stával čím dál 
tím agresivnějším. Jednoho z městských policistů poté napadl a strážci 
zákona ho museli následně omezit na osobní svobodě a předat k další-
mu vyšetřování Policii ČR. -teg-

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

75. výročí Milíčova domu

Základní škola Lupáčova pořá-
dala v pátek 28. listopadu tradiční 
společenský večer. Ti, kteří do školy 
zavítali, tak měli výbornou příle-
žitost seznámit se se školou velmi 
osobní formou. Zajímavou událostí 
bohatého programu byla před-
náška docenta Františka Weydy

Krása a tajemno v elektronovém 
mikroskopu s prezentací snímků 
zachycujících mikrostruktury bio-
logických organismů neviditelných 
lidskému oku. Součástí večera byla 
též výstava nejlepších fotoprací ze 
soutěže Akademie věd ČR Příběh 

s rostlinou, ukázka projektů ško-
ly Putující výukové objekty a Věda 
mladýma očima. Návštěvníci mohli 
zhlédnout také výstavu žákovských 
výtvarných prací i taneční a hudeb-
ní vystoupení žáků školy. 

-red-

BESÍDKA V AKROPOLI – V sobotu 6. prosince se konala oblíbená 
mikulášská besídka v Paláci Akropolis. V bohatém programu vystoupil Ta-
neční soubor Kristíny Gorolové ze základky na Havlíčkově nám, Lenka Fe-
rencová ze souboru Jagori, kapela Gipsy Fire, kapela Michala Marcína 
a samozřejmě Bengas. Zaplněný sál se dočkal i Mikuláše s nadílkou. Besíd-
ku pořádal odbor sociálních věcí, mimo Úřadu městské části na ni přispěla 
i nadace Safe House a bezplatným pronájmem sálu i Palác Akropolis.

Společenský večer na ZŠ Lupáčova

Zástupci Nové Trojky spolu s pro-
jektantem J. Regálem předali 28. lis-
topadu místostarostovi pro oblast 
školství Jiřímu Matuškovi (na snímku 
vpravo) a vedoucímu silničního úřa-
du L. Králíkovi dopravní studii s ná-
vrhy opatření na zvýšení bezpečnosti 
na dolním Žižkově. Rodiče z mateř-
ského centra spolu se studenty hu-
dební školy na Komenského nám. 
vytipovali několik problematických 
míst z hlediska chodců. Vedení radni-
ce i odbor iniciativu uvítali a vyjádřili 
svoji podporu pro další projednávání, 
ke kterému je však nutné získat sta-
novisko magistrátu. -red-

Dopravní studie o dolním Žižkově

Pohlednice vydaná ve prospěch Do-
mova v roce 1937
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