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O Velikonocích 
a tradicích

Svět se mění a my 
s ním, říká staré pří-
sloví. Je někdy zvlášt-
ní sledovat, jaké změ-
ny provázejí životy 
lidí v dnešní uspě-
chané době. Telefonní 

přístroje na stolcích v našich domo-
vech nahrazují mobily, dopisní pa-
píry a pera elektronická pošta a ta-
ké naše knihovny začínají pozvolna 
dostávat od informační superdálnice 
zvané internet čím dál více na frak. 
Žijeme v době, která je shodně poli-
tology, filozofy i sociology častová-
na jako informační věk. Informace 
se proto na nás hrnou ze všech stran, 
z billboardů okolo silnic, z interne-
tu i televizních přijímačů. „Informo-
vat“ se nás snaží obchodníci s čímko-
liv, aktivisté za kdeco, z novin na nás 
vyskakují příběhy a skandály celeb-
rit, u kterých často hloubáme, jak se 
vlastně celebritami staly. 

Z logiky věci by se proto zdálo, že 
bychom toho měli vědět čím dál víc. 
Opak je však pravdou, jak jsem zjis-
tila v souvislosti s Žižkovským ma-
sopustem, který pořádala v únoru 
naše radnice tradičně již po patnácté. 
Řada lidí kladla otázky, z čeho že ta-
to tradice vlastně vychází? Co je Po-
peleční středa? Proč je datum koná-
ní masopustu každý rok jiné? Jaká 
je souvislost mezi masopustem a Ve-
likonocemi? Jde o otázky, které jas-
ně dokazují, že – zaměstnáni konzu-
mem – zapomínáme na řadu tradic, 
na naši historii, na zvyky, které ctili 
naši otcové i dědové.

Blíží se Velikonoce, které jsou nej-
významnějším křesťanským svátkem. 
V kalendáři řady lidí se dnes již ne-
jedná o nic víc, než o jedno volné 
pondělí navíc. Čas, kdy je třeba při-
pravit chaty a chalupy na jaro, proře-
zat stromky...

Zkusme se proto o těchto Veliko-
nocích zastavit a zamyslet, jakým 
svátkům to vlastně vděčíme za ten 
jeden den volna navíc. Zkusme naše 
potomky odtrhnout od jejich infor-
mačních superdálnic a zjistit, zda vů-
bec vědí, jaká že to byla Velká noc, 
podle které nesou svátky název. Nebo 
Škaredá středa, Zelený čtvrtek a Vel-
ký pátek?

Milena Kozumplíková,
starostka

V pátek 8. února byla uvedena do 
provozu nová herna, keramická díl-
na, hudebna a pohybový sál. Do krás-
ně a účelně zrekonstruovaných prostor, 
které umožní rozšíření nabídky akti-
vit rodinného centra, se přišla podívat 
i starostka Milena Kozumplíková a její 
zástupce Martin Benda. 

Při slavnostním zahájení připomněla 
ředitelka Martina Pojarová, že velkory-
sá rekonstrukce by se bez nejen finanč-
ní podpory městké části nemohla usku-
tečnit.

Návštěvnost Dne otevřených dve-
ří překonala i ta nejsmělejší očekává-
ní, zájemců o nové kroužky, přednášky 
a herny přišlo tolik, že se ani do rozšíře-
né Nové Trojky téměř nevešli.

Nabídku programů Nové Trojky na-
leznete v Radničních novinách na stra-
ně 6 podrobné informace na stránkách 
www.novatrojka.cz
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Nově v Nové Trojce
Městská část Praha 3 se i le-
tos připojuje k mezinárodní 
kampani Vlajka pro Tibet. 
Vlajku na podporu tibetské-

ho lidu vyvěšuje radnice nepřetržitě od 
roku 1996.

Rádi bychom vás v pondělí 10. břez-
na pozvali na radnici na Havlíčkově 
náměstí na následující program připra-
vený ve spolupráci s o. p. s. Potala: 

15.00 vyvěšení tibetské vlajky za hudebního doprovodu
15.05 úvodní proslov starostky Mileny Kozumplíkové
15.15 uctění obětí čínské represe minutou ticha
15.16 hudební vystoupení dívčího sextetu MaleeDivy

15.30  slavnostní obřad – tibetský buddhistický mnich Sönam Gjamccho 
z Dharamsaly

Po obřadu bude v Galerii pod radnicí následovat vernisáž výstavy fotografií „Ti-
bet a jeho současná tvář“ spojená s besedou. Během programu bude podáváno 
tradiční tibetské občerstvení. Od 18.00 hodin začíná promítání filmů s tibetskou té-
matikou v kině Aero. Podrobný program promítání najdete na str. 6.

Pavlína Nováková, Odbor kultury

Den pro svobodu Tibetu

Věhlasnému spisovateli Jaroslavu 
Haškovi a 125. výročí jeho naroze-
ní, literátovu bohémskému žižkovské-
mu příteli Frantovi Sauerovi, u které-
ho na Žižkově bydlel a vydával první 
sešitové vydání své světoznámé knihy, 
ale také hlavní postavě tohoto románu, 
dobrému vojákovi Švejkovi, byl věno-
ván 15. ročník Žižkovského masopus-
tu. Několikadenní akci, kterou tradičně 
pořádala radnice Prahy 3 od pátku před 
Popeleční středou, zařadil britský list 

The Guardian letos na třetí místo de-
sítky největších lákadel Prahy pro turis-
ty. Akce se proto těšila velkému zájmu 
obyvatel Prahy i zahraničních turistů.

Žižkovský masopust zahájil i letos 
maškarním odpolednem pro děti v Pa-
láci Akropolis, kde si desítky malých 
maškar se svými rodiči užily pohád-
kové odpoledne s šaškem, hloupým 
Honzou a králem. K zábavě pojída-
ly zdarma rozdávané masopustní ko-
láče s horkou čokoládou, bonbóny za 
soutěže mezi malé návštěvníky do-
slova pršely. Večer se sál zaplnil maš-
karami dospělými. Každý návštěvník 
Masopustního reje dostal pivo, jitrni-
ci a tlačenku zdarma. Hlavním tahá-
kem tříhodinové hudební produkce 
tentokrát byla ostravská rocková for-
mace Buty se svým pořadem Jukebox, 
ve kterém výběr repertoáru určují sa-
mi diváci. Program vyvrcholil tombo-
lou. Neděle pak patřila Masopustním 
hodům v hospodě U vystřelenýho 
oka, kde k poslechu zahrála oblíbe-
ná Žižkovanka. Odpoledne si v kině 
Aero užili rodiče s dětmi výrobou ma-
sek a sledováním filmů.

Masopustní průvod vyrazil z ná-
městí Jiřího z Poděbrad v úterý před 

Popeleční středou. Vedle maškar na 
chůdách i bez nich jeli na vozech vnuk 
slavného spisovatele Richard Hašek, 
dobrý voják Švejk i Franta Sauer, ná-
sledováni členy Strany mírného pokro-
ku v mezích zákona a c. a k. vojskem. 
Opozdilce do průvodu naháněla obří 
smrtka na chůdách. Za hudebním vo-
zem skupiny Péro za kloboukem za-
mířily maškary přes Mahlerovy sady 
na Prokopově náměstí, kde vzdaly po-

ctu Jaroslavu Haškovi u jeho jezdec-
ké sochy. Žižkováci zde také předa-
li Richardovi Haškovi pamětní desku, 
kterou jako poděkování jeho dědečko-
vi vyrobili svěřenci domu dětí a mláde-
že Ulita. Na radnici na Havlíčkově ná-
městí pak Žižkovák Franta Sauer s Ri-
chardem Haškem převzali vládu nad 
Žižkovem z rukou starostky Mileny 

Kozumplíkové. Masopustní průvod se 
poté vrátil na náměstí Jiřího z Podě-
brad. Po celé trase na masky čekalo bo-
haté občerstvení, takže se na náměstí 
hodovalo, tančilo a pilo do chvíle, než 
program zakončila ohňová show skupi-
ny Pa-li-tchi.

Více ve fotografiích na str. 8
-red-

Masopust 2008: Dobrý voják Švejk, 
spisovatel Hašek i bohém Sauer

RAD_03_01.indd   1RAD_03_01.indd   1 26.2.2008   17:26:5526.2.2008   17:26:55



2  ZPRÁVY Z RADNICE Radniční noviny Prahy 3 3  2008

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad –
N I K O L I V  P R O  Ž I V N O S T N Í K Y  A  F I R M Y !

Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 
296 339 912. Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady – ledničky, chladicí boxy, monitory, 
obrazovky, laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze 
orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení 
může být v okolí místa uvedeného v seznamu. Kontejnery budou k dispozici vždy od pondělí od 14.00 hod. 
Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. číslech ÚMČ Praha 3 – Odbor technické 
správy majetku a investic – 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic č. 11 24. 3.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 3. 3.
3. Orlická/Přemyslovská 10. 3.
4. Přemyslovská/Sudoměřská 17. 3.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova 24. 3.
6. Tachovské nám. – u tunelu  3. 3.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova  10. 3.
8. U Rajské zahrady/Vlkova  17. 3.

Okruh C termín přistavení
  9. nám. Barikád 24. 3.
10. Ambrožova/Malešická  3. 3.
11. Jeseniova 143  10. 3.
12. V Zahrádkách/Květinková 17. 3.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově 24. 3.
14. Koněvova/V Jezerách 3. 3.
15. Buková/Pod Lipami 54  10. 3.
16. Křivá 15 – vedle domu  17. 3.

ze dne 23. ledna
Schválila
• poskytnutí návratných bezúročných 
půjček pro opravy a rekonstrukce domů 
z Fondu obnovy a rozvoje • plán kont-
rol na rok 2008 • snížení základního ná-
jemného pro nájemce bytů v domě Řip-
ská 26 po dobu rekonstrukce ve výši 
20 procent • smlouvu k zajištění auditu 
informačních technologií městské čás-
ti • doporučení bytové komise • znění 
vzorové smlouvy o půjčce z Fondu ob-
novy a rozvoje • zapůjčení velké zase-
dací síně radnice Českému svazu bojov-
níků za svobodu Praha 3 • doporučení 
komise obchodních aktivit • pronájem 
nebytového prostoru domů Lupáčova 
16/849, Havlíčkovo nám. 11/746 a Křiš-
ťanova 15/1698 

ze dne 6. února
Schválila
• doporučení komise sociální a zdravot-
ní • prodej pozemků pod trafostanicemi 
společnosti PREdistribuce, a. s. • zpra-
cování energetického auditu ZŠ Chel-
čického • roční zprávu o výsledcích fi-
nančních kontrol • doporučení bytové 
komise • záměr prodeje bytového do-
mu Biskupcova 20 v rámci III. etapy 
privatizace domovního fondu • návrh 
kupní smlouvy na prodej bytového do-

mů Koněvova 190 a Jeseniova 71 v rám-
ci III. etapy privatizace domovního fon-
du • vyřazení 20 míst provozování vý-
herních hracích přístrojů z přílohy vy-
hlášky hl. m. Prahy • smlouvu o spolu-
práci o bezplatném přístupu k bezdrá-
tové síti • uzavření nájemních smluv na 
dobu určitou 1 rok s účastníky umístě-
nými na prvním místě výběrových ří-
zení na byt č. 13, Jeseniova 39/450, byt 
č. 4, Jičínská 49/1786, byt č. 23, Kráso-
va 2/1834, byt č. 2, Táboritská 26/17, byt 
č. 8, Písecká 20/2341
Doporučila
• zastupitelstvu schválit žádost o svěře-
ní pozemků parkoviště u ulice Habro-
vá • prodej bytových domů Slezská 98 
a Perunova 9 v rámci III. etapy privati-
zace domovního fondu • zastupitelstvu 
schválit vyhodnocení výběrových řízení 
na prodej nově vybudovaných bytových 
jednotek Květinková 13, 15, 17, 19
Vzala na vědomí 
• šest volných bytů, na čtyři z nich ne-
chala vypsat výběrová řízení a dva po-
skytla bytové komisi k přidělení pře-
dem schváleným žadatelům

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ je pro občany Prahy 3 k nahléd-
nutí na Odboru občansko-správním, 
Havlíčkovo nám. 9.

ze dne 14. února
Schválilo
• prodej pozemků pod stavbami trafo-
stanic společnosti PREdistribuce, a. s. 
• Prodej přilehlého pozemku zahrady 
bytovému družstvu U Kněžské louky 22 
• žádost o svěření pozemků parkoviště 
u Habrové ulice • žádost o svěření po-
zemku zastavěného obytným domem 
Sudoměřská 52 v majetku MČ • prodej 

bytových domů Slezská 98 a Perunova 9 
v rámci III. etapy privatizace bytového 
fondu • prodej nově vybudovaných bytů 
v budovách Květinková 13, 15, 17, 19 ví-
tězům ve výběrovém řízení • změnu zá-
sad Fondu obnovy a rozvoje • vzorovou 
smlouvu o půjčce z Fondu obnovy a roz-
voje • poskytnutí návratných bezúroč-
ných půjček pro opravy a rekonstrukce 
domů na území městské části

Rada městské části Praha 3

Městská část Praha 3 přivítala ja-
ko jedna z prvních institucí znovu-
zvolení Václava Klause prezidentem 
republiky. Ihned poté, co byl v pátek 
15. února v 17.23 hodin potvrzen hla-

sy zákonodárců obou komor českého 
parlamentu v nejvyšší ústavní funk-
ci, zavlála na žižkovské radnici stát-
ní vlajka.

-red-

Mobilní svoz 
nebezpečných odpadů

Mobilní svoz proběhne v městské části Praha 3 v úterý 11. března. Občané (fy-
zické osoby s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy) mohou obslu-
ze svozových vozidel zdarma odevzdat baterie a akumulátory, nádoby od sprejů, 
zahradní chemii, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny 
a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky (detergenty), fotoche-
mikálie, pesticidy (prostředky na hubení hmyzu, hlodavců, plevele, odstraňová-
ní plísní), zářivky a výbojky.

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

Zastupitelstvo městské části Praha 3

V pondělí 18. února v 8 hodin ráno 
spustila městská část Praha 3 na svém 
území regulaci parkování. Již během 
prvních dnů byl znát výrazný rozdíl v do-
pravní situaci. Poté, co v loňském roce 
uvedla do provozu zóny placeného stá-
ní sousední Praha 2 a svou zónu na celé 
území rozšířila také Praha 1, se doprav-
ní situace v třetí městské části výrazně 
zhoršila. „Doslova přes noc jsme se sta-
li odstavným parkovištěm pro přespol-
ní návštěvníky centra Prahy. Také proto 
budeme požadovat, aby Městská policie 
od prvních dnů respektování pravidel 
placeného stání důsledně vymáhala,“ ří-
ká místostarosta pro dopravu Lochman. 
Spuštěním zóny přespolní auta ze Žiž-
kova opět začala mizet.

Z 13 200 parkovacích míst na Žiž-
kově a Královských Vinohradech bu-
de 11 300 míst vyhrazeno rezidentům 
a abonentům, tedy občanům, kteří zde 
mají trvalé bydliště nebo firmám a živ-
nostníkům se sídlem v Praze 3. Pro ná-
vštěvníky městské části Praha 3 by-
lo vyčleněno 1 700 parkovacích míst 
pro krátkodobé nebo střednědobé stá-
ní s parkovacími automaty. Dvě stov-
ky stání budou určeny pro osoby tě-
lesně postižené nebo jako zásobovací 
místa. „Zóna placeného stání v Pra-
ze 3 jednoznačně preferuje zájmy obča-

nů a místních podnikatelů a firem. Více 
než 85 % parkovací kapacity je určena 
právě jim,“ dodal místostarosta Zde-
něk Lochman.

Návštěvnické zóny jsou situovány 
převážně do oblastí s komerčním cha-
rakterem a do míst, kde je vysoká po-
ptávka po návštěvnickém parkování. 
Jedná se především o úseky ulic Koně-
vova, Seifertova, Olšanská a Vinohrad-

ská. Zpoplatněny – s využitím parko-
vacích automatů – budou však až od 
1. května. Přesné rozmístění jednotli-
vých typů zón mohou občané najít na 
mapě, která je k dispozici na interne-
tových stránkách www.praha3.cz, ne-
bo tuto mapu mohou bezplatně získat 
ve výdejně parkovacích karet na adre-
se Perunova 5, Praha 3.

-red-

Regulace parkování zahájena

Bioodpad 
v roce 2008

Kontejnery budou přistaveny 5. dub-
na – maximálně na 3 hodiny a po celou 
dobu kontrolovány odbornou obslu-
hou. Jsou určeny pouze občanům trva-
le hlášeným v Praze. 

Odkládat můžete bioodpad přede-
vším ze zahrad – listí, tráva, větve, ne-
znečištěná zemina, eventuálně kuchyň-
ský odpad rostlinného původu.

MÍSTO PŘISTAVENÍ ČAS
Jeseniova 143   9.00 – 12.00
Na Balkáně/Nad Lukami   9.00 – 12.00
Květinková/V Zahrádkách 13.00 – 16.00
V Domově/Hraniční 13.00 – 16.00

-red-

Předběžný termín začátku blokové-
ho úklidu komunikací je stanoven na 
začátek dubna. Snahou městské čás-
ti je, aby byl opravdu „komplexní“. 
Po dobu úklidu proto není možné par-
kovat automobil ani na vozovce ani 
na chodníku, a to ani tam, kde to stá-
lé dopravní značení umožňuje. Všech-
na vozidla, která nebudou respektovat 

přenosné dopravní značení, budou od-
tažena.

Návazně na čištění ulic bude ve stej-
ný den prováděno malování vodorov-
ného značení zóny placeného stání. Pro-
to bude zákaz zastavení prodloužen až 
do večerních hodin. 

Oproti minulým rokům jsou zmen-
šeny některé bloky a vytvořeny dva 

nové tak, aby kapacita odtahových vo-
zů na jednotlivé bloky stačila.

Oznámení přesného termínu bloko-
vého čištění bude provedeno obvyklým 
způsobem (noviny, internet, plakáty), 
jakmile jej Technická správa komunika-
cí hl. m. Prahy oficiálně vyhlásí.

Jiří Louša
Odbor technické správy majetku a investic

Komplexní úklid ulic od začátku dubna

Pokud chcete vyjádřit svůj názor 
na systém sociálních služeb na Pra-
ze 3 a pomoci nám věci měnit, bude-
te mít v březnu jedinečnou příležitost. 
V rámci komunitního plánování soci-
álních služeb (KPSS) se na našem ob-
vodě uskuteční dotazníkové šetření. 

Vyplněním připravených dotazní-
ků nám můžete sdělit své názory a po-
třeby. S vaší pomocí se tak dozvíme, co 
konkrétně chtějí občané v  oblasti so-
ciálních služeb změnit, které sociální 
služby (a v jaké formě) jim chybí, se 
kterými službami jsou spokojeni či na-
opak nespokojeni.

Výsledky tohoto průzkumu bu-
dou zpracovány do výsledné analýzy, 
o jejímž výsledku budete informová-
ni zde v Radničních novinách, na in-

ternetových stránkách naší městské 
části a v neposlední řadě i na veřej-
ném setkání s občany, které proběh-
ne v květnu tohoto roku. Tato analý-
za bude i jedním z velmi důležitých 
podkladů pro další komunitní pláno-
vání rozvoje sociálních služeb v naší 
městské části.

Komunitní plánování je nový způ-
sob plánování, zatím především soci-
álních služeb. Strategie rozvoje již ne-
vznikají shora, od zeleného stolu, ale 
na jejich vzniku se podílí všichni, jichž 
se daná oblast týká, v tomto případě 
tedy uživatelé (občané, klienti sociál-
ních služeb) a poskytovatelé sociál-
ních služeb (městské, neziskové a jiné 
organizace) a zástupci místní samo-
správy. 

Kde je možné si dotazníky vyzvednout 
a vyplnit?

Dotazníky budou od 3. března k dis-
pozici na vrátnicích ÚMČ Havlíčko-
vo nám. 9 a Seifertova 51, nebo na strán-
kách www.praha3.cz. Vyzvednout si je 
můžete také v Domu dětí a mládeže Uli-
ta (Na Balkáně 100), v Domě s pečova-
telskou službou (Roháčova 26), v Nové 
Trojce (Jeseniova 19), Rodinném cent-
ru Paleček (Laubova 6) a v pobočkách 
městské knihovny (Husitská 70/110 a Ko-

něvova 217/2537). Ví-
ce informací na tel.: 
222 116 516 či mailu 
petraw@praha3.cz.

Martin Benda,
zástupce starosty

Sdělte nám svůj názor 
na systém sociálních služeb 

Volné byty
Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými byty:

Výzva č. 192:  Baranova 24/1587, byt č. 3, I. kat., 1+1, přízemí, 48,5 m2, 
(min. nájemné 100 Kč/m2/měsíc), jistina 58 000 Kč

Výzva č. 193:   Radhošťská 20/1623B, byt č. 15, I. kat., 1+1, 3. patro, 48,8 m2, 
(min. nájemné 100 Kč/m2/měsíc), jistina 58 600 Kč

Výzva č. 194:  Vinohradská 130/1921B, byt č. 1, I. kat., 1+1, přízemí, 67,9 m2 
(min. nájemné 100 Kč/m2/měsíc), jistina 81 500 Kč

Výzva č. 195:  V Zahrádkách 50/1952, byt č. 53, I. kat., 2+k.k., 9. patro, 45,2 m2, 
(min. nájemné 100 Kč/m2/měsíc), jistina 54 000 Kč

Prohlídka všech uvedených bytů bude umožněna v úterý 4. března 9.00 – 10.00 hod.

Tyto byty budou pronajaty na základě Vašich písemných nabídek, zaslaných na 
adresu Úřadu městské části Praha 3, Lipanská 14, v obálkách označených značkou 
„Výběrové řízení – byt – číslo výzvy“. Obálky takto neoznačené nebo označené 
neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou.

Podmínkou účasti uchazeče ve výběrovém řízení o nájem výše uvedeného bytu 
je složení příslušné jistiny v Kč (dále jen „jistina“) na účet Městské části Praha 3, 
č. ú. 36011-2000781379/0800 vedeného u České spořitelny, a. s. tak, aby na tento 
účet byla připsána nejpozději do 7. 3. 2008, 15 hod. Jako variabilní symbol ucha-
zeč uvede své datum narození ve tvaru den, měsíc a rok. Pokud jistina nebude na 
uvedený účet připsána včas, či nebude obsahovat uvedené náležitosti, nebude na-
bídka uchazeče o nájem bytu do výběrového řízení zařazena. Ve smlouvě o nájmu 
bytu bude vybranému uchazeči složená jistina započtena do ceny nájmu. Ostatním 
uchazečům bude složená jistina vrácena do 15 dnů ode dne schválení uzavření ná-
jemní smlouvy s vybraným uchazečem Radou městské části Praha 3. Pokud vybra-
ný uchazeč neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení výzvy k uzavře-
ní nájemní smlouvy, jistina připadne městské části Praha 3. Dále může být osloven 
v pořadí další uchazeč, který bude vyzván, aby na výše uvedený účet městské části 
složil jistinu. Pokud v určeném termínu nebude jistina na účet městské části připsá-
na, může být osloven další uchazeč v pořadí.

V nabídce uveďte číslo této výzvy, stanovte výši základního měsíčního nájemného 
za 1 m2 a doložte kopii či originál dokladu prokazujícího splnění povinnosti složit jis-
tinu včas. MČ Praha 3 požaduje před uzavřením NS uhrazení částky ve výši 12 mě-
síčních nájmů (bez služeb spojených s užíváním bytu). V průběhu prvního roku po 
uzavření nájemní smlouvy bude tedy nájemce hradit pouze služby spojené s užívá-
ním bytu. Pokud nebude nabídka obsahovat požadované náležitosti bude vyřazena. 
Za včasné doručení nabídky ručí zájemce. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na 
dobu určitou 1 roku, a to i v případě dalšího prodloužení doby nájmu bytu. Po uply-
nutí doby nájemního poměru je uživatel povinen vyklizený byt vrátit pronajímate-
li nebo 60 dnů před ukončením nájmu požádat Radu městské části Praha 3 písem-
nou formou o prodloužení.

Pro urychlené vyřízení uveďte kromě úplné adresy trvalého bydliště a svého rod-
ného čísla i své telefonické spojení. Dále uveďte číslo účtu, na který má být jistina 
vrácena, resp. jiný způsob pro vrácení složené částky. Uchazečem o nájem bytu mů-
že být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je občanem České republiky. 

Konečný termín určený pro příjem Vašich nabídek je v pátek 7. března 2008 
v 15 hodin. Místem podání nabídek je podatelna Úřadu městské části Praha 3, Li-
panská 14. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Radou městské části Praha 3. Vybra-
ný uchazeč výběrového řízení bude písemně vyzván k uzavření nájemní smlouvy do 
30 dnů ode dne přijetí usnesení Rady městské části Praha 3 a výši nabídnutého roč-
ního nájemného je povinen uhradit do 7 dnů ode dne doručení této výzvy. Podáním 
nabídky do výběrového řízení uchazeč vyslovuje s těmito podmínkami svůj souhlas. 
Závazné znění výzev naleznete na www.praha3.cz a na úřední desce.

Zdeněk Lochman, zástupce starosty
Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

KOSTNICKÉ NÁMĚSTÍ – před a po spuštění ZPS v Praze 3

Radnice přivítala zvolení prezidenta
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O nedávno zakončené volbě hlavy stá-
tu, práci horní komory českého parla-
mentu i pomoci handicapovaným lidem 
jsme hovořili se senátorkou za Prahu 3 
Danielou Filipiovou. 
Můžete nám přiblížit své dojmy z vol-
by prezidenta?

Dojmy, kromě radosti nad znovuzvo-
lením pana prezidenta Václava Klause, 
jsou nevalné. Prosazování veřejné vol-
by anti-klausovskou koalicí jen pro-
to, aby mohli kontrolovat své poslan-
ce a senátory, bylo odpuzující. Bohužel 
to ale vrhlo špatné světlo na všechny 
politiky bez rozdílu. Jak jsem již říka-
la, jsem ráda, že jsme zvolili pana Vác-
lava Klause prezidentem, ale konzerva-
tivec ve mně trpí, že to nebylo při tajné 
volbě. I nepsané zákony se mají dodr-
žovat a ctít. A tajné hlasování nejen při 
volbě hlavy státu je jedna z věcí, po kte-
ré jsme volali v listopadu 1989.
Volbu hlavy státu a velice rozjitřenou 
atmosféru, která ji provázela, sledovala 
velká část veřejnosti v televizi. Jak pů-
sobila celá atmosféra na místě?

Byla jsem překvapena, jakou měly 
televizní přenosy z volby prezidenta 
sledovanost. Na jednu stranu mě těší, 
že tolik lidí zajímá politika, ale vzhle-
dem k tomu, co se na Hradě při vol-
bě odehrávalo, mě mrzí, že se politici 
předvedli v dost špatném světle.

To, že volbu provázela „velice roz-
jitřená atmosféra“, vyplývá z toho, že 

strany (kromě ODS) nedokázaly s do-
statečným předstihem vygenerovat 
„své ho“ kandidáta na Hrad. To, že Stra-
na zelených doslova na poslední chví-
li přišla s kandidátem, bylo záchranou 
pro pana Paroubka, který pana Švejna-
ra přijal jako kandidáta i za ČSSD. Je tu 
ovšem velký paradox. Pan Švejnar je li-
berální, pravicový ekonom! Je proto 
velmi zvláštní, že se pan předseda Pa-
roubek „zlobí“ na KSČM, že ve volbě 
prezidenta pana Švejnara nepodpořila. 
Lze vůbec nalézt odpověď na otázku, 
proč se prezident republiky volil v tak 
vypjaté atmosféře? 

Jde o to, že pan předseda Paroubek 
svými razantními projevy, názory a pří-
stupy na řešení jakéhokoliv problému 
zcela zpolarizoval společnost. Každou 
věc řeší v poloze „my“ a „oni“. „My“ 
jsme ti správní, kteří vám chtějí pomoci, 
ti, kteří máme jediný správný pohled na 
řešení problému občanů, protože jim ro-
zumíme. „Oni“ jsou ty kreatury z ODS, 
nebo přeběhlíci, nebo zrádci, kteří chtějí 
jen vládnout, na občanovi jim nezáleží, 
jsou to korupčníci a korumpovaní. 
Na celkovou nedůstojnou atmosféru 
poukazují i ze zahraničí. Domníváte se, 
že došlo k poškození celkového obrazu 
o České republice?

Určitě ano. Ve všech zemích se dě-
jí různé excesy, ale styl, který k nám 
do politiky přinesli někteří lidé, je pod-
le mého názoru zcela ojedinělý. Je teď 

na nás všech, abychom při zahraničních 
cestách a jiných kontaktech s cizinci vy-
světlovali a snažili se ukázat, že jsou 
u nás v politice i jiní, slušní lidé, kte-
ří respektují názory druhého, jiný ná-
zor nepovažují za zradu a důvod k ne-
přátelství, a jsou schopni kompromisu. 
Kompromis je v politice nesmírně dů-
ležitý. Jedině díky němu můžeme usta-
vit takové zákonné prostředí, které bu-
de stálé a pevné, které se nebude měnit 
s každou novou vládou.

Zahrajete si na prognostika a nastíníte, 
jaké bude další funkční období prezi-
denta Klause?

Nemyslím si, že by bylo jiné než prv-
ní funkční období. Pan prezident Klaus 
je konzervativní člověk a kdo si čte je-
ho texty, poslouchá pozorně, co ří-
ká a sleduje, jak se chová, musí zjistit, 
že celých osmnáct let, po které působí 
v politice, jsou jeho názory konzistent-
ní. A to je dobře.
Ovlivní dění kolem volby prezidenta 
i další situaci na celé politické scéně? 
Jaký je váš názor?

Nemyslím si, že by volba preziden-
ta měla mít dopad na vládu. V koaliční 
smlouvě není ustanovení ohledně spo-
lečného postupu při prezidentské vol-
bě. Přesto musím říci, že mě trochu za-
mrzela slova Martina Bursíka, který při 
svém vystoupení vládu, které je on sám 
součástí, napadal. Myslím, že až opad-
nou vášně a zklidní se rozjitřená atmo-
sféra, kterou volba hlavy státu vyvolala, 
tak se vše srovná.
Umíte si představit, že by v čele státu 
stanula žena?

Na pozici prezidenta naší republiky 
si samozřejmě dovedu ženu předsta-
vit. Ale rozhodně bych nepodpořila ty 
snahy, které by vedly k tomu, aby do 
čela státu byla zvolena žena jen pro-
to, že je žena. Musel by to být vrchol 
přirozeného vývoje politického života 
kandidátky.

Skloubit život političky s rodinou 
opravdu není jednoduché. Navíc prá-
ce ve vrcholné politice je příliš obecná. 
A v tom vidím důvod, proč je žen v tzv. 
vysoké politice málo. Ženám spíše vy-
hovuje politika v zastupitelstvech obcí 
a měst, kde se řeší konkrétní problémy, 
jejichž vyřešení je hned vidět. Pracuje-
te-li na zákonech, uvidíte většinou vý-
sledek práce až po dlouhé, velmi dlou-
hé době.
Jaké cíle si v politice v nejbližší době 
kladete? 

Má práce je stále stejná. Věnuji se 
již od počátku činnosti v senátním vý-
boru pro zdravotnictví a sociální politi-
ku. Dlouhodobě se snažím pomoci při 
odstraňování architektonických bariér 
a bariér v myslích lidí vůči lidem s han-
dicapem. Chci jen připomenout, že jako 
handicap beru i stáří. Vzhledem k tomu, 
že naše populace stárne, je třeba star-
ším lidem věnovat velkou pozornost, 
a to nejen z hlediska péče. Starší lidé se 
dožívají vyššího věku v lepší zdravotní 
kondici a proto je třeba pro ně vytvo-
řit možnosti uplatnění a seberealizace. 
Myslím, že době, kdy se při přijímání do 
zaměstnání dávala přednost mladému, 
dynamickému muži, pomalu odzvonilo. 
Firmy pomalu začnou vyhledávat star-
ší, zkušené pracovníky. A i obchodníci 
se budou muset přeorientovat na jinou, 
starší, vyzrálejší klientelu. 

-koc-

I nepsané zákony se mají ctít
říká v souvislosti s volbou hlavy státu senátorka Daniela Filipiová

Asi každý, kdo se dnes projde ulice-
mi Žižkova a Vinohrad na naší městské 
části pozná rozdíl mezi situací před a po 
spuštění zóny placeného stání v Praze 3. 
Jsem rád, že se potvrdilo, že ti, kteří se 
pokoušeli získávat body pod heslem 
„Neplaťte za to, že nezaparkujete!“, ne-
měli pravdu. Dnes si každý občan Pra-
hy 3 může ověřit, že zóna mu výrazně 
pomohla, aby své parkovací místo bez 
problémů našel. 

Přípravou regulace parkování se rad-
nice intenzivně zabývala a jsem přesvěd-
čen, že šlo o krok prospěšný a nezbytný. 
Je třeba zdůraznit, že jako každá jiná re-
gulace i zóny placeného stání preferu-
jí zájmy určité skupiny na úkor skupiny 
jiné. V projektu zóny v Praze 3 jsme jed-
noznačně upřednostnili zájmy našich ob-
čanů nad zájmy návštěvníků. Drtivá část 
parkovacích míst je vyčleněna právě pro 
občany Prahy 3. V současné zhoršující se 
dopravní situaci jsme ani nemohli jinak 
– nikdo nemůže očekávat, že zbouráme 
starý Žižkov, abychom postavili parko-
viště pro návštěvníky centra metropole.

Přesto spuštění zóny provázely při 
prodeji karet v prvních dnech emoce, 
za které bych se rád omluvil především 
jedné specifické skupině občanů. Je tře-
ba říci, že většina lidí si pořídila parko-
vací kartu včas a vyhnula se tak jakým-
koliv komplikacím. Celkem jich bylo 
11 tisíc. Několik stovek občanů a pod-
nikatelů však projevilo zájem o kartu až 
pět minut po dvanácté a v den spuštění 

zóny zahltili na několik dní výdejní mís-
to v Perunově ulici.

Zde se vší odpovědností říkám, že 
radnice nic nezanedbala, zavedení zóny 
provázela masivní informační kampaň 
v Radničních novinách i dalším tisku 
a hlavním motivem této kampaně bylo 
sdělení: Nenechávejte vyřízení parko-
vací karty na poslední chvíli, způsobíte 
si problémy! Přestože odložené spuště-
ní k 18. únoru provázela od počátku to-
hoto roku zesílená kampaň, týdny před 

spuštěním bylo ve výdejním místě větši-
nou pusto. Je nám opravdu líto, že jsme 
nemohli vyjít vstříc žádostem o rozšíření 
provozu výdejního místa, které i tak je-
lo v nadstandardním režimu. V provozu 
bylo všech pět okének místo tří, prodej-
ní doba byla rozšířena. Všichni úřední-
ci odboru dopravy v těchto dnech zane-
chali své standardní práce a věnovali se 
prodeji karet. Jejich přesčasové hodi-
ny nebylo možné již nadále navyšovat 
s ohledem na pracovní nasazení a emo-
tivní atmosféru, které byli vystaveni. 
Přijmout a vyškolit další pracovníky by 
bylo z hlediska časového i z hlediska ve-
řejných financí nemyslitelné.

O čem se však musím zmínit, jsou li-
dé, kteří si přišli vyměnit již zakoupe-
nou kartu na starý vůz za kartu na no-
vě pořízený automobil, který zakoupili 
shodou okolností právě v době zpro-
voznění zóny. Ti se stali obětí vypjaté 
atmosféry na výdejním místě. Naroz-
díl od ostatních zájemců o kartu v té-
to době nic nezanedbali, přesto museli 
čekat v dlouhých frontách. Vyskytly se 
výtky, proč jsme jim neumožnili před-
nostní výdej u okénka pro zvláštní pří-
pady. Jistě, bylo to možné, ale jen za ce-
nu toho, že jedno výdejní okénko bude 
blokováno pro tyto oprávněné přípa-
dy. Pak by však byl výdej karet vel-
mi oslaben a na mnoho klientů by se 
v daný den nedostalo. Zvolit ve vypja-
té atmosféře preferenci výdeje karet 
těmto zájemcům (jak ukázala statisti-
ka výdeje na prodejním místě jedna-
lo se o sedm občanů) a tím, jak jsem 
již uvedl, zablokovat jedno okénko, 
by z celkového hlediska nebylo správ-
né rozhodnutí a věřím, že to pochopí, 
a přijmou moji omluvu. V dané situaci 
byli poškozeni, ale jsem přesvědčen, že 
radnice volila správně tím, že prefero-
vala řešení celkového problému. Pře-

sto se všem poškoze-
ným občanům znovu 
za sebe i své kolegy 
omlouvám.

Pavel Hurda,
radní

Právě tomu bylo šedesát let, kdy 
jsme vzpomněli jednoho milníku v mo-
derních dějinách naší země. Své jméno 
dostal podle druhého měsíce roku, pří-
znivci totalitního režimu ho označili pří-
vlastkem vítězný. Pro 
většinu lidí se však stal 
datem, od kterého teh-
dejší Československo 
na desetiletí upadlo do 
totality. Nastalo obdo-
bí lží a klamů, počátek 
brutální genocidy oby-
vatelstva, intelektuální, 
kulturní, společenské 
a následně i ekonomic-
ké degradace naší ze-
mě. V době totality byl 
25. únor oficiálně prezentován jako „Ví-
tězství československého pracujícího li-
du.“ Dnes je tento den každoročně při-
pomínán nejen Konfederací politických 
vězňů, legionáři a bývalými členy PTP 
jako památka obětí komunistického pu-
če. Datum, kdy sčítáme oběti, promarně-
ná léta a ztracené sny čtyř desítek let.

Řadě lidí je dnes toto výročí lhostej-
né, ti mladší jen matně tuší cosi z učeb-
nic. Na komunistické vítězné datum, 
při kterém byly zpečetěny osudy mili-

onů slušných lidí, bychom však neměli 
zapomínat. Především mladší generace 
by se měla opakovaně dozvídat, do ja-
kých pozemských rájů vede komunistic-
ká ideologie – ke hrobům milionů obětí 

hladomoru na Ukra-
jině během Stalinova 
rozkulačování, do ura-
nových lágrů v Jáchy-
mově, na Pol Potova 
pole smrti... 

Nejkrvavější vojen-
ský konflikt v dějinách 
lidstva, kterým byla 
druhá světová válka, si 
vyžádal 50 milionů obě-
tí, světový komunismus 
v tomto čísle  nacismus 

za svoji éru předčil. Rozdíl byl ale pře-
devším v tom, že zatímco obětí Hitlero-
va fanatismu se stávaly především jiné 
národy, komunističtí hrůzovládci vyvraž-
ďovali vlastní obyvatelstvo. Nezapomí-

nejme proto, jaké zlo 
slavilo před šedesáti 
lety v naší zemi velké 
vítězství.

Milena Kozumplíková, 
starostka 

Emoce okolo prodeje karet
poznamenaly spuštění parkovacích zón

Únor 1948: Vzpomínat, 
či zapomenout?

Ve sdělovacích prostředcích se obje-
vila řada zkreslujících informací o pro-
deji domu v ulici Víta Nejedlého. V této 
souvislosti pokládám za svou povinnost 
informovat naše čtenáře o tom, jak to 
skutečně bylo.

Zmíněný dům byl řádně zařazen 
do třetí etapy privatizace, kdy se byto-
vé domy prodávaly s výraznou slevou 
nájemníkům. Tato našimi občany veli-
ce oblíbená forma privatizace sloužila 
k tomu, aby se ze stávajících nájemní-
ků obecních domů stali podle jasně da-
ných a rovných pravidel řádní vlastníci. 
V domě v ulici Víta Nejedlého 13 v roz-
hodné chvíli projevili zájem o privati-
zaci pouze dva nájemníci, kteří se však 
nedokázali dohodnout na založení spo-
lečné právnické osoby, což bylo podle 
daných pravidel podmínkou pro priva-
tizaci. Jedna z nájemnic, kterou media 
prezentují jako poškozenou, osmdesá-
tiletá paní Havlová se většiny jednání 
fakticky nezúčastňovala. S plnou mocí 
za ni vystupoval německý občan Franz 
Aschenbrenner, jehož společnost mimo 
jiných nemovitostí vlastní shodou okol-
ností vedlejší dům. Ten odmítl respekto-
vat pravidla, která pro zájemce o priva-

tizaci platí, a neustále se snažil vymoci 
si jménem paní Havlové převahu nad 
druhým nájemcem. Proto městská část 
rozhodla o privatizaci  druhému  ná-
jemníkovi, který podmínky splnil. Na to 
pan Aschebrenner spustil proti rozhod-
nutí Prahy 3 ostrou kampaň. Navíc se 
objevily spekulace, zda onen nájemník 
v domě skutečně bydlí a zda není jen 

nastrčeným „bílým koněm“. Celá situa-
ce byla skutečně poněkud nepřehledná 
a vznikalo podezření, že nájemníci ne-
chtějí koupit dům pro sebe, ale působí 
jen jako nastrčené figury. Radnice pro-
to nechala celou záležitost přezkoumat 
svým kontrolním odborem, který kon-
statoval, že v případu je skutečně mno-
ho nejasností a nedoporučil pokračovat 
v privatizaci.

Zastupitelstvo městské části ná-
sledně rozhodlo o vyřazení tohoto do-
mu z privatizace a budova byla prodá-
na v transparentním výběrovém řízení 
nejvyšší nabídce. Městská část tak zís-
kala za dům, za nějž chtěli nájemní-
ci dát 2,2, resp. 3 mil. Kč, částku ve výši 
6,5 mil. Kč, tedy dvakrát až třikrát více.

Zatímco v jiných desítkách případů 
proběhla privatizace bez zádrhelů, dům 
v ulici Víta Nejedlého 13 byl ve třetí eta-
pě privatizace jedním ze dvou problema-
tických objektů Prahy 3. Vedení radnice 
by rádo zdůraznilo, že nebude podpo-
rovat žádné pochybné pokusy o mani-
pulaci s prodejem městského majetku, 
ani nebude podporovat spekulativní zá-
měry některých jedinců. Nevidíme je-
diný důvod, proč by obchodníci s rea-
litami měli dostávat městské majetky 
za snížené ceny. I nadále bude radnice 
k privatizaci městského majetku přistu-

povat s maximální po-
zorností a snahou o co 
největší transparent-
nost celého procesu. 

Zdeněk Lochman,
zástupce starosty

Mýty a pravda o domě 
v ulici Víta Nejedlého 13

Tři sta milionů korun investuje rad-
nice městské části v rámci rozpočto-
vého plánu na letošní 
rok do deseti panelo-
vých domů v Habrové 
ulici na Jarově. Regene-
race panelových domů, 
které jsou dnes již v do-
sti neutěšeném stavu, 
by měla být zahájena 
na konci dubna letoš-
ního roku. Předpoklá-

dá se, že již v září by měli domy sta-
vební dělníci opustit. Opraven bude 

především vnější plášť 
budov – budou kom-
pletně zatepleny, do-
stanou novou fasádu, 
nová okna a opraveny 
budou také lodžie. Re-
konstrukce uvnitř bu-
dov se bude týkat pou-
ze vnitřních společných 
prostor. Novou tvář do-

stanou také některé vchodové prosto-
ry, regeneraci domů budou doprová-
zet také terénní úpravy v okolí domů, 
včetně obnovy okolní zeleně. 

Žižkovská radnice již má s regene-
rací panelových domů rozsáhlé zku-
šenosti, program obnovy domovního 
fondu již výrazně proměnil kdysi šedi-
vá sídliště Chmelnice a Jarov v atrak-
tivní obytnou lokalitu. Za poslední 
opravy domů v ulicích Květinková 
a Pod Lipami dokonce získala měst-
ská část jako investor cenu státního 
fondu rozvoje bydlení i Grand Prix 
architektů za nejlepší rekonstrukci 
roku. Stejně jako dříve lze předpoklá-

dat, že městská část 
po regeneraci nabíd-
ne domy nájemní-
kům v privatizaci.

Jan Šmíd, 
zástupce starosty

Radnice opraví
domy v Habrové

„Do regenerace 
deseti panelových 
domů na Jarově  
plánuje radnice 
investovat  
300 milionů Kč.“

„Nevidíme jediný důvod, 
proč by obchodníci 
s realitami měli dostávat 
městské majetky 
za snížené ceny.“

„Především mladší 
generace by se 
měla opakovaně 
dozvídat, do jakých 
pozemských rájů 
vede komunistická 
ideologie.“

„Radnice nic 
nezanedbala, zavedení 
zóny provázela masivní 
informační kampaň.“
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Šedesáté narozeniny oslaví výstavou v galerii Krásova 37 fotograf Jiří Vašků. Od 4. do 
14. března bude možné navštívit expozici fotografií, která stručně připomene autorovu 
volnou tvorbu od roku 1970 do současnosti. Koncem 80. let se Jiří Vašků účastnil zná-
mých výstavních akcí Fotosession, jeho práce byly publikovány v časopisu Fotografie. 
Od roku 1987 bydlí Jiří Vašků na Žižkově v Husinecké ulici. Přátelské setkání s auto-
rem bude v galerii Krásova 37 na závěr výstavy – 14. března v 18.00 hodin. Výstava je 
otevřena denně kromě pondělí, vstup zdarma. Info na www.krasova37.wbs.cz

V Galerii pod radnicí vystavuje do 
4. března Rafael Knobloch batikova-
né obrazy.

Batikování si osvojil studiem u indic-
ké profesorky kalkatské univerzity. Ba-
tikovaná serigrafie – umělecký sítotisk 
– vychází z klasické voskové batiky. Ta 
se provádí přímo na plátně, nebo hed-
vábí. U batikované serigrafie se ale pra-
cuje na mlynářském plátně, které je vel-
mi jemným sítem. Místo vosku se navíc 
nanáší pryskyřice. Sítem se protlaču-
je barva na připravené hedvábí nebo 

plátno, takže v místech, která jsou kryta 
pryskyřicí se barva neprotlačí. 

Postupuje se od nejsvětlejší do nej-
tmavší. Takto vytvořené obrazy je 
možno vytisknout v několika exem-
plářích, dokud se pryskyřičný kryt ne-
zničí. Tato technika je velmi náročná 
na přesnost umístění jednotlivých ba-
rev a na volbu barevných odstínů, pro-
tože se barvy při překrýváním sčítají. 
Obrazy vytvořené touto technikou vy-
nikají zvláštní jemnou zlatavou barev-
ností, širokou škálou barevných odstí-
nů, trvanlivostí a barevnou stálostí.

Obrazy zachycující romantická zá-
koutí staré Prahy vystavoval Rafaela 
Knoblocha nejen v Čechách, ale i ve 
Francii, Itálii i USA. -red-

Taneční divadlo v Ponci: gracerunners 

O aktuálním programu i o tom, jak se 
ujaly některé letošní (a loňské) pro-
gramové novinky jsme hovořili se slu-
žebně nejmladším aeroředitelem Ji-
řím Šebestou. 
Aeru bylo v únoru 10 let. Jak se změnilo 
kino a jak se změnili diváci ?

Já sám v Aeru celou dobu nepracuji 
a novodobou historii jsem vnímal v prv-
ní polovině pouze jako divák. Troufám 
si ale říct, že z malého žižkovského ki-
na vyrostl lídr artových kin a Aero do-
kázalo přežít v ostré konkurenci. Nabízí 
zážitek, který žádný multiplex nedoká-
že návštěvníkům dát. Diváci se neustále 
proměňují, navíc díky rozmanitému pro-
gramu se dostáváme do opravdu široké-
ho spektra sociálních i věkových vrstev.
S jakým úspěchem se setkal nedělní od-
polední program pro děti a rodiče ?

Dvojprogram pro rodiče s dětmi se 
setkal s nečekaným úspěchem, z čehož 
máme velkou radost. Dokonce musí-
me inzerovat omezenou kapacitu lekto-
rů, kteří se mohou postarat jen o ome-
zený počet dětí. Aero ožívá o víkendech 
již v odpoledních hodinách čilým živo-
tem a to byl náš sen.
Kolik důchodců chodí na promítání pro 
seniory?

Návštěvnost seniorských projekcí 
záleží tom jaký film vybereme. České 
filmy jsou zpravidla hitem a při posled-
ní projekci pro seniory – Občan Havel 

– jsme museli bohužel asi 300 seniorů 
poslat domů. Obecně jsme s návštěv-
ností velmi spokojeni. 

Zlevněné projekce jsou velkým lá-
kadlem pro starší diváky (a samozřej-
mě nejen pro ně). Navíc, mít možnost 
promítat pro diváky i v tak nezvyklých 
časech, jako je desátá hodina ranní, je 
skvělé.
Jak hodnotíte digitální přenosy z Met-
ropolitní opery New York? Čekali jste, 
že budou všechna představení tak rych-
le vyprodaná? Chodí na operu i běžní 
aerodiváci?

Když jsem začali s přímými přenosy 
z Metropolitní opery, vůbec jsme netu-
šili, co se bude dít. Také samozřejmě 
proto, že s operou většina z nás nemě-
la do té doby žádné větší zkušenosti. 
To, že se celá sezóna vyprodá za pár 
týdnů, nikdo z nás netušil. Až posléze 
jsme analyzovali, co jsme to vlastně do 
Čech „přivezli“. Přenosy navštěvují 
z velké většiny operní znalci, ale mys-
lím, že čím dál více dochází k míšení 
operního publika s klasickým aero-
-divákem, pro kterého je opera – jak 
doufáme – zajímavým zpestřením kla-
sického kino programu.
Co z březnového programu doporuču-
jete čtenářům RN ?

Ten, koho zajímá fotografie, by měl 
zavítat na festival Fotojatka (7.–9. břez-
na); ten, komu není lhostejný osud 
světového ducha, by měl podpořit akci 
Free Tibet (10.–11. března); ten, koho 
zajímá divadlo a improvizace a nikdy 
nebyl na Festiválku Jsem spokojenej, by 
měl určitě přijít 28. března na další roč-
ník s podtitulem Adrenalin. A nakonec 
normálním aero-divákům bych určitě 
doporučil 26. března speciální projekci 
Aero naslepo, kdy divák do poslední 
chvíle neví, co budeme promítat – platí 
se nicméně až po skončení filmu. I ten-
tokrát máme připravenou opravdovou 
lahůdku.

-pú-

Aeru už je deset let!

Skupina tanečního divadla NANO-
HACH spolu se společností „karen foss 
quite works“ uvede 1. a 2. dubna v diva-
dle Ponec po roční přestávce představe-
ní nazvané „gracerunners“. Projekt, kte-
rý vznikal v České republice i v Norsku 
a jehož autorkou je norská choreograf-
ka Karen Foss, bude představen nejen 
pražským divákům, ale také v Českých 
Budějovicích (3. dubna) a v Ostravě 
(5. dubna). 

Představení zpracovává téma vyčer-
pání u člověka. Zabývá se zkušeností 
každého z nás s využitím vlastní energie. 
„Co nastane poté, kdy se dostaneme na 
vrchol fyzického vyčerpání? Co si myslí-
me, že přijde?“ ptá se Karen Foss. 

Každý z tanečníků zkoumá pojem 
energie z vlastního úhlu pohledu. Před-

stavení je tak obohaceno o životní zku-
šenosti jeho aktérů. K jejich výpovědi 
napomáhá i velmi výrazná a dynamická 
hudba a zvuky, doplňovaná až agresiv-
ním kytarovým doprovodem Johna In-
ge Knudsena, který je spolu s tanečníky 
na scéně. Prostřednictvím zvuku, hudby 
a pohybu jsou tak prozkoumávány kraj-
ní meze našich životů, riziko plynoucí 
z překročení hranic a možnost objevení 
světa za hranicí vyčerpání.

Karen Foss (1957) vystudovala Oper-
ní a baletní školu v Norsku. Po pracov-
ní pauze v New Yorku se vrátila do Osla 
a stala se součástí silného a dynamické-
ho tanečního proudu na norské nezávis-
lé taneční scéně 80. a 90. let. Pracovala 
například s Anzu Furukawou a Minem 
Tanakou, poté působila jako umělecká 

ředitelka norského národního soubo-
ru pro současný tanec. Svou autorskou 
tvorbu produkuje ve společnosti „ka-
ren foss quiet works“. V roce 2005 spo-
lupracovala jako autorka a choreografka 
se skupinou NANOHACH na projektu 
„Struktury vratkosti“. 

Skupina NANOHACH založená v ro-
ce 2004 uvedla za krátkou dobu své 
existence již šest tanečních představení. 
Všechna se stala událostí na poli součas-
ného českého jevištního tance a taneč-
ního divadla a jsou ceněna diváky i kri-
tikou. Členka skupiny Lea Čapková (na 
snímku) obdržela v roce 2006 Cenu Saz-
ky za interpretaci a v roce 2007 získa-
lo představení „Portrét“ Cenu Sazky za
objev v tanci. -red-

Divadlo v Paláci Akropolis (dVA) 
uvede v pondělí 10. března představe-
ní Angel souboru Duda Paiva Puppet-
ry and Dance. V kombinaci prostředků 
moderního tance a loutkoherectví vy-
práví příběh o setkání tuláka a anděla 
na hřbitově. Díky přítomnosti transcen-
dentní bytosti prožije tulák omamnou 
cestu na hranicích zjevení, snu či blouz-
nění, které zavede diváka do nepro-
bádaných končin podvědomí zhmot-
něného akcí figur živých i loutkových.
Duda Paiva jsou mistři ve vytváření ilu-
ze „oživlé“ loutky, která ztrácí břeme-
no dřevité neohrabanosti a na jevišti 
skutečně ožívá v bezbřehé škále pohy-
bů a gest. Díky tomu získalo představe-
ní Angel řadu ocenění po celém světě 
(Best Overall Production International 
Teatr Treff Tallinn, Estonia; Critics cho-

ice FITAZ, La Paz, Bolívie; Grand prix 
a cena publika 6. Mezinárodního lout-
kářského festivalu Ostrava atd.) a stalo 
se středem pozornosti diváků všech ge-
nerací, od dětí až po jejich prarodiče.

Angel je první inscenací vytvořenou 
uměleckými řediteli souboru DPPD, 
Eduardem de Paiva Souza a Paulem 
Selwynem Nortonem. V roce 2005 by-
la vybrána pro festival Dutch Dan-
ce Days jako příklad crossoveru v mo-
derním tanci. Oba tvůrci momentálně 
žijí v Holandsku a mají za sebou dlou-
hou divadelní dráhu napříč kontinenty. 
Jsou průkopníky nových technik v ob-
lasti choreografie a řeči těla. Výsled-
kem je fascinující a provokativní poeti-
ka, v níž se najde místo i pro nevšední 
humor a zábavu. 

-red-

Duda Paiva Puppetry and Dance v Paláci Akropolis Batikované
obrazy

Hudební třídy gymnázia mají své sídlo na Komenského náměstí v budově hudební školy hl. města Prahy. Žáci hudebních tříd pořádají každý pracovní den mimo 
pátku pravidelné koncerty; každé pondělí patří smyčcovému oddělení, v úterý  pěveckému a dechovému oddělení, klavíru je věnován čtvrtek a vždy ve středu se na 
pravidelném vystoupení představí ti nejlepší. Začátek je vždy v 18 hodin a vstup je zdarma. Symfonický orchestr studentů Gymnázia Jana Nerudy odletěl 14. února na 
desetidenní cestu do Spojených arabských emirátů.  V Dubaji doprovodil vítěze mezinárodní soutěže Dubai International Peace Music Festival for Young Virtuosos. 
Uskutečnil zde také samostatný koncert s díly A. Dvořáka a navštívil hlavní město Emirátů Abu Dhabi. 
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� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a vi-
deokazety. Tel. 222 724 856
� Dne 5. 3. 2008 v 10.00 hod. pro-
běhne dražba movitých věcí v bu-
dově Obvodního soudu pro Pra-
hu 3, Jagellonská 5. Prohlídka věcí je 
v den dražby od 8.30 do 9.45 hod.
� Mzdovou účetní přijme obvodní 
soud na Praze 10, praxe pro velké 
organizace vítána. Tel. 251 441 479
� Zahradnická firma hledá řidi-
če k vozu Citroën Jumper, vhodné 
i pro důchodce, prac. doba a mzda 
dohodou. Tel. 602 258 816
� Hledám učitele, studenta VŠ 
apod. na doučování angličtiny stu-
denta SŠ. Tel. 608 077 692, e-mail: 
bufobufo@seznam.cz

� Nabízím zajímavý přivýdělek 
pro každého, kdo má mobil. Tel. 
725 602 456, kb.mobil@centrum.cz
� Prodám bezp. dveře, š. 80, levé, 
jako nové. Tel. 266 312 789
� Prodám mechanický invalidní vo-
zík a oxygenerátor Healthdyne BX-
5000. I Jednotlivě. Tel. 732 484 570
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. 286 891 400
� 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 práce – František Ze-
lenka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží.  
Montáž na míru. Tel. 602 273 584
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680

� Čistírna peří je umístěna na 
Plzeňské 170, Praha 5. Zhotovuje-
me deky a polštáře z naší sypkovi-
ny na počkání nebo do 24 hod. Při 
větší zakázce přivezeme i odveze-
me zdarma. Tel. 606 312 174
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel: 241 412 507
� Malířské a lakýrnické práce + úklid,
levně, kvalitně. P. Sus. Tel. 603 505 927
� Vyklízíme pozůstalosti – byty 
i firmy. Tel. 272 767 360, 603 422 207
� Vyměním pěkný obecní byt 1+kk, 
40 m2, na Žižkově, za větší, obecní byt 
v Praze 3. Tel. 774 877 562
� Vyměním pěkný byt 2+1, 96 m2, 
s bohatým přísl., vlast. top., za men-
ší, 50–60 m2, stát. před privatizací. 
Ostatní dohodou. Tel. 721 970 903
� Vym. obec. 2+kk, 50 m2, 2. p., Vápen-
ka za větší i před priv. Tel. 603 177 581

� Hledám byt na P3 ke koupi – 50 m2  
a větší, 3–6 mil. dle m2 a stavu. 
Tel. 774 974 998
� Vyměním obecní 2+kk, 47 m2, 
lodžie, výtah, na Olšanském nám., 
za podobný nebo větší v Praze 3 
před privatizací. Tel. 728 189 387
� Vyměním pěkný obecní 1+1, 40 m2, 
po rekonstrukci, na Žižkově v blíz-
kosti Ohrady, za větší, 2–3+1, cca 
75 m2, pouze obecní. Tel. 728 313 967,
stedrova@centrum.cz
� Pronajmu nebytové prostory –
Chmelnice, 2 místnosti à 19 m2, 
WC, ÚT , tepl. voda, tel. zabezp. za-
říz. 1x parkov. 6000 Kč + 2000 Kč 
služby/měsíc. Tel. 603 774 433
� V zahrádkářské kolonii č. 72 na 
Žižkově přenechám zahrádku. 
Tel. 266 614 603
� Pronajmu řadovou garáž Pod Li-
pami. Tel. 603 183 809
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tel.: 222 712 633, fax: 284 864 376, mobil: 724 325 599, 607 775 433 
infolinka: 800 199 200, e-mail: praha3@stakoplast.cz, www.stakoplast.cz 

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
•navrhneme•zaměříme•vyrobíme•namontujeme•plný servis•  

• speciální ceny pro rekonstrukce panelových domů •

Krásova 701/3, Praha 3

Kupon na slevu

� ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
Platnost do 30. 3. 2008.
Pro objednávky oken nad 50.000 Kč použijte kupon.

30 %

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.

EKONOMICKÉ A DÒCHODOVÉ PORADENSTVÍ A V¯POâTY DÒCHODÒ
chcete znát v˘‰i svého budoucího dÛchodu?
chcete znát, kdy je nejv˘hodnûj‰í doba pro Vá‰ odchod do dÛchodu?
chcete zkontrolovat správnost jiÏ vydaného Rozhodnutí z âSSZ?
chcete pomoci pfii dohledání chybûjící doby poji‰tûní pro Vá‰ dÛchod?
v˘poãty dÛchodÛ starobních, pfiedãasn˘ch starobních, pln˘ch
i ãásteãn˘ch invalidních, vdovsk˘ch, vdoveck˘ch i sirotãích

Helena Bajerová
724 237 528, e-mail: Helena.Bajerova@seznam.czVVolejte, pi‰te, domluvte si schÛzkuolejte, pi‰te, domluvte si schÛzku !! !! !! 

FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

lakýrnické práce lze provést i v dílně.
Tel.: 241 493 633, 603 501 166

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

Podnikatelé, obyvatelé Prahy 3! Nově zaváděný systém place-
ných parkovacích zón Vám způsobí starosti, kam a za kolik korunek 
zaparkovat svá auta. Nabízíme Vám kvalitní parkování v patrových 
hlídaných garážích za ceny od 1000 Kč bez DPH za vůz měsíčně. 
Garáže stojí na velmi dostupném místě MHD – 300 m od zastávky 
autobusů, 500 m od tramvají, 700 m od stanice metra – v Praze 10, 
Strašnicích, v Limuzské ulici č. 567/12a. V garážích jsou i samostat-
né boxy pro parkování velkých motorek. Bližší informace na internetu 
(www.seznam.cz – parkovací služby Správa areálů, s. r. o.), na tel. 
číslech: 274 773 456, 737 226 102, 737 226 140 nebo osobně.

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù A NÁBYTEK NA MÍRU
Firma STAKO pÛsobí na trhu jiÏ více neÏ 8 let

a specializuje se na v˘robu a montáÏe
vestavûn˘ch skfiíní, ‰aten a dal‰ího bytového
a kanceláfiského nábytku.

SnaÏíme se o individuální pfiístup ke kaÏdému
zákazníkovi, poskytujeme komplexní
profesionální sluÏby od odborného poradenství,
pfies zamûfiení a montáÏ aÏ po poprodejní servis.

Na‰im hlavním cílem je nabídnout vám kvalitní
produkt za rozumnou cenu. Na‰e skfiínû uspokojí
i ty nejnároãnûj‰í z vás.

Na‰e sluÏby Vám nabízíme ve 100% kvalitû
také díky vlastní v˘robû, která nám umoÏÀuje
krátké dodací lhÛty 14-21 dní a fie‰ení ãasto
velmi atypick˘ch interiérÛ.

Pfiejeme Vám, aby se na‰e skfiínû staly
nepostradateln˘m prvkem, kter˘ dotváfií Vá‰
domov.

PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA STAKO:
PRAHA 3 – Žižkov, Seifertova 14 • tel.: 222 712 037
PRAHA 5 – Košíře, Plzeňská 163 • tel./fax: 257 212 414, tel.: 603 711 333

PRAHA 7 – Holešovice, Argentinská 6 • tel./fax: 220 876 807

www.stako.cz e-mail: stako@stako.cz

FINANČNÍ PŮJČKY 
- nebankovní půjčky
-  schválení žádosti do 

24 hodin ZDARMA
-  do 50.000 Kč bez 

ručitele, jinak ručení 
nemovitostí

Hrozí Vám EXEKUCE? 
Máte problémy se splácením svých závazků? 

Odkup pohledávek.

GI HOLDING, s. r. o. Praha
tel.: 777 826 320, 777 151 439

Sudoměřská 39, Praha 3
tel.: 222 721 363
mobil: 603 283 580
e-mail: lexis@lexis.cz

On-line testy a přihlášky na www.lexis.cz

 

JAZYKOVÉ KURZY
V PRAZE 3

ANGLIČTINA ANGLIČTINA  NĚMČINA NĚMČINA  ŠPANĚLŠTINA ŠPANĚLŠTINA  FRANFRANCOUZŠTINACOUZŠTINA
  pomaturitní studium s akreditací MŠMT
  všeobecné kurzy pro děti i dospělé 
  příprava na mezinárodní zkoušky
  intenzivní Callan metoda 
  firemní výuka s docházením lektorů

Potřebujete prodat byt, RD, chatu, 
pozemek? Nevíte jak, komu a za kolik? 
Pomůžeme Vám! AP REALITY
tel.: 222 251 346, 775 355 223

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

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČCKÉ PRÁCE
P. Saifrt – tel.: 606 227 390

VYKLÍZENÍ POZŮSTALOSTÍ
BYTŮ, FIREM, SKLEPŮ A PŮD
Kontejnerová doprava 3 –10 m3

�VČETNĚ VÍKENDŮ�
Tel.: 222 715 637, 721 913 619

Chcete prodat byt? Máte hrůzu z realitky?
OBRAŤTE SE NA PORADNU
www.realitniporadna.cz, tel.: 284 693 533

Hrozí Vám exekuce? 
Nebank. půjčky, žádosti zdarma, odkup po-
hledávek. Tel. 777 151 439, 777 826 320
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Březen

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

10. 3. – 31. 3. fotografie: Tibet a jeho 
současná tvář (vernisáž v 10. 3. 
v rámci dne pro Tibet)

Biskupcova 31, Praha 3
tel.: 271 771 349, fax: 222 585 345
info@kinoaero.cz, www.kinoaero.cz

  1. so 18.00 Darjeeling s ručením 
omezeným
20.30 ...a bude hůř
22.30  Kouř

  2. ne 15.00 Tahle země není pro starý
18.00 Láska za časů cholery
20.45 Zabriskie point

  3. po 18.00 Želvy mohou létat
20.30 Kurs negativního myšlení

  4. út 10.00 Chyťte doktora!
18.00 Persepolis
20.30 Občan Havel

  5. st 18.00 Nenápadný půvab 
buržoazie + Andaluský pes
20.30 Tahle země není pro starý

  6. čt 18.00 Občan Havel
20.30 Skafandr a motýl

Fotojatka / www.fotojatka.cz
  7. pá 18.00 Fotoprojekce
  8. so 10.00 Foto-workshop

18.00 Jan Saudek
20.30 Zvětšenina

  9. ne 15.00 Zabriskie point
17.00 Sladký život
20.30 Obrazy starého světa

Free Tibet / www.potala.cz
10. po 18.00 Útěk přes Himaláj 

+ Na druhé straně Himaláje
20.30 Údolí květů

11. út 10.00 Želvy mohou létat
18.00 Snění o Lhase

 20.30 Milaräpa

12. st 18.00 ...a bude hůř
20.30 Občan Havel

13. čt 18.00 Tahle země není pro starý
20.30 Control

14. pá 18.00 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
20.30 Control
22.45 Svatá hora

15. so 18.30 Metropolitan opera: 
Live In HD Benjamin Britten  |  
PETER GRIMES

16. ne 15.00 Kurz negativního myšlení
18.00 Control
20.30 Občan Havel

17. po 18.00 Import/export
20.30 Control

18. út 10.00 Jan Saudek 
18.00 Šťasné míle
20.30 Venkovský učitel 
– předpremiéra pro Rádio 1

19. st 18.00 Láska za časů cholery
20.45 Darjeeling s ručením 
omezeným

20. čt 18.00 Občan Havel
20.30 Sweeney Todd: 
Ďábelský holič z Fleet Street

21. pá 18.00 Sweeney Todd: 
Ďábelský holič z Fleet Street
20.30 Venkovský učitel
22.30 Persepolis

22. so 17.30 Metropolitan opera: 
Live In HD Richard Wagner | 
TRISTAN UND ISOLDE

23. ne 15.00 Skafandr a motýl
18.00 Venkovský učitel
20.30 Tahle země není pro starý

24. po 18.00 Václav
20.30 Control

25. út 10.00 Svatba na bitevním poli
18.00 Večer umělecké školy 
Václava Hollara
20.30 Lovec draků

26. st 18.00 Lovec draků
20.30 Aero naslepo

27. čt 18.00 3:10 Vlak do Yumy
20.30 Občan Havel

28. pá 20.00 Festiválek jsem 
spokojenej aneb Adrenalin

29. so 18.00 Venkovský učitel
20.30 Control
22.45 Faunův labyrint

30. ne 15.00 Venkovský učitel
18.00 Control
20.30 Želvy mohou létat

31. po 18.00 Než ďábel zjistí, 
že seš mrtvej
20.30 Až na krev

FILMY PRO SENIORY
  4. út 10.00 Chyťte doktora
11. út 10.00 Želvy mohou létat
18. út 10.00 Jan Saudek
25. út 10.00 Svatba na bitevním poli

FILMY PRO DĚTI
  1. so 15.30 Jen počkej, zajíci!
29. so 15.30 Pat a Mat

NEDĚLE PRO RODIČE S DĚTMI 
Během dětského filmu mají rodiče vždy 
volný program v aerobaru 
  2. ne 14.00 děti: O princezně Furieně

15.30 děti: Přijď si malovat 
a vyrábět pohádkové 
postavičky.
rodiče: Tahle země není pro starý

  9. ne  14.00 děti: Krtkova 
dobrodružství IV.
15.30 děti: Podíváme se na 
hvězdy, planety a galaxie. 
Nakreslíme si svou raketu 
vlastní planetu. 
rodiče: Zabriskie Point

16. ne 14.00 děti: Královna koloběžka I.
15.30 děti: vyrobíme své vlastní 
kraslice
rodiče: Kurz negativního 
myšlení

23. ne 14.00 děti: Zahradníkův rok
15.30 děti: Pojďme si povídat, 
hrát a malovat na téma 
Velikonoce.
rodiče: Skafandr a motýl

30. ne 14.00 děti: Zasadil dědek řepu
15.30 děti: Jaro už je tu!
rodiče: Venkovský učitel

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB
  1. so 19.30 COSTO RICO *
  3. po 19.30 Divadlo HUSA 

NA PROVÁZKU – 
Nesnesitelná lehkost jízdy

  5. st 19.30 STATUS PRAESENTS *
  6. čt 19.30 PRAGO UNION
  8. so 19.30 GAIA MESIAH
10. po 20.00 DUDA PAIVA 

PUPPETRY & DANCE: Angel
11. út 19.30 Future Line: 

POSSIBILNÍ EXPLIKACE 
+ HEADLINE *

12. st 19.30 MISHA 
13. čt 19.30 Impro Night: 

ZBROŽEK COMPANY - 
14. pá 19.30 Future Line: 

CROSSBAND + HAIKU *
15. a 16. 20.00 DÉCALAGES: 

Posedlost
17. po 19.30 St. Patrick‘s Day: 

KUKULÍN *
18. út 19.30 Future Line: 

GRAPE + KPCH *
19. st 19.30 CARTONNAGE
20. čt 19.30 WATCHA CLAN * 
21. pá 19.30 RUCHADZE BAND/

AMSTERDAM BEYOND
22. so 19.30  Žena za mikrofonem: 

NIL, CHOCOLATE JESUS, 
MIOU MIOU

23. ne 20.00 Impro Night: 
DIVADLO DEMAGO: 
Eva, Adam a Vašek

24. po 19.30 JANA LOTA
25. út 19.30 Future Line: 

BASTARDI ZE ŽIŽKOVA *
26. st 19.30 EuroConnections: 

THE WHITEST BOY ALIVE 
27. čt 19.30 ARNO 
28. pá 20.00 Společenstvo bezhlavých/

Spitfire Company: 
Černý smích medúzy 

30. ne 20.00 KABARET CALIGULA 
– Hamlet: Přání zabít

31. po 20.00 KABARET 
CALIGULA: Hamlet 

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, Praha 3
tel.: 222 721 838
fax: 222 716 866
www.atrium.zde.cz

  1. so 15.00 T. VÍŠEK – klavírní recitál 
(J. L. Dusík, J. V. H. Voříšek, 
V. J. Tomášek, F. Schubert)

  4. út 19.30 J. TŮMA – kladívkový 
klavír, J. SOMR – umělecký 
přednes (J. Haydn – Sedm 
slov Vykupitelových na kříži, 
J. Zeyer – Zahrada mariánská)

  6. čt 19.30 J. PAZDERA – housle,
V. MÁCHA – klavír 
(A. Schnittke, M. Müller, 
B. Bartók, J. Brahms)

10. po 19.30 K. STUPKOVÁ 
– saxofon, M. MAZOUROVÁ 
– marimba, perkuse (J. S. Bach, 
E. Halch, P. Bonneau, 
A. Piazzolla, M. Schmitt, 
V. Marosco, M. Mazourová)

13. čt 19.30 MALÁ ČESKÁ 
MUZIKA J. POSPÍŠILA: 
Pomlázka se čepejří 
(lidové písně)

15. so 15.00 DVOŘÁKŮV 
KOMORNÍ ORCHESTR 
a L. MALÝ – viola (E. Grieg, 
J. K. Vaňhal, A. Vivaldi, 
A. Corelli, B. Campagnolli, 
N. Paganini)

18. út 19.30 MERYON TRIO: 
A. MERYON (GB) 
– klarinet, J. VLAŠÁNKOVÁ 
– violoncello, R. SAXEL (GB) 
– klavír (L. van Beethoven, 
M. I. Glinka, J. Brahms)

20. čt 19.30 JORDI TORRENS & 
STRING TIME: J. TORRENS 
(Španělsko) – amplikovaná 
kytara s nylonovým potahem 
a jazzová kytara Framus AZ-10, 
M. FILEK – pražcová baskytara, 
bezpražcová baskytara, 
J. KYSELA – ragtimová kytara 
a jumbo kytara
Vivir el Momento – Bolero 
a Jazz (M. Filek, J. Van Heusen, 
J. Torrens)

26. st 19.30 CHAIRÉ PŘÍBRAM + 
A. STREJČEK – přednes

27. čt 19.30 M. R. BRÜLLOVÁ 
(Slovensko) – kytara, 
V. BINAROVÁ – viola 
(M. Marais, A. Vivaldi, 
N. Paganini)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18

a v přestávkách večerních koncertů
14. 2.–14. 3. 30 let Žižkovské avantgar-

dy A. BELOCVĚTOV, J. HA-
RING, F. KUDLÁČ – „Bubi-
no“, J. SEKAL

20. 3.–18. 4. J. FOUSKOVÁ: Art Protis

Jeseniova 19, Praha 3
tel.: 775 644 978, www.novatrojka.cz

Programy pro rodiče s dětmi
  3. po 15.00–17.00 Výroba Morany 

a malých Moranek, vstup volný
  4. út 10.00 a 11.00 Muzikoterapeu-

tické hrátky, D. Volejníková
  7. pá 11.15–13.15 Klubíčko – porad-

na s povídáním o maminkách 
a dětech, laktační poradkyně 
V. Jirásková, vstup zdarma!

  9. ne 14.00–15.00 Vynášení 
Morany se Špalíčkem, sraz na 
Malostranské u fontánky

11. út 10.00 Úrazy dětí, MUDr. I. Ru-
bešová (s hlídáním)

16. ne 15.00–18.00 Velikonoce v Trojce: 
výtvarné dílny, divadélko 

18. út 10.00 Rodičovské role, 
beseda s psycholožkou I. 
Jungwirthovou (s hlídáním)

23. ne 15.00–18.00 Nedělní herna 
26. st 14.00–17.00 Dárková dílna na 

téma Jaro je lásky čas 
28. pá 11.15–13.15 Klubíčko 

Doporučujeme nový kurz:
Anglická konverzace s rodilou mluvčí. 
Každý čtvrtek 13.30 – 14.30, 50 Kč, 
rezervace nutná

PŘIPRAVUJEME: 
Jarní burza oblečení a potřeb pro děti 
3.–5. 4. (Příjem zboží: 3. 4. čt 9.00– 18.00, 
prodej: 4.–5. 4. pá 9.00–18.00, so 9.00–
14.00 formuláře na www.novatrojka.cz 

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
Začátky v 19 hod., není-li uvedeno jinak.

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
www.cimrman.at

  2. ne VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY 
TŘÍDNÍ KNIHY

  4.út DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
  5. st CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
11. út VRAŽDA V SALÓNNÍM 

COUPÉ
12. st ŠVESTKA
18. út BLANÍK 
19. st HOSPODA NA MÝTINCE
20. čt DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ
25. út AFRIKA
26. st DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
28. pá ZÁSKOK
30. ne ZÁSKOK

DIVADLO PRAŽSKÉ
KONZERVATOŘE

  3. po W. Gombrowicz:
YVONNA, PRINCEZNA 
BURGUNDÁNSKÁ 

10. po K. J. Erben, J. Suchý, F. Havlík:  
KYTICE

17. po W. Shakespeare: 
JAK SE VÁM LÍBÍ

31. po J. M. Synge: 
HRDINA ZÁPADU

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA 
  8. so DĚS? BEZEFŠEHO! – 

DDM Jižní Město
  9. ne K. Gärtnerová, E. Bryll: NA 

SKLE MALOVANÉ – pražská 
premiéra – Divadlo Antonína 
Dvořáka Příbram

16. ne N. Simon: DROBEČKY 
Z PERNÍKU – Divadlo 
Antonína Dvořáka Příbram.

Pozvánka
ULITA

(Dům dětí a mládeže Praha 3, Na Balkáně 100, www.ulita.cz) 
  5. st 10.00–12.00 Turnaj v šachu a dámě. Zahajovací akce klubu 

karetních a deskových her. Vstup 10 Kč 
  7. pá 18.00–20.00 Taneční seminář afra s K. Szymanskou nejen pro 

těhotné. 200Kč/120 min.
  8. so 11.00–13.00 Taneční seminář afra s K. Szymanskou nejen pro 

těhotné. 200Kč/120 min.
  8. so 15.00–19.00 Žonglování, 40 Kč
16. ne 12.30–20.00 Ulita4Dance – soutěž pro amatérské taneční sku-

piny v hotelu Olšanka, vstup od 40 Kč.
20. čt 9.00–16.00 Zájezd do aquaparku Kladno (v ceně je aqua-

park, oběd, doprava busem, dozor) hlídání 8.30 – 17.00 hod., 
200 Kč

20. čt 9.00–12.00 Stolní tenis pro děti a mládež – volné hraní i soutě-
že o ceny. Přihlášky před zahájením akce, startovné 20 Kč

21. pá 9.00–16.00 Velikonoce s Ulitou, dopoledne výtvarná dílna, odpo-
ledne kino (v ceně program, oběd, dozor) hlídání 8.30–17.00 hod., 
200 Kč. 

21. pá 9.00–12.00 Sálový fotbal pro mládež, hraje se 4+1 v tělocvičně 
TJ Sokol Žižkov, Koněvova 19. Přihlášky družstev do 19. 3., 
startovné 20 Kč

21. pá 14.00–16.30 Velikonoční výtvarná dílna pro dospělé i děti, 
s sebou vyfouknutá vajíčka; 40 Kč

22. so 15.00–19.00 Žonglování v Ulitě, 40 Kč.
30. ne 15.00–18.00 Dance In The House III. – taneční workshop hip 

hop dance s trenéry B.D.S. Academy, vstup od 60 Kč

každou st 10.00–12.00 Klub karetních a deskových her, hrajeme kla-
sické i moderní hry – např.šachy, žolíky, kanastu, nové hry vás 
rádi naučíme. Určeno starším zájemcům. Vstup10 Kč/120 min 

každý čt 20.00–21.30 africké tance s M. Zlámanou

HUDEBNÍ ŠKOLA HL. M. PRAHY
(Gymnázium Jana Nerudy, hudební třídy, Komenského náměstí 9)
každé pondělí 18.00 koncert – smyčcové oddělení
každé úterý 18.00 koncert – dechové a pěvecké oddělení
každou středu 18.00 koncert nejlepších
každý čtvrtek 18.00 koncert – klavírní oddělení
11. út 19.30 Rudolfinum – Josef Suk uvádí mladé talenty – Josef 

Suk, F. Zaykov, J. Vlček, S. Tošovský, O. Šroubková, D. Mirzo-
ev – housle, V. Petr – violoncello, J. Hrdlička – klarinet. Pražská 
komorní filharmonie, dirigent Jiří Kubík

GALERIE KRÁSOVA 37
(www.krasova37.wbs.cz, otevřeno ne–út 13–18, vstup zdarma)

4.–14. 3. Jiří Vašků – fotografie

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
(ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, tel. 608 765 496, janavosa@seznam.cz)
  9. ne jednodenní lyžařský zájezd pro rodiče s dětmi 220 Kč/os. (při 

špatných sněhových podmínkách: Sychrov – sokolníci a Ba-
bylon Liberec)

11. a 12.14.00–17.00 výstava modelů letadel, tanků a hradů (do 10.3. 
mohou chlapci své práce přinést k vystavení do herny v přízemí) 

29. so 14.00 turnaj ve stolních hrách pro rodinné týmy: dospělý, rodič 
či prarodič (dáma) + dítě do 9 let (pexeso) nebo dítě 10–15 let  
(dáma)

st a čt 8–11 hlídání dětí od 2 měsíců 40Kč/dítě + aktivity pro mamin-
ky (angličtina, aerobik, masáže)

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
(Blahoslavova 2)

11. út 16.30 J. Hošek: Premiéra filmu o hudebním festivalu 2006
25. út 16.30 Janotková, Svejkovská: Odkryté tajnosti archivu KPŽ

RODINNÉ CENTRUM PALEČEK
(Laubova 6, www.rcpalecek.cz)

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KURZECH (od 4. 2. do 15. 5.) 
Pro děti 6 týdnů – 3 roky: Čeština hrou, út, 10.00–11.00, Angličti-
na hrou II., út 10.00–12.00, Hrajeme si Montessori pro menší II., čt, 
15.00–16.00 
Pro děti 4–6 let: Angličtina pro předškoláky, čt 16.00–17.00 
Pro rodiče: Angličtina pro maminky s dětmi, po 13.00–14.00, Prak-
tický průvodce výchovou malých dětí II., st 15.45–16.45 
Cena kurzů 1500 Kč/15 hod. (včetně vstupu do obou dětských heren 
a do dětské venkovní zahrádky na daný den na neomezenou dobu)

31. po 18.00–21.00 Tvořivý večer, lektorka L. Sušická – Malba na 
hedvábí, decoupage a savová metoda. (150 Kč +  materiál)

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
  3. st 13.30 Od Národního divadla přes Kampu na Karlův most, 

stanice Národní divadlo
14. pá 16.00 Albatros: Koktejl populárních písní. Dům s pečovatel-

skou službou, Roháčova 26
31. po 13.30 Ze Žižkova do Strašnic, zast. tram Biskupcova
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Blahopřání seniorům
Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v březnu ku-

laté a půlkulaté narozeniny, přejeme do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme Vlastě Kafkové, Ladislavu Her-
bergerovi, Věře Staňkové, Zdence Kubínové, Erhardovi Veselému 
a Bohu milu Nováčkovi.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 Viktor Pelzel

Co pro vás znamená oheň?
Oheň je základním kamenem fire-

show. Je to jeden z živlů, živel s trans-
formační silou a pro nás symbolizuje 
Světlo.
Jak dlouho se tomu věnujete?

Performacím s ohněm se věnujeme 
od roku 2000, od roku 2002 rozvíjíme 
naši současnou show.
Váš tanec působí velmi cizokrajně. Z če-
ho při vystoupeních vycházíte?

Jde o propojení tance, Maori poi, ak-
robacie, prvků bojových umění a přede-
vším tradičního indického umění ohně 
Banethi. Maori Poi je bojovým tancem 
původních obyvatel Nového Zélandu 
Maorů. Poi znamená míček, tedy tanec 
s ohnivými míčky. V taneční formě jde 
o tanec žen na místní lidovou hudbu 
Poi songs. V bojové verzi pro muže jde 
o trénink koordinace, síly a ohebnosti 
pro boj. Banethi je indické umění boje 
a tance s ohněm, které se dědí v rodině 
z otce na syna po mnoho generací. Zá-
kladními zbraněmi jsou tyče, lana, fleo 
a jeden či dva meče.

Banethi v překladu znamená cosi 
jako točení zápěstím. Váže se k němu 
i řada legend. Když opičí král Hanu-
man, hrdina Rámajány, největší ctitel 
a služebník boha Rámy, pomáhal v boji 
při záchraně Síty, byl například podle 
legendy nucen svým ohnivým ocasem 
(omotaným látkou a napuštěným ole-
jem) pobít svoje protivníky a zapálit 
jejich palác a okolí.
Mluvíte o tradicích, o kterých většina li-
dí ani neslyšela, jak jste se k těmto exo-
tickým uměním dostali?

Základem skupiny Palitchi je bývalá 
parta kamarádů z vysoké školy, studen-
tů antropologie, takže fireshow zároveň 
souvisí s naším zájmem o cizí kultury. 
Jedna kolegyně ze skupiny dokonce na 
téma Banethi zpracovávala svou baka-
lářskou práci.
Kde jste se umění Banethi učili?

Jde o bojové cvičení, které zůstávalo 
poměrně dobře a dlouho skryté v hin-
duistických a muslimských rodinách. 
Posledním nám známým následovníkem 
této linie je náš učitel Murari, který mu 
vyučuje v severoindickém Varanasí. On 
toto umění přebíral po svém dědečkovi 
a otci. Ve Varanasí vede denně v parku 
tréninky pro své žáky. Jezdíme k němu 
na pravidelné stáže. Jsou to cesty spoje-
né s poznáním, s touhou se něčemu na-
učit. Nejen umění Banethi, ale rozvíjíme 
zde i naše hudební projekty.
Hudba je důležitou součástí vašeho vy-
stoupení, zní poměrně mysticky a cizo-
krajně. Jak vzniká?

Jde o propojení etnických hudebních 
prvků. Základem je indická hudba, ale 
naleznete zde i africké hudební prvky. 
Hrajeme převážně africké a asijské ryt-
my, které jsme potkali na cestách. Hudbu 
nahráváme sami s přispěním poloprofe-
sionálních a profesionálních hudebníků 
– jak českých, tak i zahraničních. Někdy 
vystupujeme i za živého doprovodu. 
Základními hudebními nástroji, které 
používáme, jsou djembe, africké basové 
bubny, didgeridoo, dharbuky, tabla, ti-
betské mísy, rytmická dřívka a shakery. 
K tvorbě hudby využíváme malé domá-
cí nahrávací studio, které je dějištěm hu-

debních experimentů zachytitelných na 
některých našich vystoupeních.
Ve znaku máte ohnivou mandalu. Zna-
mená to, že jste buddhisté?

Máme k buddhismu blízko, zároveň 
ale respektujeme, že cesta každého člo-
věka je specifická. Rozhodně bychom 
se neoznačili za buddhistickou skupinu 
lidí. Máme respekt i k jiným filozofiím 
a náboženstvím.
Je pro vás cestování důležité? Kam 
hlavně jezdíte?

Vedle Indie často do Mexika, chys-
tám se též do Afriky... Cestování kromě 
poznávání jiných kultur dává možnost 
podívat se na vlastní život z jiné per-
spektivy. Když vidíte sociální problémy 
zemí třetího světa, pak vlastní problém 
s nezaplacenou složenkou vidíte v úpl-
ně jiném světle.
Časopis Reflex Vás označil jako kmen. 
Vyznáváte kmenové uskupení?

To je spíše nadsázka, kterou vyjadřu-
jeme naši pospolitost. Jsme kmen v tom, 
že se navzájem podporujeme a v tom 
společném zájmu vzniká určitá jiskra. 
Ta je i v našich vystoupeních důležitá. 
Na vystoupení se musíme navzájem ve 
tmě a za té adrenalinové atmosféry cítit, 
jinak by to nefungovalo.
Jak často trénujete?

Trénujeme dvakrát až třikrát do týd-
ne a speciálně secvičujeme nové chore-
ografie na konkrétní vystoupení. Tré-
nujeme v domě dětí a mládeže Ulita, 
se kterým máme vynikající spolupráci. 
Někdy ale cvičíme také v žižkovských 
parcích.

-jas-

Husinecká (název od 1889) 
nyní Husitská

Blížíme se k finále prvního dějství 
našeho dramatu. Pokusím se jej však 
pojmout novátorsky. Budeme hrát bez 
hlavní postavy, kterou ale každý z nás 
určitě zná (a jeho ulice na Žižkově má 
od roku 1945 trošku jinou koncovku – 
Husitská). 

Začneme proto v prázdných kuli-
sách. V Husinci, malebném jihočeském 
městečku nad říčkou Blanicí. Tady se to 
stalo. Kdy? Tradičně se uvádělo 1369. 
Nikdo to nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. 
Až dnes přicházejí šťouralové, tvrdící, že 
to ve skutečnosti bylo až 1371. A jiní zas 
mají jiné teorie. Prostě někdy v rozme-
zí 1364–1376. 

Historik Josef Pekař však jako rodiš-
tě zpochybnil i onen jihočeský Husinec, 
prosazuje Husinec u Prahy (přes řeku 
proti Roztokám nad Vltavou). Hlavní tu-
ristická atrakce Husince u Prachatic, Hu-
sův rodný domek, totiž jako rozhodující 
důkaz nepostačí, jelikož jeho tradice ne-
ní doložena před 1. polovinou 17. století. 

(Mimochodem – v druhé polovi-
ně století 19. se o tento domek zuřivě 

bojovalo, nejprve ho chtěl koupit čes-
ký politik Karel Sladkovský, po něm 
místní katolický farář Adolf Rodler, 
který jej měl v plánu zbořit a na jeho 
místě jako akt usmíření postavit sirot-
činec pro sirotky všech vyznání. Maji-
tel mydlář Augustin Jíleček ale jejich 
námitky odmítal a neodolal až v ro-
ce 1883 spolku Svatobor, který dům 
zakoupil z výnosu celonárodní sbír-
ky a obratem věnoval spolku Sokol. 
Sokolové plánovali velkolepou pře-
stavbu k 500. výročí Husova upále-
ní v roce 1915, proti takové devasta-
ci však zasáhl Klub za starou Prahu, 
který prosadil citlivou odbornou re-
stauraci.)

Náš hrdina však v Husinci dlouho 
nepobyl, záhy odchází na školy. Říká-
valo se, že nejprve do blízkých Pracha-
tic, pro to ale opět není žádný doklad. 
V každém případě dříve nebo pozdě-
ji přichází do Prahy, kde stráví největ-
ší část svého života.

Co se odehrávalo v Praze, nyní pře-
skočíme (zabralo by to totiž na pokra-
čování několik ročníků) a přesuneme 
se rovnou do kulis závěru...

Kostnické nám. (od 1889)
Malebné město na Bodamském je-

zeře u samých švýcarských hranic nes-
lo po svém zakladateli římském císaři 
Constantiovi Chlorovi hrdé jméno Con-
stantia. Němci si je zkrátili na Konstanz, 
v češtině se ale ztratila první nosovka 
a přesmykem druhé slabiky vznikla zlo-
věstná Kostnice. Tento morbidní název 
jako by se začal naplňovat 1. 11. 1414, kdy 
zde byl zahájen ekumenický koncil...

Koncil sem samozřejmě nebyl svo-
lán kvůli rodákovi z Husince, nýbrž měl 
v prvé řadě vyřešit fatální chybu před-
cházejícího koncilu v italské Pise, který 
v roce 1409 zvolil novým papežem Ale-
xandra V., aniž by se přitom postaral 
o faktické sesazení papeže avignonské-
ho Benedikta XIII. a papeže římského 
Řehoře XII., takže dvojpapežství oprav-
du skončilo a nastalo trojpapežství. 

V Kostnici ještě chvíli zůstaneme 
a aby naše kulisy nezůstaly úplně pusté 
a prázdné, vystoupí zde dva představite-
lé hrdinných (byť vedlejších) rolí.
Pokračování příště

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Oheň je pro nás symbolem Světla
říká Tereza Pešková ze skupiny Pa-li-tchi

Zájemce o práci osobních asistentů 
postižených osob hledá neziskové ob-
čanské sdružení Rytmus. Jde o nezisko-
vou organizaci, která se zabývá integro-
váním dospělých i dětí s různými druhy 
postižení a v současné době připravu-
je databázi osobních asistentů, kteří by 
pro jejich klienty zajišťovali krátkodobé 
nárazové nebo pravidelné služby osob-
ní asistence  na území Prahy. „Nejvhod-
nějšími kandidáty pro tento druh asi-
stence by mohli být především senioři 
v čerstvém důchodovém věku, pro kte-
ré by to mohl být i velice vhodný způ-
sob realizace v době, kdy přestali nebo 
nemohou chodit do zaměstnání,“ říká 
Jana Schmidtová ze sdružení Rytmus. 

V případě ososbní asistence se jedná 
převážně o doprovody dětí a mládeže 
(do 26 let) s různým druhem postižení 
na rozličné kroužky nebo o hlídání dě-
tí doma. Práce asistenta probíhá pravi-
delně několik dnů v týdnu nebo nára-
zově podle aktuální potřeby rodičů.

Od zájemců o tuto práci požaduje 
sdružení informace o jejich časových 
možnostech. Součástí přijetí do databá-
ze asistentů je bezplatný akreditovaný 
kurz a metodické vedení. Platové ohod-
nocení 75 Kč/hod. 

Více informací získáte na tel. 
224 251 610 nebo e-mailem na adrese 
jana.schmidtova@rytmus.org.

-red-

Za nadšeného aplausu publika zakončovali 
letošní Žižkovský masopust, děti z Prahy 3 
je znají z řady akcí pořádaných domem dětí 
a mládeže Ulita. Všichni, kdo viděli ohnivou 
show skupiny Pa-li-tchi, bez výjimky propadli 
jejich umění světla a tmy. Parta mladých 
tanečníků a tanečnic ze Žižkova se svými 
ohnivými kruhy, mystickou orientální hudbou 
a bojovými tanci nenechá nikoho z přihlížejících 
chladným. Vidět je můžete na festivalech, 
plesech i firemních akcích. Jak přiznávají, jsou 
ale chvíle, kdy si jen tak pro radost „zatočí“ 
sami někde v přírodě. O ohňovém umění 
(fireshow), cestách a etnické hudbě jsme 
si povídali s tanečnicí Terezou Peškovou.

Sborový dům oslaví stovku
Farní sbor Českobratrské církve 

evangelické v Praze na Vinohradech 
pořádá v neděli 30. března od 15 hodin 
slavnostní odpoledne při příležitos-
ti oslav 100. výročí postavení kostela 
a sborového domu Korunní 60. Budo-
va na rozhraní Prahy 2, 3 a 10 byla vy-
stavěna v novogotickém stylu v letech 
1904–1907 podle návrhu architekta 
Turka firmou stavitele A. Dvořáka. Do 
užívání byla předána 25. března 1908. 
Dům se nachází v zástavbě domů na 
Korunní ulici po pravé straně mezi uli-
cemi Chodská a Kladská a je typic-
ký svoji členitou fasádou s arkýři, so-

chou a reliéfy. Na fasádě jsou reliéfy 
významných představitelů husitského 
odboje – Jana Žižky, Jana Želivského 
a Jeronýma Pražského. Dům je osazen 
věží, která se tyčí nad úroveň okol-
ních domů, a dodává tak domu podo-
bu kostela. Vchod tvoří ozdobný por-
tál, jehož lomený oblouk je zakončen 
kamenným kalichem s Biblí. Ústřed-
ním bodem fasády je socha mistra Ja-
na Husa pod níž je nápis „po stu letech 
Bohu a mně odpovídati budete“. Přes 
vstupní chodbu, kterou tvoří tzv. Ša-
lamounovo sloupoví, se dostanete do 
prostorné modlitebny, která je přibliž-

ně pro 360 sedících osob a má patrový 
ochoz. Vnitřek modlitebny byl obno-
ven podle návrhu architekta B. Bare-
še. Roku 1963 byly postaveny nové 
varhany, 1966 obnovena věž, 2000 in-
stalovány obrazy akademického malí-
ře M. Rady.

Na oslavách jubilea této budovy si 
návštěvníci budou moci vyslechnout 
varhanní recitál se skladbami J. Urban-
ce, C. Schumanna a P. Planyavskyho, 
prohlédnout si dokumenty a fotografie 
ze života sboru i jeho jednotlivých čle-
nů a také obrazy akademického malíře 
M. Rady. -red-

Neziskovka hledá 
osobní asistenty

Národní rada osob se zdravotním po-
stižením ČR přichystala bezplatnou služ-
bu registrace pro občany se zdravotním 
postižením a seniory. Při živelných kata-
strofách či úniku plynu, při požáru nebo 
při teroristickém útoku jsou právě tito li-
dé ve větším nebezpečí než ostatní.

Na jejich přání je mohou vyškolení re-
gistrační pracovníci – registrátoři zařadit 
do registru pražského Integrovaného zá-
chranném systému. 

Představme si to na příkladu: Pan Pe-
trželka je hluchoslepý, bydlí v místě, kte-
ré zasáhne povodeň. Vzhledem k tomu, 
že je zaregistrovaný, se na mapě znázor-
ňující zatopenou část objeví upozornění, 
že tam bydlí a potřebuje zvláštní zachá-
zení. Záchranáři se vybaví tak, aby s ním 
byli schopni komunikovat, spojí se s or-
ganizací, která jim může pomoci a v pří-
padě evakuace zajistí i odpovídající ná-
slednou péči.

Většina registrátorů má zdravotní po-
stižení, a tak dobře rozumí obtížím, které 
z toho plynou. Poskytnou rady, jak jed-
nat při krizových událostech, pomohou 
vytvořit seznam úkonů, které je potřeba 
učinit před případnou evakuací, a věcí, 
jež je nezbytné vzít s sebou. Všichni, kte-
ří přijdou do styku s důvěrnými a citlivý-
mi daty, dodržují zákon o ochraně osob-
ních údajů.

Nabídka pro seniory 
a zdravotně postižené

JAK SE S REGISTRÁTORY SPOJIT:
pro osoby se sluchovým postižením Lenka Hejlová 235 521 412, 774 737 901
pro osoby s hluchoslepotou Martina Hanusová 283 880 594, 774 737 902
pro seniory Ivana Černá 222 333 546, 774 737 903
pro osoby s mentálním postižením Věra Hrádková 286 586 428, 774 737 904
pro osoby se zrakovým postižením Ilona Ozimková 221 462 491, 774 737 906
pro osoby s duševními nemocemi Břetislav Košťál 233 551 241, l. 207, 774 737 907
pro osoby s interními nemocemi Miroslav Diviš 235 300 053, 774 737 908
pro osoby s tělesným postižením Tomáš Lanc 224 827 210, 777 949 127
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Kdo mě chce
1) 0299/08: pětiletá větší fenka, kří-

ženec německého ovčáka, hodná, 
čistotná, přítulná, hodí se do bytu 
i k domku se zahrádkou. Nalezena 
3. února na Praze 3. 

2) 0265/08: dvouletý pes béžové barvy, 
kříženec staforda, nelze ho dopo-
ručit k jiným zvířatům, plot pro něj 
není překážkou, hravě ho přeleze. 
Nalezen 30. ledna na Parukářce.

3) 2589/07: zhruba desetiletý kříže-
nec kolie a německého ovčáka, 
větší pes, hodný, milý, nevyžaduje dlouhé vycházky. Nalezen 6. prosince na 
Praze 3.

4) 2695/07: šestiletý černý pes, pitbulteriér standardní velikosti, vhodný jen 
pro zkušeného chovatele, nelze ho doporučit k dalším zvířatům. Nalezen 
17. prosince na Praze 3.

5) 1465/07: kocour zhruba desetiletý, kouřové barvy s kratší srstí. Nalezen 
17. prosince v Husitské ul. č. 1.

INFORMACE: Domov pro opuštěná zvířata v Troji, tel. 233 554 242 • Útulek pro koč-
ky Dolní Měcholupy, tel. 272 705 656 • Úřad MČ Praha 3, tel. 222 116 383

Hledaný muž 
chybně parkoval
Porušení dopravních předpisů se nevyplatilo třicetiletému muži 

z Prahy. V Bořivojově ulici zaparkoval 23. ledna svůj vůz takovým 
způsobem, že znemožnil vyjetí z řady vozidel jiné řidičce. Při projednávání pře-
stupku strážníci zjistili, že řidič je osobou hledanou Policií ČR.

Ing. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Letošní zima je skutečně podiv-
ná. Od začátku ledna jen slyším, jak 
je na horách teplo, pak ale začne Vik-
torka trénovat nebo hrát a vše je ji-
nak. Přestože jsme odjeli za teplem na 
Kypr, který je znám stabilním počasím, 
soustředění na tomto ostrově jsme za-

končili při teplotě nula stupňů. Přijede-
me zpátky do Čech, počasí je příjem-
né, jenže pak přijde první mistrovské 
utkání s Kladnem a v noci před ním je 
11 stupňů pod nulou. Ale chlad a mráz 
nám asi svědčí. S průběhem soustředě-
ní jsme byli spokojeni, stejně jako s ví-

tězstvím nad Kladnem. Nejtepleji nám 
tak bylo na samém začátku přípravy. 
To jsme hráli víkendový turnaj v Sazka 
Areně. Nastoupili jsme do něj jako úpl-
ný outsider, po dvou dnech jsme odjíž-
děli jako vítězové. Radost je o to větší, 
že televizní přenos z tohoto turnaje šel 
nejen do celé Evropy, ale i do Asie, kde 
tak mohli poznat, kdo je Viktorka a co 
je Žižkov.

Nyní ale k jaru. Je zvykem, že na jar-
ní zápas připravujeme pro diváky spe-
ciální akci. Nyní šel zdarma každý, kdo 
přinesl žákovskou knížku na své jméno 
z kterékoliv školy na Praze 3. Příště to 
bude opět trochu jinak, takže sledujte 
www.fkvz.cz

Na závěr mi dovolte jednu spekula-
ci, která se vztahuje k naší účasti v Po-
háru ČMFS. V novodobé historii jej vy-
hrála Viktorka dvakrát. Poprvé v roce 
1994 a byl zde brankář Pařízek. O sedm 
let později ve vítězném finále jeden gól 
vstřelil Luděk Stracený. O dalších sedm 
let, tedy letos, jsme zatím v semifinále 
a v kádru jsou jak Pařízek, tak Stracený.

Michal Kucián, 
FK Viktoria Žižkov

Již 14. ročník oblíbeného běžeckého 
závodu se bude konat 1. dubna v parku 
na Židovských pecích. V rámci závo-
du seznamujeme děti s činností Nadace 
rozvoje občanské společnosti a přede-
vším s jejím programem Pomozte dě-
tem! známým pod názvem Sbírka pro 
kuře. Myslím, že je potřeba, aby děti již 
v tomto věku věděly, že jsou i lidé, kteří 
nemají v životě tolik štěstí. 

Aprílový běh je určen pro děti od 
druhých do pátých tříd základní ško-
ly a zúčastnit se ho mohou jak jednot-
livci, tak reprezentace základních škol. 
V roce 2007 se běhu zúčastnilo 533 dětí 
z 22 základních škol. Více informací na 
www.jeseniova.cz. Závody podporuje 
MČ Praha 3 a Magistrát hl. m. Prahy.

Milan Gála,
místopředseda SK ZŠ Jeseniova

Aprílový běh 
s kuřetem 

3

Za účasti starostky Mileny Kozum-
plíkové a dalších významných hos-
tů otevřel ve středu 13. února minis-
tr vnitra Ivan Langer novou policejní 
služebnu v Lipanské ulici. Během ně-
kolikaměsíční přestavby se tvář po-

licejního pracoviště změnila k nepo-
znání. Na výrobě zařízení služebny se 
podílely i osoby ve výkonu trestu.

Na občany čeká světlá hala bez mří-
ží s recepčním pultem, za kterým ne-
sedí uniformovaná ostraha, ale občan-
ský pracovník. Na této pozici mohou 

pracovat i lidé s handicapem, napří-
klad i policisté či hasiči, kteří při vý-
konu služby utrpěli zranění s trvalý-
mi následky. Příjemnou změnou je 
i vstupní prostor pro občany oddělený 
od tzv. uzavřené zóny pro pachatele 

trestných činů. Renovace se uskuteč-
nila v rámci projektu P1000, který má 
za cíl zrekonstruovat tisíc policejních 
služeben do podob hodných 21.  sto-
letí. Náklady na rekonstrukci činily 
4 728 712 Kč. 

-red-

Policejní služebna v novém

SRDCE V TANCI POSEDMÉ – V sobotu 16. února proběhl v hotelu Arcotel 
Teatrino na Žižkově další seniorský bál občanského sdružení Remedium Praha. Ke 
skvělé atmosféře večera přispěla dvě taneční vystoupení pod vedením prof. Jarmi-
ly Radechovské. Večer moderovali Ladislav Angelovič a Šimon Ornest z orchestru 
The Tap Tap. K tanci hráli manželé Lhotákovi. Tradičně pořádaný ples je jednou 
z mnoha aktivit, které Remedium v rámci svých seniorských programů organizuje.

Viktorka vítězem víkendu šampionů

Krátce...
� 60. výročí úmrtí poválečného mi-
nistra zahraničí ČSR Jana Masaryka 
je věnována přednáška, kterou pořádá 
Českobratrská církev evangelická na 
Žižkově. Akce se uskuteční ve čtvrtek 
27. března od 18.00 hodin v Betlémské 
kapli na Žižkově, Prokopova 4.
� Výstava opuštěných koček, na 
které hledají zvířata z celé ČR své nové 
domovy, proběhne v neděli 20. dubna 
od 10.00 do 17.00 hodin v prostorách 
Chvalské tvrze v Horních Počernicích. Již 
tradičně se výstavy účastní šest praž-
ských organizací, jež se starají o opuště-
né kočky, a dvě soukromé pečovatelky.
� Městská policie hl. m. Prahy zprovoz-
nila bezplatnou kynologickou porad-
nu. Policejní psovod poskytne zájemcům 
jak teoretickou osvětu, tak praktickou 
část základní výchovy a výcviku. Odbor-
ná pomoc se záměrně vyhýbá obraným 
prvkům a přípravě ke zkouškám. Má-
te-li problém se svým psem, zavolejte 
na tel. 606 742 794 nebo napište na 
e-mail psi.poradna@mppraha.cz.

Březnové
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov

  2. ne 20.15 s Bohemians 1905
16. ne 10.15 s SK Dynamo Č. Budějovice
30. ne 10.15 s FC Viktoria Plzeň

MASOPUST V OBRAZECH – de-
sítky maškar na chůdách, šraml Pé-
ro za kloboukem vyhrávající v čele 
masopustního průvodu ze střechy 
dodávky, cvičené kozy i maškarní 
Švejkovu jednotku nabídl letošní 
masopustní průvod.
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