
Čínský festival 2008
začíná už 1. února 
v Paláci Akropolis. 
Přijďte oslavit začátek 
čínského roku myši

Čtěte na str. 4

Czech Point na radnici
městská část Praha 3 
rozšířila služby 
o ověřování výpisů 
z rejstříků a katastru

Čtěte na str. 2

Rajská zahrada
největší investiční 
akce do městské 
zeleně byla dokončena

Čtěte na str. 8

RADNIČNÍ
NOVINY PRAHY 3
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Co s kontejnery?
Je přirozenou snahou 
každé obce, že usiluje 
o zlepšení vzhledu svých 
ulic, parků a náměstí. Je 
také přirozenou snahou 
naprosté většiny obča-
nů, že své radnice žádají 

o zlepšení úklidu ulic, rozvoj veřejné zele-
ně a podobně.

Radnice Prahy 3 dlouhá léta usiluje 
o zlepšení své tváře. Především žižkovská 
část byla dlouhá léta vnímána jako peri-
férie, jako čtvrť, která je proslulá svým še-
divým, špinavým a neuklizeným zjevem. 
O změnu této nálepky usiluje radnice již 
řadu let. Praha 3 například nečekala na 
město a sama investovala desítky milio-
nů korun do výsadby a obnovy stromořa-
dí v našich ulicích, další miliony si vyžáda-
ly parkové úpravy, těsně před dokončením 
je dnes největší investice do veřejné zeleně – 
park Rajská zahrada. Do rekonstrukcí do-
mů jsme investovali další stamiliony korun, 
jako jedni z prvních jsme začali poskytovat 
majitelům domů půjčky na opravy fasád. 
K čemu jsou však nově vydlážděné chod-
níky, pokud se na nich povalují odpadky, 
stejně tak je škoda nového květinového zá-
honu v parku, který kopa starého nábytku 
promění v černou skládku. Desítky tisíc lidí 
v městské části mají své odpadové potřeby. 
Vedle klasického servisu v oblasti komu-
nálního odpadu byla městem ve spolupráci 
s městskou částí organizována pro občany 
služba pravidelného přistavování velkoob-
jemových kontejnerů. Podle našich zkuše-
ností je tato služba občany velmi oblíbená, 
pro radnici jde pak o prevenci proti živel-
ným vznikům černých skládek.

Proto nás v závěru loňského roku ne-
potěšila informace, která se zdála jako vel-
ký krok zpět v naší snaze o zlepšení tváře 
Prahy 3. Poslední pracovní den před vá-
nočními svátky hlavní město Praha zasla-
lo radnici informaci, že „...počátkem roku 
2008 nebude z důvodu nedostatku finanč-
ních prostředků zajištěna služba přistave-
ní a svozu velkoobjemových kontejnerů na 
objemný odpad.“ 

Proto jsme okamžitě vstoupili do jedná-
ní s magistrátem a zajistili v prvních měsí-
cích přistavení velkoobjemových kontejnerů 
(nový harmonogram naleznete v tomto vy-
dání). O dalším pokračování této služby bu-
deme dále jednat a čtenáře Radničních no-
vin včas informovat. Věřím, že dospějeme ke 
konsensu a že životní prostředí není oblastí, 
kde by se měly hledat rozpočtové úspory.

Jiří Matušek, 
zástupce starosty

Od soboty 2. února do úte-
rý 5. února bude probíhat 
již patnáctý ročník Žiž-
kovského masopustu. Ak-

ce, kterou britský deník The Guardi-
an označil za jednu ze tří největších 
atrakcí české metropole, bude letos 
věnována starým Žižkovákům: Fran-
tovi Sauerovi, spisovateli Jaroslavu 
Haškovi i jeho nesmrtelné postavě 
– dobrému vojáku Švejkovi. Sobot-
ní odpoledne bude v Paláci Akropo-
lis patřit jako vždy dětem, večer pak 
maškarnímu reji za doprovodu sku-
piny Buty. Masopustní průvod bude 
zahájen tradičně v úterý v 16 hodin 
na náměstí Jiřího z Poděbrad a zamí-
ří přes Mahlerovy sady a Prokopovo 
náměstí, kde maškary vzdají hold Ja-
roslavu Haškovi u jeho jezdecké so-
chy, až na žižkovskou radnici. Průvod 
se vrátí na náměstí Jiřího z Poděbrad, 
kde bude ukončen.

sobota 2. února
Palác Akropolis

14.00–16.00 Maškarní odpoledne pro 
děti – masky, hudba, divadlo, po-
hádky, soutěže (vstup zdarma)

19.30 Maškarní rej, kapela Buty
22.00 bohatá masopustní tombola a dis-

kotéka s občerstvením 
 (vstup s maskou zdarma, bez mas-

ky 100 Kč)

neděle 3. února
Dětské masopustní odpoledne v Aeru

14.00 filmy pro děti
15.00 děti: hry, soutěže, výroba masek
 rodiče: ... a bude hůř (film)

U vystřelenýho oka
12.00  Masopustní hody, Žižkovanka

úterý 5. února
16.00–20.30 Masopustní průvod
 I. Náměstí Jiřího z Poděbrad
  Svolávání občanů a masek, kape-

ly Žižkovanka a Péro za klobou-
kem, Parade marsch a čestná sal-
va c. a k. vojáků, příchod Švejka 
a Richarda Haška, příjezd hasičů 
historickým vozem, Strana mírné-
ho pokroku v mezích zákona

 II. Mahlerovy sady
 III. Prokopovo náměstí
  Pocta Jaroslavu Haškovi
 IV. Havlíčkovo náměstí
  Starostka předá vládu nad Žižkovem

 V. Náměstí Jiřího z Poděbrad
  kapela Péro za kloboukem, ohňo-

vá show skupiny PA-LI-TCHI

Program XV. ročníku Žižkovského masopustu 

18. února v osm hodin ráno začne 
v ulicích třetí městské části platit Zóna 
placeného stání. Drtivá většina míst 
na Žižkově a Vinohradech tak bude 
vyhrazena pouze pro občany Prahy 3 
a podnikatele, kteří zde mají sídlo. Pro 
parkování v modrých zónách budou 
oprávnění majitelé vozidel potřebovat 
rezidentní nebo abonentní parkovací 
kartu.

Spuštění Zóny placeného stání v Pra-
ze 3 bylo několik měsíců pozdrženo 
právními spory okolo výběrového ří-
zení na správce zóny, které organizova-
lo hlavní město. Na počátku ledna však 
magistrát již podepsal smlouvu s vybra-
ným správcem zóny, kterým je společ-
nost Activ.

Žižkovská radnice ihned začala orga-
nizovat ve spolupráci s městem a správ-
covskou firmou přípravné práce pro 
urychlené spuštění zóny. „Na základě 
jednání mezi všemi zúčastněnými stra-
nami bylo dohodnuto datum 18. úno-
ra. K urychlenému spuštění jsme nuce-
ni především rychle se zhoršující situací 
v ulicích, především v oblastech hrani-
čících s Prahou 2 je situace v dopravě 
v klidu téměř katastrofální,“ uvedl zá-
stupce starosty pro dopravu Zdeněk 
Lochman. Druhá městská část totiž 
spustila parkovací zónu již v listopa-
du. Zatímco ulice Prahy 2 se tímto kro-
kem uvolnily, většina vozidel přespol-
ních návštěvníků centra se přesunula 
na Prahu 3 a 10. 

Bez omezení bude možné ještě něja-
ký čas po spuštění zóny parkovat v tak-
zvaných oranžových a zelených zónách. 
Ty jsou určeny pro krátkodobé a střed-
nědobé parkování u parkovacích auto-
matů. Než budou tyto automaty nainsta-
lovány, zde však – přibližně jeden měsíc 
– nebude stání regulováno. Modré zóny, 
v rámci kterých bude fungovat devade-
sát procent parkovacích míst v Praze 3, 
začnou fungovat od 18. února. Všichni, 
kteří zde budou chtít parkovat, budou 
muset mít vozidlo označené příslušnou 
parkovací kartou.

Přestože radnice prodává parkovací 
karty už od srpna minulého roku, pro 
svou kartu si zatím přišlo necelých osm 
tisíc lidí. „Předpokládáme vydání ješ-

tě nejméně 5 000 parkovacích karet. Je 
důležité, aby občané nenechávali jejich 
nákup na poslední chvíli. Mohou si tím 
velmi zkomplikovat situaci,“ uvedl mís-
tostarosta Lochman. 

Parkovací karty je možno zakoupit 
na prodejním místě Perunova 5, kde 
je k dispozici šest výdejních přepážek. 

S ohledem na velký počet nevydaných 
karet radnice rozšířila provozní dobu 
prodejního centra o páteční termín.

Pro ty, kteří si již kartu zakoupili, je 
důležitá informace, že platnost jejich 
parkovacích karet bude automaticky  
prodloužena. Rozhodnutím hl. m. Pra-
hy bylo stanoveno, že parkovací kar-

ty zakoupené od 15. srpna loňského 
roku do 29. února 2008 budou platné 
až do 31. března 2009 u ročních karet 
a do 30. září 2008 u karet pololetních. 
Roční karty tak budou platit více než 
13 měsíců.

Více informací na str. 2 a 3.
-red-

Parkovací zóna startuje 18. února
Tisíce lidi si stále nepořídily svou parkovací kartu

Slavíte jubilejní svatbu?
Jako v předchozích letech pořádá MČ Praha 3 v dubnu oslavy jubilejních svateb – 
zlatých, smaragdových, diamantových a kamenných (50, 55, 60 a 65 let trvání man-
želství). Pokud i vy toto krásné jubileum oslavíte, buďte prosím tak laskavi a ozvěte 
se na telefonní číslo: 222 116 349 (Odbor kultury – M. Valentová) nebo písemně na 
adresu: Úřad MČ Praha 3 – odd. pro kulturu, Lipanská 14, 130 85 Praha 3.

PRODEJNÍ MÍSTO: PERUNOVA 5
Prodejní doba:  pondělí a středa  8.00–18.00

 úterý a čtvrtek  8.00–15.00
 pátek 8.00–14.00

JAK ZAPLATIT
Občané, živnostníci i zástupci právnických osob mají 

k dispozici tři možnosti, jak stanovenou platbu za parkova-
cí kartu uhradit:
Platba v hotovosti

Oprávněný zájemce na terminálu předloží potřebné do-
klady pro výdej jedné nebo více parkovacích karet a ozná-
mí, že bude platit v hotovosti. Obsluha zanese potřebné úda-
je do systému a vystaví parkovací kartu, kterou zájemci vydá 
proti platbě v hotovosti. Tento způsob úhrady vyžaduje jedi-
nou návštěvu prodejního místa, a tím šetří čas.
Platba převodem

Oprávněný zájemce na terminálu předloží potřebné do-
klady a oznámí obsluze, že bude platit bankovním převo-
dem. Obsluha zanese potřebné údaje a vystaví zájemci zá-
lohový list s číslem účtu pro bankovní převod a specifickým 

symbolem pro danou transakci. Zájemce následně převede 
na účet městské části požadovanou částku a vyčká nejmé-
ně dva pracovní dny od provedení platby. Poté si na prodej-
ním místě vyzvedne jednu nebo více parkovacích karet. Ten-
to způsob úhrady vyžaduje, aby zájemce navštívil prodejní 
místo minimálně dvakrát. Tento způsob je  vhodnější pro fi-
remní zástupce, kteří mohou žádat o karty pro více korpo-
rátních vozidel, což vyžaduje transakce s vyššími částkami. 

CENY PARKOVACÍCH KARET
Občané a živnostníci s trvalým pobytem

700 Kč/rok (osoby starší 65 let 350 Kč/rok)
Živnostníci bez trv. pobytu se sídlem nebo provozovnou

12 000 Kč/rok
Firmy – právnické osoby

  II. pásmo* 30 000 Kč/rok
III. pásmo* 24 000 Kč/rok
Uvedený ceník zahrnuje pouze roční sazby u hlavních ka-

tegorií oprávněných žadatelů, přehled dokladů pro vyřízení 
karty naleznete na str. 2
*dvě cenová pásma pro firmy platná na území Prahy 3 jsou 
vymezena ulicí Jana Želivského. 
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Magistrát hlavního města Prahy se rozhodl alespoň zčásti řešit neúnosnou situaci a pro první čtvrtletí letošního 
roku přidělil naší městské část  59 velkoobjemových kontejnerů určených pro objemný odpad od občanů oproti 
140 kontejnerům, které měla městská část Praha 3 k dispozici v prvním čtvrtletí loňského roku.
Místa přistavení kontejnerů jsou uvedena v tabulce, která pro dané období nahrazuje původní rozpis:

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad – NIKOLIV PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!
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  25. 2.
2. Soběslavská/Hollarovo nám.  4. 2. a 3. 3.
3. Orlická/Přemyslovská  11. 2.
4. Přemyslovská/Sudoměřská  18. 2.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova  25. 2.
6. Tachovské nám. – u tunelu  4. 2. a 3. 3.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova  11. 2.
8. U Rajské zahrady/Vlkova)  18. 2.

Okruh C termín přistavení
  9. nám. Barikád  25. 2.
10. Ambrožova/Malešická  4. 2. a 3. 3.
11. Jeseniova 143  11. 2.
12. V Zahrádkách/Květinková  18. 2.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově  25. 2.
14. Koněvova/V Jezerách  4. 2. a 3. 3.
15. Buková/Pod Lipami 54  11. 2.
16. Křivá 15 – vedle domu  18. 2.

ze dne 19. prosince
Schválila
• přerušení provozu mateřských škol, do 
nichž se přihlásí v době vánočních prázd-
nin méně než 10 dětí • Směrnici k pro-
vedení inventarizace majetku, závazků 
a pohledávek městské části Praha 3 za 
rok 2007 • doporučení bytové komise 
• úpravu rozpočtu městské části Praha 3 
na rok 2007 • odpis nevymahatelných 
pohledávek městské části Praha 3 v cel-
kovém objemu 1.563.963,20 Kč • uza-
vření dodatku pojistné smlouvy s Koo-
perativou, pojišťovnou, a. s., na pracoviš-
tě výdeje parkovacích karet Perunova 5 
• uzavření smluv se spol. Pražská plyná-
renská, a. s., o sdružených službách do-
dávky a odběru plynu • doporučení ko-
mise obchodních aktivit • uzavření ná-
jemních smluv na dobu určitou 1 rok 
s účastníky umístěnými na prvních mís-
tech výběrového řízení na byt č. 30, Lu-
cemburská 40/1856, byt č. 7, Lucembur-
ská 42/1869, byt č. 21, Jičínská 49/1786 
a byt č. 7, Sabinova 8/278
Vzala na vědomí
• osm volných bytů, čtyři z nich přidělila 
bytové komisi k návrhu na přidělení od-
souhlaseným uživatelům, na tři nechala 
vypsat výběrová řízení a jeden poskytla 
pro projekt ústupového bydlení
Doporučila
• Zastupitelstvu schválit změnu zásad 
Fondu obnovy a rozvoje a nová pravi-
dla pro čerpání půjček a darů z toho-
to fondu

ze dne 9. ledna
Schválila
• uzavření smlouvy o dílo s firmou Jo-
sef Kubošek, která zvítězila ve výběro-
vém řízení na zakázku „Vrch sv. Kříže 
demolice a výstavba objektu“ • vyhlá-
šení výběrového řízení včetně postu-
pů a podmínek při vyhlášení a vyhod-
nocení na prodej nově vybudovaných 
bytových jednotek v budovách Kvě-
tinková 13, 15, 17, 19 a jemnovala ko-
misi pro posouzení a hodnocení nabí-
dek ve složení: Milena Kozumplíková, 
Zdeněk Lochman, Eduard Číž, Marce-
la Graciasová, Bohuslav Nigrin a Ale-
na Hronová • záměr prodeje bytového 
domu Žerotínova 41 v rámci III. etapy 
privatizace domovního fondu dle sou-
časných platných zásad • uzavření pří-
kazní smlouvy mezi městskou částí Pra-
ha 3 a firmou Správa komunálního ma-

jetku  Praha 3, a. s., k zabezpečení tech-
nicko-organizačních kroků pro výběro-
vé řízení na prodej bytových jednotek 
v ulici Květinková • uzavření dodatku 
ke smlouvě na nájem, provoz a údržbu 
tepelného hospodářství • uzavření ná-
jemních smluv na dobu určitou 1 rok 
s účastníky umístěnými na prvních mís-
tech výběrového řízení na byt č. 10, Pí-
secká 18/2023B, byt č. 12, Písecká 18/
2023B, byt č. 15, Písecká 18/2023B a byt 
č. 32, Písecká 20/2341 • žádost o bezú-
platný převod pozemku parc. č. 3532 na 
Olšanském náměstí z vlastnictví Čes-
ké republiky s tím, že pozemek bude 
svěřen městské části Praha 3 • uzavře-
ní kupní smlouvy o dodávce a odbě-
ru tepla ze zařízení pro rozvod tepel-
né energie v domě Soběslavská 35 • zá-
měr prodeje čtyř pozemků na Vinohra-
dech pod stavbami trafostanic • úpravu 
rozpočtu na rok 2008 • výběr nabídek 
ve výběrovém řízení na audit informač-
ních technologií městské části
Pověřila
• Správu komunálního majetku, a. s., 
zajištěním projektových dokumenta-
cí, včetně všech nezbytných příprav-
ných a stavebně technických průzku-
mových činností, podle plánu kapitá-
lových výdajů do bytového a nebyto-
vého hospodářství schválených v rám-
ci rozpočtu na rok 2008.
Zmocnila
• Správu komunálního majetku Pra-
ha 3, a. s., k zadání veřejných zakázek 
pro investiční akce: regenerace pa-
nel. domů Habrová 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 a 12, rekonstrukce DPS, Roháčo-
va 24/26, II. etapa, rekonstrukce ko-
telny Krásova 4, rekonstrukce kotel-
ny  Malešická 21, rekonstrukce kotel-
ny Baranova 28, rekonstrukce kotelny 
Žerotínova 30a a rekonstrukce výmě-
níkových stanic v domech  Písecká 14 
a Písecká 20
Doporučila
• zastupitelstvu schválit prodej pozem-
ku parc. č. 2777/1 Bytovému družstvu 
U Kněžské louky 22 za kupní cenu sta-
novenou dohodou ve výši 824.650 Kč 
Vzala na vědomí 
• sedm volných bytů, na pět z nich ne-
chala vypsat výběrová řízení, jeden po-
skytla bytové komisi k přidělení pře-
dem odsouhlasenému žadateli, po-
slední poskytla pro projekt ústupové-
ho bydlení

ze dne 11. prosince
Schválilo
• návrh rozpočtu městské části Pra-
ha 3 na rok 2008 v objemu příjmů ve 
výši 986.258,2 tis. Kč, v objemu výdajů 
ve výši 987.658,2 tis. Kč • rozpočtový 
výhled městské části Praha 3 na obdo-
bí 2009–2012 • změnu objemu rozpoč-
tu městské části Praha 3 na rok 2007 
• změny úplného znění zřizovacích 
listin příspěvkových organizací Ošet-
řovatelský domov Praha 3, Sportovní 
a rekreační areál Pražačka a Základ-
ní škola Chmelnice • k prodeji byto-
vých domů Koněvova 190 a Jesenio-
va 71 v rámci III. etapy privatizace do-
movního fondu • vyhodnocení výbě-
rového řízení na prodej garáží K Lu-
činám 20, 22 • prodeji stávajících byto-
vých jednotek v budovách Květinko-
vá 13, 15, 17 a 19 oprávněným nájem-
cům a řádným pokračovatelům v náj-
mu • poskytnutí návratných bezúroč-
ných půjček pro opravy a rekonstruk-

ce domů Biskupcova 73/A, Nad Luka-
mi 11, Domažlická 18, Viklefova 7, Bo-
řivojova 11, Buková 7 a 9, K Lučimám 
16 a sokolovny TJ Sokol Žižkov • po-
skytnutí daru z fondu sociálního a zdra-
votního sdružení Mamma Help ve výši 
25.000 Kč na rekonstrukci podlah v je-
ho centru • žádost o svěření pozemků 
s plochou zeleně na rohu ulic Ondříč-
kova a Táboritská • poskytnutí daru 
z fondu sociálního a zdravotního: Ošet-
řovatelskému domovu Praha 3, Do-
mu s pečovatelskou službou a Azylové 
ubytování pro matky s dětmi Společ-
nou cestou • žádost o svěření zastavě-
ných pozemků obytnými domy a neza-
stavěných pozemků v prostranství vni-
trobloku ulic Blahoslavova, Roháčova, 
Ostromečská a Jeseniova • vyhodno-
cení výběrového řízení na prodej byto-
vých domů čp. 2148 a čp. 510 
Zřídilo
• Výbor pro správu Grantového a pod-
půrného fondu a zvolilo jeho členy

Rada městské části Praha 3

Pražské služby 
ekologicky

Od dnešního dne mohou také obyva-
telé Prahy 3 v ulicích spatřit tři nová vo-
zidla na svoz komunálního odpadu s po-
honem na zemní plyn. Pražské služby 
ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Pra-
hy a Pražskou plynárenskou tak chtějí 
přispět ke zlepšení nepříznivého stavu 
ovzduší v metropoli. Praha se tak zařa-
dila mezi další evropská města, která 
už výhody komunálních vozů na zemní 
plyn využívají.

Nasazením těchto vozidel startu-
je ekologický projekt, který má za cíl 
zahájit postupnou obměnu stávají-
cích vozidel s naftovým pohonem pro 
svoz odpadu a vozidel pro samosběr-
né zametání za vozidla na zemní plyn, 
u nichž je minimalizován negativní vliv 
na kvalitu ovzduší. Konkrétně v břez-
nu 2008 budou dodána dvě zcela nová 
vozidla určená pro údržbu a čištění ko-
munikací. U těchto vozidel budou na-
víc instalovány speciální prachové filtry, 
které zachycují jemné prachové části-
ce a předcházejí tak různým onemocně-
ním jako například podráždění sliznice 
dýchacích cest, nemocem plic, chronic-
ké bronchitidě atd. Během roku 2008 
pak dojde k dodávce dalších pěti svozo-
vých vozidel s pohonem na plyn. 

Miroslava Egererová, Pražské služby

Na radnici nově získáte 
i výpisy z rejstříku a katastru

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

Občané (rezidenti)
fyzická osoba s trvalým pobytem v Zó-
ně placeného stání v Praze 3
Vlastník vozidla:

• občanský průkaz • Technický 
průkaz („velký technický průkaz“) 
nebo Osvědčení pro registraci vy-
dané po vstupu ČR do EU („malý 
technický průkaz“)

Vozidlo na leasing
• občanský průkaz • kopie Technic-

kého průkazu a originál Osvědčení 
o registraci • originál leasingové 
smlouvy

Vozidlo na úvěr
• občanský průkaz • kopie Technic-

kého průkazu a originál Osvědče-
ní o registraci • originál úvěrové 
smlouvy

Služební vozidlo v soukromém užívání
• občanský průkaz • originál Tech-

nického průkazu (v případě vozidla 
na leasing kopii Technického prů-
kazu a originál Osvědčení o regis-
traci) • originál nebo ověřená ko-
pie výpisu z Obchodního rejstříku 
zaměstnavatele ne starší 6ti měsíců

• vyplněný formulář Potvrzení o při-
jmu ze závislé činnosti (k dispozici 
v místě prodeje nebo na interneto-
vých stránkách www.praha3.cz) 

Živnostníci – fyzické 
osoby podnikající 

(abonenti)
fyzická osoba s vozidlem určeným 
k podnikání
Živnostník s trvalým pobytem v Zóně 
placeného stání v Praze 3

Platí zde stejná pravidla jako pro 
rezidenty s vlastním vozidlem, vozi-
dlem na leasing, nebo na úvěr.

Živnostník bez trvalého pobytu, ale 
se sídlem nebo provozovnou v Zóně 
placeného stání na Praze 3

• originál nebo ověřená kopie Živ-
nostenského listu 

• v případě provozovny bez zápisu 
v ŽL doloží výpis provozoven 
vydaný příslušným živnostenským 
odborem

• Technický průkaz vozidla
Upozornění: V případě, že živnostník 
nemá vozidlo registrované na své IČO, 

ale na rodné číslo, musí doložit, že je 
vozidlo určeno k podnikání (např. do-
kladem o registraci a platbách silniční 
daně). Podmínky pro speciální přípa-
dy jako jsou notáři, advokáti či lékaři 
naleznete na internetových stránkách 
www.praha3.cz.

Právnické osoby 
(abonenti)

Právnické osoby se sídlem nebo pro-
vozovnou v Zóně placeného stání na 
Praze 3

• Výpis z obchodního rejstříku ne 
starší 6ti měsíců

• v případě provozovny, jejíž sídlo 
je odlišné od sídla společnosti, 
jakýkoliv platný doklad o adrese 
(nájemní smlouva, výpis z katas-
tru nemovitostí nebo prohlášení 
statutárního zástupce o zřízení 
pracoviště na adrese trv. pobytu 
zaměstnance)

• Technický průkaz – v případě kar-
ty vydávané na registrační značku 
(SPZ) vozidla

-sot-

Garáže a garážová stání
Výzva č. 258 

Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážemi a ga-
rážovými stáními:
1.   Jeseniova 27/846, garáž. stání č. 26.47, 12,00 m2, (min. nájemné 1.000 Kč/m2/rok)
2.   Táboritská 0/16A, garáž. stání č. 72, 11,41 m2, (min. nájemné 1.000 Kč/m2/rok)
3.   Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.74, 11,00 m2, (min. nájemné 1.000 Kč/m2/rok)
4.   Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.53, 11,00 m2, (min. nájemné 1.000 Kč/m2/rok)

Tyto prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek zaslaných 
městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Lipanská 14, 
v obálkách označených značkou: „Výběrové řízení č. 258“ doplněnou pořadovým 
číslem garážového stání. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či ne-
správně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní pro-
stor, o který máte zájem, a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro ten-
to prostor považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních 
kritérií výběrového řízení pro obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše 
nájemného.Podmínkou pro pronajmutí garáže (garážového stání) je trvalé bydliš-
tě v Praze 3 a skutečnost, že žadatel není nájemcem jiné garáže (garážového stá-
ní) v domě, jehož majitelem je městská část Praha 3. Do výběrového řízení též ne-
budou zařazeni zájemci, vůči kterým má městská část Praha 3 finanční pohledávky. 
Pokud budete zasílat nabídky na více garážových stání /garáží/, je nutno zaslat kaž-
dou nabídku samostatně!

Konečný termín pro příjem vašich nabídek je ve čtvrtek 14. února 2008 
v 16.00 hodin. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodních aktivit Ra-
dy městské části, návrh pořadí bude schvalovat Rada městské části. Vybraný ucha-
zeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne zasedání Rady 
městské části. Městská část Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabíd-
ky a výběrové řízení zrušit.

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

Zastupitelstvo městské části Praha 3

Od 1. ledna spustil Úřad městské 
části Praha 3 novou službu CZECH 
POINT. Jejím prostřednictvím 
mohou právnické osoby a insti-
tuce získat ověřený výpis z ka-
tastru nemovitostí, z obchodní-
ho rejstříku a ze živnostenského 
rejstříku. Služba je poskytována 
na pracovištích Odboru matričního 
přímo na pracovištích ověřování pra-
vosti podpisů a listin na adrese Seifer-
tova 51 a Lipanská 9. 

Při výpisu z katastru nemovitos-
tí musí žadatel uvést příslušný list 
vlastnictví,  příslušné katastrální úze-
mí, číslo parcely a číslo popisné do-
mu. V případě bytu v  bytovém domě 
je třeba znát jak číslo popisné toho-
to domu, tak i číslo bytu. Pro získá-
ní výpisu z obchodního rejstříku ne-
bo živnostenského rejstříku je nutné 
uvést IČ.

Ověřené výpisy se poskytují k ne-
movitostem, obchodním společnostem 
a živnostníkům na celém území České 
republiky. Žadatelé jsou vždy před vytiš-
těním ověřeného konkrétního výpisu in-
formováni, z kolika stran se výpis skládá, 
a o celkové výši správního poplatku, kte-
rý budou muset uhradit. Ten je zákonem 
stanoven na 100 korun za první stranu 
a za každou další započatou 50 korun.

Marie Soukupová,
vedoucí Odboru matričního

ZPS: Jaké doklady potřebujete
Při nákupu parkovací karty musí jednotliví žadatelé předložit na prodejním místě potřebné doklady. Jiné dokumenty musí 
předložit občan s trvalým pobytem, živnostník nebo firma. Typ požadovaných dokladů se však může lišit také podle toho, zda 
má žadatel automobil registrován na svou osobu, leasingovou, nebo třeba na úvěrovou smlouvu. Následující přehled stanovu-
je potřebné doklady pro hlavní kategorie žadatelů.

Zápis do mateřských škol pro škol-
ní rok  2008/2009 proběhne 6. a 7. úno-
ra 2008 od 13 do 17 hodin. Žádosti o při-
jetí dětí si mohou rodiče vyzvedávat 
v jednotlivých školkách. 

Další informace je možné získat na 
internetových stránkách www.praha3.cz
v sekci školství, na odboru školství na 
tel. 222 116 209 nebo na e-mailové ad-
rese marcelap@praha3.cz. Informa-
ce o přijímání žádostí do mateřských 
škol jsou uveřejněny i v budovách těch-
to institucí nebo na jejich internetových 
stránkách.
Mateřské školy
• MŠ Buková: zdravotní a rehabilitační 
péče o děti alergické-astmatické, s osla-
beným imunitním systémem • MŠ Jese-

niova 4, 6: zaměření na všestranný, harmo-
nický rozvoj dítěte s důrazem na estetické 
vnímání a rozvoj kondice • MŠ Jesenio-
va 98: využití heterogenních tříd jako při-
rozených dětských společenství, zaměře-
ní na toleranci, sounáležitost a vzájemnou 
pomoci • MŠ Jeseniova 204: zaměření na 
všestranný rozvoj dítěte, individuální pří-
stup • MŠ Libická: zaměření na estetickou 
výchovu, integrace dětí z různých jazyko-
vých prostředí • MŠ Milíčův dům, Saue-
rova: zaměření na tolerantnost, otevřenost 
a příkladný vztah k dětem, speciální třídy 
• MŠ Na Balkáně: „ekoškolka“, zaměře-
ní na zdravý životní styl • MŠ Na Vrcho-
lu: zaměření na výtvarnou výchovu a Aj, 
třídy jsou heterogenní • MŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic: zaměření výtvarně-pracovní 

a hudebně-pohybové • MŠ Pražačka: za-
měření na individuální a citovou výchovu, 
prožitek v kontaktu s přírodou • MŠ Su-
doměřská: péče o děti s vadami řeči a po-
ruchami komunikace • MŠ U Zásobní za-
hrady: zaměření na estetickou výchovu, in-
tegrace dětí s lehčími vadami • MŠ Vlko-
va: všestranný rozvoj osobnosti s ohledem 
na specifické vlastnosti dítěte • MŠ Vozo-
vá: zaměření na esteticko-citovou tvoři-
vost • Waldorfská MŠ, Koněvova: je za-
řazena do mezinárodní sítě waldorfských 
MŠ, zaměřena na rozvoj osobnosti dítěte 
v její celistvosti. 

Od 1. 9. 2008 bude v budově ZŠ Peru-
nova otevřena nová mateřská škola se za-
měřením na všestranný rozvoj osobnosti 
dítěte. -red-

Zápisy do mateřských škol
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Po několikaměsíčním odkladu začne 
v Praze 3 fungovat regulace parková-
ní v Zónách placeného stání. Téměř de-
vadesát procent parkovacích míst bude 
vyčleněno pro potřeby obyvatel měst-
ské části a podnikatelů, kteří zde sídlí. 
Žižkov a Vinohrady by tak měly přestat 
fungovat jako odstavné parkoviště přes-
polních návštěvníků Prahy. 
Co vlastně způsobilo odklad spuštění 
regulace parkování? Proč Praha 2 a část 
Prahy 1 mohla zóny zavést dříve?

Se spuštěním systému se původně 
počítalo na Praze 1, 2, 3 a 7 ve stejnou 
chvíli. Filozofie byla taková, že hromad-
nou regulací v těchto centrálních měst-
ských částech bude z centra Prahy jako 
celku vytěsněn přetlak parkujících vo-
zidel přespolních řidičů v tomtéž oka-
mžiku. To se bohužel nezdařilo vzhle-
dem k okolnostem, které jsme nemohli 
předvídat. Magistrát vypsal na správ-
ce zón placeného stání v jednotlivých 
městských částech výběrová řízení 
a proti výběru se odvolala jedna ze sou-
těžících firem – A.S.A. Její protest mu-
sel posoudit Úřad na ochranu hospo-
dářské soutěže, který několikrát oddálil 
termín vydání stanoviska, takže koneč-
né rozhodnutí padlo až v druhé polovi-
ně prosince.

Proč nebyl oddálen start v sousedních 
městských částech, především na Pra-
ze 2, aby regulace v centru města začala 
platit současně?

Společný start by měl svoji logiku. 
Antimonopolní úřad začal prošetřovat 
stížnost, která se týkala jen Prahy 3 a 7  
až ve chvíli, kdy již byly přípravy na 
start ZPS na Praze 2 v plném proudu 
a lidé stejně jako u nás nakupovali par-
kovací karty. Z hlediska pohledu radni-
ce první i druhé městské části chápu, že 
bylo rozhodnuto se spuštěním neotálet 
a nečekat na nás s koordinovaným 
spuštěním.
Žižkovská radnice vyjednala, že zóny 
placeného stání v Praze 3 odstartují 
již 18. února, Praha 7 rozhodla o jejich 
spuštění až od března, jak předpoklá-
dal Magistrát hl. m. Prahy. Proč jste se 
rozhodli pro urychlený postup?

V současné situaci v dopravě v na-
ší městské části jsme se řídili heslem 
Každý den dobrý. My jsme v poněkud 
jiné situaci než Praha 7. Ta sice také ře-
ší vážné dopravní problémy, nesousedí 
však natolik bezprostředně a takovým 
způsobem s již regulovaným územím, 
jakým my sousedíme s Prahou 2.
Jak se spuštění Zóny placeného stání 
v Praze 2 projevilo v dopravě u nás?

Já myslím, že to pocítil každý na Žiž-
kově a na Vinohradech, především pak 
občané z hraničních oblastí. Zatímco 
ulice Prahy 2 se po zavedení regulace 
uvolnily, situace v parkování u nás se 
dramaticky zhoršila. Na druhou stranu 
je současná utěšená situace na Praze 2 
odpovědí na skeptické hlasy všech kri-

tiků, kteří pod heslem Neplaťte za to, 
že nezaparkujete! torpédovaly snahy 
radnice o řešení stále se zhoršující situ-
ace v dopravě. Na druhé městské části 
je vidět, že regulace parkování zónami 
placeného stání skutečně funguje.
Řada lidí se zlobí, že za parkovací kar-
tu zaplatili již v srpnu a start zóny byl 
oddálen o půl roku. Mají dojem, že tím 
úvěrují radnici. Co by jste řekl k jejich  
kritice?

Předně bych měl jasně říci, že žiž-
kovská radnice nemá ani možnost vyu-
žívat prostředky, které na poplatcích za 
parkování vybere. Všechny tyto finance 
jsou vždy převedeny na účty hl. m. Pra-
hy a do rozpočtu městské části z nich 
zatím neplyne ani koruna. Naopak 
městskou část jen organizace prodeje 
karet a dalších souvisejících opatření 
stála miliony korun. 

Na druhé straně chápu rozhořčení 
lidí. Někdy v srpnu nebo září zaplatili 
peníze za kartu, která jim je zatím k ni-
čemu. Zde je třeba říci, že radnice byla 
magistrátem pověřena prodejem karet 
od 15. srpna. Tento termín jsme splnili 
a není chybou radnice, že bylo spuště-
ní zón oddáleno právním sporem. Jistě 
můžeme debatovat o variantě, že by-
chom opět sbírali zpět karty a vraceli 

peníze. Nicméně nikdo nevěděl, v ja-
kém termínu vydá Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže konečný verdikt. 
Takový postup by pak pouze vyvolal 
další zmatky. Myslím, že z této prodlevy 
nemá radost nikdo. Radnice nemohla 
tento stav žádným způsobem ovlivnit, 
nicméně bych se i tak chtěl občanům za 
vzniklé komplikace omluvit.
Je českým koloritem, že pokud je pro 
vyřízení jakéhokoliv administrativního 
úkonu stanoven konečný termín, vytvo-
ří se poslední dva dny před dotyčným 
pracovištěm dlouhé fronty. Očekáváte 
takovouto situaci také 16. a 17. února 
ve výdejním pracovišti parkovacích ka-
ret v Perunově 5?

Nechávat vše na poslední chvíli není 
jen českým koloritem, to jde napříč ná-
rody. Nicméně v případě parkovacích 
karet bych to nedoporučoval, protože si 
tím lidé mohou způsobit opravdu vážné 
komplikace. Většina karet je již vydána, 
stále však předpokládáme několik tisíc 
žádostí. V Perunově ulici je otevřeno 
šest výdejních míst a prodejní doba 
byla rozšířena o páteční prodejní ter-
mín. Nicméně již nechystáme rozšířený 
víkendový provoz a celodenní prodej, 
jako v prvních týdnech výdeje karet.

-sot-

Každý den, o který spustíme zóny dříve, je dobrý
říká místostarosta pro dopravu Zdeněk Lochman

Na stránkách Radničních novin pra-
videlně informujeme o obnově uličních 
stromořadí na území třetí městské čás-
ti. Tato rozsáhlá investice, při níž byla 
kompletně obnovena stromořadí II. ka-
tegorie v těch ulicích, kde uložení inže-
nýrských sítí nebylo v kolizi s navrho-
vanou výsadbou, byla zahájena v roce 
2002. Rekonstrukce stromořadí byla 
rozdělena do pěti etap a probíhala po-
stupně do roku 2006.

Náročnost celé akce nejlépe vystih-
nou čísla – ve 36 ulicích bylo pokáce-
no 190 nemocných nebo suchých dře-
vin a následně vysazeno 590 kvalitních 
alejových stromů. Náklady na rekon-
strukci stromořadí ve výši 10 milionů 
korun byly kompletně hrazeny z roz-
počtu naší městské části, a to i přesto, 
že údržba komunikační zeleně spadá 
do kompetence Magistrátu hlavního 
města Prahy. 

Tím však cílená péče radnice o ulič-
ní stromořadí nekončí. V roce 2007 by-
la zahájena tzv. dosadba nových stromů 
do již obnovených stromořadí. Zname-
ná to, že každý rok budou postupně na-

hrazovány ty původní stromy, jejichž 
zdravotní stav se výrazně zhorší.

Na podzim loňského roku se dosad-
ba nových stromů týkala ulic Barano-
va, Biskupcova, Laubova a Přemyslov-
ská. Odborem životního prostředí bylo 

v těchto ulicích na základě znaleckého 
posudku a místního šetření povoleno 
pokácení 40 nemocných a neperspek-
tivních dřevin. Stromy byly ve stejném 
počtu nahrazeny obdobnými druhy, kte-
ré jsou vhodné do uličních stromořadí, 
a to trnovníkem akátem, jerlínem ja-
ponským, javorem mléčem a třešní pi-
lovitou. Náklady na první dosadbu do 

uličních stromořadí dosáhly celkové vý-
še 800 tisíc korun. 

Vysazení nových stromů je v systému 
péče o uliční stromořadí pouze prvním 
krokem. Následovat musí údržba mla-
dých dřevin spočívající především v za-
jištění jejich dostatečné závlahy. Původ-
ní výsadby se zároveň neobejdou bez 
odborné ošetřovatelské péče. Z toho-
to důvodu odsouhlasila Rada městské 
části převzetí správy většiny stromořa-
dí II. kategorie. Ve finančním vyjádření 
tato údržba představuje částku 1 mili-
on korun, která bude každoročně hra-
zena z rozpočtu městské části. Radni-
ce tak následuje Magistrát hl. m. Prahy, 
který pod svou správu převedl stromo-
řadí I. kategorie.

Obnova uličních stromořadí předsta-
vuje finančně náročnou investici, která 

však významně přispí-
vá ke zlepšování život-
ního prostředí na úze-
mí naší městské části.

Milena Kozumplíková,
starostka

V listopadu loňského roku byl Za-
stupitelstvem hlavního města Prahy 
odsouhlasen návrh vlastního rozpočtu 
města, dotační vztahy k městským čás-
tem na rok 2008 a rozpočtový výhled 
do roku 2013. V roce 2008 budou pří-
jmy města dosahovat téměř 37 miliard 
a výdaje 44,5 miliardy. Rozdíl mezi pří-
jmy a výdaji, tedy 
zhruba 7,5 miliar-
dy, bude kryt pře-
vodem nedočerpa-
ných prostředků 
z roku 2007 ve vý-
ši 1 miliardy korun 
a dočasně volnými 
zdroji města, kte-
ré nahrazují v ro-
ce 2008 poskytnu-
té státní dotace především do oblasti 
financování školství. 

Na rozdíl od státu se hlavnímu měs-
tu úspěšně daří již řadu let udržet roz-
počet vyrovnaný, neboť finanční zdro-
je rozpočtu plně kryjí jeho výdaje, a to 
bez zapojení cizích zdrojů. Po obsáhlé 
diskusi k projednávanému bodu byl zá-
roveň posílen rozpočet Městské policie 
o 100 milionů korun. Tyto výdaje bu-
dou určeny především na zvýšení po-
čtu strážníků. Navýšen byl také rozpo-
čet grantů pro oblast sociální péče na 
poskytování sociální výpomoci pro se-
niory a bylo schváleno vyčlenění část-
ky určené na výdaje spojené s přípra-
vou letních olympijských her v Praze. 

Běžné výdaje budou oproti roku 
2007 o 2,8 miliardy nižší, to znamená, 
že se sníží o 9,1%, naproti tomu je ná-
vrh investic pro příští rok jeden z nej-
vyšších v porevoluční historii města, 
kdy je krytý pouze vlastními příjmy 
rozpočtu bez zapojení cizích zdrojů. 
Prioritou jsou investice do městské in-
frastruktury, a to převážně do dopravy: 
na strategické investice do stavby měst-
ského okruhu, dokončení výstavby tra-
sy metra C, přípravné práce na výstav-
bě prodloužení trasy metra A a nové 
trasy D. Stranou pak nezůstává ani ži-
votně důležitá rekonstrukce čističky 

odpadních vod, protipovodňová ochra-
na města a neméně významné projekty 
z oblasti infor matiky. Město z celkové 
částky kapitálových výdajů 16,5 mili-
ardy uvolní na tyto investice 11,2 mi-
liardy.

Výdajová část navrženého roz-
počtu je rozdělena do deseti kapitol 

v členění na běž-
né a kapitálové (in-
vestiční). V oblas-
ti běžných výdajů 
se při sestavě návr-
hu rozpočtu na rok 
2008 vycházelo ze 
schváleného roz-
počtu roku 2006. 
V běžných výdajích 
jsou nejvyšší částky 

směřovány opět do dopravy (necelých 
8,5 miliardy) a do oblasti školství smě-
řuje částka jen o 200 milionů nižší. 

Návrh dotačních vztahů k měst-
ským částem byl opakovaně projed-
nán městskou radou a je zapracován 
v návrhu rozpočtu na rok 2008 ve vý-
ši 3,4 miliard korun, což je oproti ro-
ku 2007 navýšení o 5% a o 7,3% opro-
ti roku 2006.

Hlavním cílem bylo hledání vnitř-
ních rezerv v jednotlivých kapitolách 
se snahou výrazně snížit běžné výda-
je a posílit kapitálové výdaje v souladu 
s prioritami města. Takto schválený roz-
počet výrazně napomůže ke zrychlení 
výstavby dopravní infrastruktury, která 
je nezbytným předpokladem rozvoje 
naší metropole. Nicméně při zachování 
této rozpočtové priority je nutné pečli-
vě nastavit výdaje i do ostatních oblastí 
života hlavního města tak, aby se poda-
řilo udržet rozvoj hl. m. Prahy i v méně 
významných oblastech jako je ochra-
na památek, kultura, městská zeleň či 

zdánlivé maličkos-
ti spojené s údržbou 
a opravami již reali-
zovaných investic.

Ondřej Pecha, 
zastupitel hl. m. Prahy

Obnova uličních stromořadí v roce 2007

„Obnova uličních 
stromořadí představuje 
finančně náročnou 
investici, která však 
významným podílem 
přispívá ke zlepšování 
životního prostředí“

Doprava je prioritou 
rozpočtu hlavního města

Od druhé poloviny února bude spuš-
těna v Praze 3 Zóna placeného stání. 
Devadesát procent parkovacích míst 
na našich ulicích tak bude vyhrazeno 
pro potřeby občanů a podnikatelů sídlí-
cích v Praze 3. Bude se jednat o takzva-
né modré zóny. Pro návštěvníky bude 
vyhrazeno stání s parkovacími automaty. 
V některých místech půjde o stání krát-
kodobé, jinde o střednědobé. 

Právě v tomto režimu (převážně 
střednědobé stání) bude fungovat Ol-
šanská ulice. Jde o logické rozhodnutí, 
protože v těchto místech je soustředěna 
řada služeb pro občany: banky, pošta, 
ale také poliklinika Olšanská. Zatímco 
v současnosti tato parkovací místa slou-
žila převážně zaměstnancům O2 Telefo-
nica a dalších institucí, v novém režimu 
by měla být k dispozicipředevším obča-
nům, kteří sem přijedou vyřídit si své zá-
ležitosti.

Problém však vznikl právě u zmi-
ňované polikliniky Olšanská. Praktič-

tí lékaři často nemají bydliště v měst-
ské části, přesto v řadě případů u svých 
ordinací musí mít dispozici vůz k výjez-
dům za pacienty upoutanými na lůžko 
a podobně. Režim střednědobého stání 

jim celodenní parkování neumožňuje, 
pomineme-li absurdní představu léka-
ře, který několikrát denně vybíhá z or-
dinace s drobnými k platebnímu auto-
matu a svému vozu. Zkrátka o tom, že 
je v případě lékařských služeb ve veřej-
ném zájmu neomezovat mobilitu léka-
řů, nemusíme zdlouhavě debatovat. 

Řešení nabízelo parkoviště v bez-
prostřední blízkosti polikliniky, jehož 

vlastníkem je O2 Telefonica. Měst-
ská část, vědoma si tohoto problému, 
vstoupila do jednání s touto firmou 
a dohodla dlouhodobý pronájem toho-
to parkoviště právě pro potřeby léka-
řů polikliniky. V budoucnosti by chtě-
la Praha 3 pozemek odkoupit do svého 
majetku. Protože je v zájmu žižkov-
ské radnice udržet v poliklinice kvalit-
ní lékařskou péči, budou tato parkova-
cí stání nabídnuta výhradně lékařům, 
kteří zde sídlí. Parkoviště bude pro-
vozováno nekomerčním způsobem, to 
znamená za nejnižší možné nájmy, kte-
ré umožňuje zákon.

Věřím, že většina občanů toto roz-
hodnutí radnice pochopí jako snahu 

o zachování dostupné  
a kvalitní zdravotní 
péče všem občanům 
Prahy 3.

Jan Šmíd,
zástupce starosty

Praha 3 zajistila parkoviště pro lékaře

Loňské slučování základních škol 
nám. Jiřího z Lobkovic a Perunova 
a základních škol Chelčického a Žero-
tínova na naší městské části nebylo po-
chopitelně pro rodiče zejména žáků ZŠ 
Perunova a Žerotínova ani vítaným ani 
populárním krokem. Po celé řadě dis-
kusí, které radnice vedla otevřeně jak 
s rodiči, tak s pedagogickou veřejnos-
tí a ostatními zainteresovanými subjek-
ty, se veřejnosti dostalo ujištění, že naše 
městská část počítá v horizontu sedmi 
až deseti let s opětovným využitím obou 
budov pro potřeby opět „plnoformáto-
vého“ základního školství.

Po čtyřech měsících od rozhodnutí 
zastupitelstva o sloučení jmenovaných 
škol mohu s radostí konstatovat, že zá-

stupci rodičů obou právně zanikajících 
školských subjektů přistoupili k nově 
nastalé situaci konstruktivně a rozhodli 
se přispět, společně s řediteli a pedago-
gy dotčených škol, k maximálně hladké-
mu přechodu žáků 2. stupně na nástup-
nické školy a spolupracují na vytvoření 
co nejlepších podmínek provozu a zno-
vuzřízení obou škol v budoucnosti. 
V budovách obou škol nyní budou for-
mou odloučených pracovišť pokračo-
vat 1. stupně a nově budou zřízeny třídy 
mateřských škol, které si žádá stoupající 
populační křivka.

Na obou školách Perunova a Žero-
tínova, vedle školských rad povinných 
ze školského zákona, vznikla spontán-
ně občanská sdružení, která zahájila 

spolupráci s rodiči, se školou, ale přede-
vším se zřizovatelem škol. Za klíčovou 
pokládám otevřenou komunikaci jak se 
mnou, místostarostou zodpovědným za 
oblast školství, tak se zastupiteli, kteří 

mají otázky školství na starosti a z toho 
vyplývající podporu celého úřadu měst-
ské části, kterou si konstruktivní zaní-
cení rodičovských sdružení právem za-
sloužilo. Díky této otevřené komunikaci 
a spolupráci se nám daří hladká přípra-
va sloučení jmenovaných škol, ke které-
mu fakticky dojde k 1. červenci tohoto 
roku. Případné problémy, které se v pří-
pravném procesu slučování objevují, se 
nám zatím daří společně řešit.

V současnosti všichni netrpělivě če-
káme na výsledky zápisu jak dětí do prv-
ních tříd základních škol, které proběhly 
ve druhé polovině ledna, tak zápisu dětí 
do mateřských škol, které proběhnou 6. 
a 7. února. Bez ohledu na výsledky bych 
však rád konstatoval, že slučování škol, 

které nám bohužel diktuje demografic-
ký vývoj, v Praze 3 našlo své iniciativní 
a věcné partnery v řadách lidí, kteří v ji-
ných městských částech tvoří spíše opo-
zici. Jsem jim vděčný za věcnou a kon-
struktivní spolupráci, kterou zvolili na-
místo emocionální konfrontace, která 
proces slučování škol provázela na jiných 
místech. Přístup rodičovské veřejnosti 
obou škol (Perunovy a Žerotínovy) svěd-
čí o tom, že tyto vzdělávací instituce ma-

jí i přes opatření, vyvo-
laná současnou faktic-
kou situací, v školské 
síti své místo.

Jiří Matušek,
zástupce starosty

Slučování škol má hladký průběh

„Radnice nabídne 
lékařům z polikliniky 
parkoviště, aby udržela 
úroveň dostupnosti 
zdravotní péče.“ „Rozpočet zrychlí 

výstavbu dopravní 
infrastruktury, 
která je nezbytným 
předpokladem rozvoje 
metropole.“

„Příprava na slučování 
škol probíhá hladce. 
Mimo jiné díky tomu, 
že zástupci rodičů obou 
právně zanikajících 
školských subjektů 
přistoupili k nově nastalé 
situaci konstruktivně.“

Z HLAVNÍHO MĚSTA…
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Z hlavního města norské hudby Bergenu přijíždí do Prahy další skupina, kte-
rá se nebojí přiznat, že koncert by měl být především pořádná zábava. Dvojice 
DATAROCK zahájí 12. února v Paláci Akropolis nový ročník série Midnight Sun 
Sessions. Fanoušky přivádí do vytržení svojí hudbou, v níž s vražedným smyslem 
pro humor kombinují odkazy brakové kultury minulosti s dynamickým electro-
-rockem. Chytlavé refrény jsou pro Datarock stejným poznávacím znamením jako 
černé brýle a červené teplákovky, v nichž vystupují. 

Midnight Sun Sessions je společný projekt Paláce Akropolis a Rádia 1. Tematic-
ké večery přináší severskou kulturu (divadlo, film, tanec, výtvarné umění...)

Divadlo konzervatoře uvádí

Projekt FutureLine vychází z dlou-
holeté snahy Junior klubu Na Chmel-
nici o podporu mladých českých ka-
pel. Dává příležitost skupinám objevit 
se na prestižní klubové scéně a oslovit 
široké publikum i odbornou veřejnost. 
Koncerty FutureLine se konají v Palá-
ci Akropolis téměř každé úterý, během 
jednoho večera se představí dvě kape-
ly, každá se zhruba hodinovým progra-
mem. Z každého soutěžního měsíce 
postupuje jedna kapela do kola Future-
FirstLine, ve kterém dostane k dispozici 
sál Paláce Akropolis pro vlastní celove-
černí koncert (může si pozvat hosta ne-
bo předkapelu). Každý rok tak projekt 
vygeneruje osm skupin, které odstartují 
začátek dalšího ročníku hraním na fes-
tivalu The Best of FutureLine a rozdě-
lí si mezi sebou hlavní ceny. K těm patří 
například vystoupení na festivalu Rock 
for People, nebo možnost natočit singl 
v profesionálním studiu pod vedením 
některého ze špičkových českých hu-
debních producentů.

Na serveru http://future-line.cz je 
v současné době zaregistrováno kolem 
stovky mladých kapel, které soutěží 
o přízeň fanoušků. Šest z nich si každý 
měsíc může zahrát v Paláci Akropolis. 
Vstupné na tyto koncerty činí symbolic-
kých 20 korun. 

-jk-

 FutureLine – šance 
pro mladé kapely

Shakespyré 
commedia plná omylů 

Černý smích medúzy je surrealistic-
ká, snivě temná alegorie o ženské imagi-
naci, o nalézání osvobozujícího jednání, 
o temné erotické obraznosti, o ženském 
prorůstání v zahradách mužů. Je to pří-
běh tří Shakespearových žen, interpre-
tovaný a ztvárněný ženou jedinou. Lady 
Macbeth, Ofélie a nezkrocená Kateři-
na přicházejí ze snů, aby se obtiskly do 
našich těl, aby svým smíchem a vůněmi 
zbystřily naše potlačené touhy. K dosa-

žení odpoutané imaginace je nutná exis-
tence osvobozujícího činu. 

Společenstvo Bezhlavých/SpitFire
Company vzniklo ze setkání umělců nad 
projektem Hlas Anne Frankové. Zá-
kladní osu tvoří režisér, dramaturg, lite-
rární esejista Petr Boháč a herečka, ta-
nečnice, choreografka a mim Miřenka 
Čechová. Černý smích medúzy můžete 
vidět 17. a 18. února v Paláci Akropolis. 

-red-

Černý smích medúzy

První únorový den přivítá Palác Akro-
polis Čínský festival. Jeho pořadatelkou 
ale i jednou z účinkujících je paní Feng-
-yün Song, které jsem se zeptala: 
Co nabídne čínský festival?

Začínáme už v půl páté worksho-
pem pekingské opery pro veřejnost, 
povedou jej seminaristé tvůrčího stu-
dia Feng-yün Song. Budou učit tajem-
ství zpěvu, dýchání a také důležitým 
prvkům pekingské opery – pohybu 
a líčení. 

Hlavní program zahájí v 18 hodin Ja-
roslav Dušek, pak sinoložka Zlata Čer-
ná promluví o starých rituálech východ-
ních kultur. Následovat bude Rituální 
tanec s bubny v podání Reny Milgrom 
a Alana Vitouše, tradiční čínský tanec 

Od Žluté řeky, v podání tanečního stu-
dia Trn v oku – což jsou většinou stu-
dentky sinologie které se věnují vý-
chodním tancům. Milovníky čaje jistě 
potěší originální čajový obřad v podání 
čajové mistryně Sun Yirong.

V 19 hodin začíná koncert nazvaný 
Hedvábná stezka – to byla slavná síť 

obchodních tras, které procházely na-
příč celou Asií ze Středomoří do Čí-
ny a Indie, představovaly také infor-
mační a kulturní most mezi Evropou 
a Dálným východem. Symbolizuje set-
kání různých žánrů, koncert nabídne 
moderní jazz, folklor, klasiku v podá-
ní umělců různých národností. Napří-
klad Jazz na cestě, divadelní inscena-
ci Legenda o myši ve stylu pekingské 
opery, ovšem v podání herců Malého 
Vinohradského divadla, písně a tance 
souboru Džagalmaj Central Asian En-
semble. Po celé odpoledne i večer mů-
žete ochutnávat originální pochoutky 
čínské kuchyně a popíjet čaj z nabíd-
ky  čajovny Cha Dao. 

-pú-

Čínský festival v Akropoli
Inscenací Shakespyré začí-
ná 4. února husí sezóna 
v Akropoli. Brněnská Hu-
sa na provázku zde uvede 
pět svých her.

Pět Shakespea-
rových tragédií 
v jednom bale-
ní a hlavně úpl-
ně jinak. Ham-
let, Othello, 
Král Lear, Ma-
cbeth a Romeo 
a Julie ve vodácké styli-
zaci. Všichni jsou oběť-
mi jednoho velkého 
nedorozumění. 

Není pravda, že
Hamlet je nejtragič-
tější postava Shake-
spearovských tra-
gédii... Je to ko-
medie o nedoro-
zumění – možná, 
že kdyby přišel 
a řekl jí (Ofélii), 
že jí má rád, mo-
hl být za vodou. Ro-
meo a Julie ve vířiv-
ce osudu. Není prav-
da, že Romeo a Julie je 
tragédie o lásce... 

Je to komedie o nedorozumě-
ní – možná, kdyby utekli a ne-
nechali si do toho mluvit, by-

lo by všechno jinak. Othello 
spoután žárlivostí o síle 

mořské nemoci. Není 
pravda, že je to tra-
gédie o žárlivos-
ti... Je to komedie 

o nedorozumění – 
možná, že kdyby ho 
(Desdemona) měla 
ráda tak jako on ji, 
také by žárlila. Ne-
ní pravda, že Macbe-
th je tragédie o moci 
chtění... Je to kome-
die o nedorozumě-
ní – možná, že kdyby 
se měli raději, tak by 
nepotřísnili svoje ru-
ce krví. Není pravda, 
že Lear je tragédie 
o stáří... Je to kome-
die o nedorozumě-
ní – možná, že kdy-
by je (dcery) líp vy-
choval, tak ho mohly 
mít všechny nejraději. 

A jestli je to omyl, tak 
to je – tragédie.  

-red-

Další představení Divadla Husa na provázku v Paláci Akropolis:
3. 3. Růžový panter?  5. 5. Beztíže – recitál Evy Vrbkové 
7. 4. Nesnesitelná lehkost jízdy 9. 6. Třetí žena 

Foto: M. Mařák

Divadlo konzervatoře Vás zve na svá 
únorová představení, která se konají  
vždy v pondělí v Žižkovském divadle 
Járy Cimrmana.

Yvonna, princezna burgundánská
(Witold Gombrowicz) 

Pod zdánlivě pohádkovým názvem 
se nic pohádkového nebo idylické-
ho neskrývá. Witold Gombrowicz, je-

den z nejvýznamnějších polských spi-
sovatelů 20. století, formou tragické 
grotesky plné sarkasmu a černého hu-
moru provokativním způsobem odrá-
ží problémy konvence a vzpoury proti 
ní, lidskou agresivitu a neschopnost to-
lerance. Gombrowiczova poetika pak 
v mnohém předjímá postupy absurd-
ního divadla. Hrají studenti V. ročníku 
4. února.

Jak se vám líbí (William Shakespeare) 
Studenti VI. ročníku konzervatoře 

představují svůj divadelní opus na téma 
city, hra, léto, vzdor a sranda (na sním-
ku). William Shakespeare napsal roku 
1599 komedii plnou naděje a touhy po 
volnosti. Své postavy vyhnal z nepřá-
telského dvora a jako místo pro jejich 
jednání určil les. A jak se zdá, všemoc-
ná čarodějka láska nedaruje chvíli kli-
du ani v prostředí zdánlivě spásném. 
Bavte se spolu s námi vzpomínkou na 
letní večery strávené pod širým nebem, 
na milostné vzkazy vyryté do kůry stro-
mů, kdy se celý svět smrskne do jedno-
ho jediného slova – láska. Na programu 
11. února.

Hrdina západu (John Millington Synge)
Hořká, a při tom lahodná jako pravá 

irská whiskey, je komedie irského kla-
sika Johna Syngea. Na příběhu bezvý-
znamného mladíčka, který se na jeden 
den stane „celebritou“ venkovského za-
padákova, najdeme i leccos všeplatné-
ho. Hrají studenti VI. ročníku 25. února.

Studenty konzervatoře můžete v Žiž-
kovském divadle vidět i v dalších insce-
nacích – Hodina mezi psem a vlkem, 
Kytice a Tři v tom. -red-

Foto: P. Šálek
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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.

AQUA AEROBIK
Praha 3, Komenského nám. 6,

Cvičení nezatěžuje klouby 
a posiluje celé tělo! 

Vhodné pro všechny, 
kteří chtějí změnu!

Cvičíme každé pondělí od 7. ledna
www.plavani-sipka.cz

tel.: 775 274 752

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

• ANGLIČTINA
• ŠPANĚLŠTINA
• FRANCOUZŠTINA
• NĚMČINA

 

JAZYKOVÉ 
KURZY
V PRAZE 3

Z Á P I S  J I Ž  P R O B Í H Á !
•Všeobecné kurzy pro děti i dospělé
•Pomaturitní studium s akreditací MŠMT
•Příprava na mezinárodní zkoušky
•Speciální Callanova metoda
•Malé skupinky do 6, 8 nebo 10 osob

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

Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. je součástí mezinárodního koncernu Fresenius 
SE se sídlem v německém Bad Homburgu a je významným poskytovatelem vysoce 

specializované lékařské péče v celosvětově nejrozsáhlejší síti dialyzačních středisek ve 
Spojených státech amerických, v zemích Evropy, Latinské Ameriky či pacifické oblasti.

Nabízíme:
� Zajímavé finanční ohodnocení � Zaměstnanecké benefity 
� Práci v profesionálním týmu � Možnost dalšího vzdělávání

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte prosím vrchní sestru dialyzačního střediska 
v Praze 5 na tel. č. 224 436 783, nebo vrchní sestru dialyzačního střediska v Praze 10 
na tel. č. 267 168 106. Podrobnosti o naší společnosti naleznete na www.fresenius.cz.

Do našeho týmu v Praze 5 – Motole 
a v Praze 10 – Vinohradech hledáme 

kolegy/kolegyně na pozici:

UKLÍZEČ/UKLÍZEČKA
Požadavky: 
� Zkušenosti a praxe ze zdravotnického 

provozu
� Pečlivost, spolehlivost a svědomitost
� Ochota pracovat ve směnném provozu 

i o víkendech
� Nástup ihned

Do našeho týmu v Praze 5 – Motole 
hledáme kolegu/kolegyni na pozici: 

ZDRAVOTNÍ SESTRA
Požadavky:
� Odborná způsobilost k výkonu povolání 

všeobecné sestry dle zákona č. 96/2004 Sb. 
§ 5 – výhodou
� Výborné komunikační schopnosti
� Znalost práce s počítačem
� Práce ve směnném provozu
� Postgraduální vzdělání v oboru nefrologie, 

ARIP – výhodou
� Praxe v oboru nefrologické léčby, nejlépe 

hemodialýzy – výhodou

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.

MASÁŽE:  • sportovní • rekondiční • relaxační
• baňková • proti celulitidě

TERAPIE: • baňková • reflexní

Gabriela Vocásková, tel.: 603 373 170
e-mail: gabrielavocaskova@seznam.cz
Rokycanova 30 (naproti pečovatelskému domu)

Hledáte nové zaměstnání?
Znáte své schopnosti?

Využijte výhod osobnostní a profesní poradny 
při získání zaměstnání odpovídající vašim schopnostem.

Služby jsou cílovým skupinám projektu poskytovány zdarma.
Kontakty: www.melius.cz, e-mail: info@melius.cz 

Mobil: 775 355 552, 775 555 526
Tento projekt je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

• všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků 
• 40 let tradice výuky německého jazyka
• němčina od 3. ročníku, angličtina od 6. ročníku
• vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na gymnázia a SŠ
• školní družina 6.30–17.30 hod.
• pravidelné výměnné, lyžařské a sportovní pobyty

Přijímací řízení pro žáky 2. tříd na školní 
rok 2008/09 dne 21. 4. 2008. Přihlášky 

odevzdávejte v kanceláři školy do 4. 4. 2008
tel.: 222 520 079 | skola@kladska.cz | www.kladska.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků
Fakultní škola Pedagogické fakulty UK
Kladská 1, 120 00 Praha 2

Masáže
Modelace nehtů
Rekondiční stoly 
Stravní doplňky

U Rajské zahrady 12, Praha 3
tel.: 602 657 190
www.rajskazahrada.unas.cz

NOVĚ OTEVŘENO!

KURZY OLEJOMALBY
PRO DOSPĚLÉ

www.verasteflova.cz    tel.: 724 088 088

 

PŘIJMEME ZKUŠENÉ FINANČNÍ PORADCE KE SPOLUPRÁCI  

ZABEZPEČÍME PENÍZE NA VAŠE BYDLENÍ
ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA PRO PRIVATIZACI BYTŮ V PRAZE 3

 Nerozhoduje výše příjmů...�Řešení i pro nájemníky, kteří o koupi 
bytu neuvažují...�Za naše služby neplatíte...�Zohledníme státní 
dotace a daňové úlevy...�Individuální řešení téměř pro každého...

Servis k privatizačním programům v Praze 3 zajišťuje:
ABSOLUT, Seifertova 17, 130 00 Praha 3
tel.: 242 441 433, 724 454 676 • e-mail : info@ainsurance.cz

ANGLIČTINA 
o víkendech (15–20 hod.)
NĚMČINA, RUŠTINA, 

FRANCOUZŠTINA 
o nedělích

RODET – RNDr. Dana Čiháková
Bořivojova 12, Praha 3 

tel.: 222 729 149 • mobil: 603 869 113
www.volny.cz/rodet

RAD_02_05.indd   1RAD_02_05.indd   1 25.1.2008   14:21:1125.1.2008   14:21:11



6  PROGRAMY A VOLNÝ ČAS Radniční noviny Prahy 3 2  2008
Únor

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

7. 2. – 5. 3. RAFAEL KNOBLOCH: 
Chodím ulicemi... batikované obrazy 
(vernisáž 7. 2. v 18 hodin)

Biskupcova 31, Praha 3
tel.: 271 771 349, fax: 222 585 345
info@kinoaero.cz, www.kinoaero.cz
  1. pá 18.00 Želvy mohou létat

20.30 Občan Havel
22.30 Ty, který žiješ

  2. so 18.00 Svatá hora
20.30 Občan Havel
22.45 Kabinet doktora Caligariho

  3. ne 15.15 ...a bude hůř!
18.00 Nenápadný půvab buržoazie
20.30 Občan Havel

  4. po 18.00 Nový svět
20.30 Náměstí spasitele

  5. út 10.00 Obrazy starého světa
18.00 Zabriskie Point
20.30  Aguirre, hněv Boží

  6. st 18.00 Stvořeni pro lásku
20.30 Občan Havel

  7. čt 18.00 Ukřižovaný – premiéra
20.30 Persepolis

  8. pá 18.00 10 let Aera

  9. so 18.00 Shortbus
20.30 Tělo neodpouští – premiéra 

10. ne 15.15 Občan Havel
18.00 Želvy mohou létat
20.30 Kurz negativního myšlení

11. po 18.00 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
20.30 Faunův labyrint

12. út 10.00 Občan Havel
18.00 Nebe nad Berlínem FK
20.30 Východní přísliby

13. st 18.00 Persepolis
20.30 Občan Havel

14. čt 18.00 Plechový bubínek FK
20.45 Želvy mohou létat

15. pá 18.00 Večer s filmy Pavla Kouteckého
16. so 19.00 Metropolis opera: 

Live in HD – Giacomo Puccini | 
MANON LESCAUT

17. ne 15.15 Václav
17.45 Touha, opatrnost
20.45 Občan Havel

18. po 20.20 Pecha Kucha Night Prague
19. út 10.00 Náměstí spasitele 

FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA
19. út 18.00 Och, ten domovní profi 

wrestling! (Japonsko, 2004)
20.30 Rambo: Do pekla a zpět 
(USA/Německo, 2008)

20. st 18.00 Revue na zakázku 
(ČSSR/SSSR, 1982)
20.00 Demence 13 (USA, 1963) 
21.45 Krvavá hostina (USA, 1963)

21. čt 18.00 El Santo bojuje o Drákulův 
poklad (Mexiko, 1969)
20.30 Krtek (Mexiko, 1970)

22. pá 18.00 Hvězdná srážka (USA, 1958)
B–KULT NIGHT

22. pá 20.30 Černá ovce (N. Zéland, 2006)
22.30 Kýbl krve (USA, 1959)

PORNO DEN
23. so 17.00 Po kundě ti upadne péro 

(český videoart) 
19.30 Zvíře (Francie, 1975)
21.30 Dvojprogram japonských 
erotických filmů – Sexuální mašina: 
Sezóna obscenit – Nádherný život 
Sačiko Hanai
00.30 Hluboké hrdlo (USA, 1972)

24. ne 15.30 Once

PROFIL EDWARDA D. WOODA
24. ne 17.30 Glen nebo Glenda (1953),  

Atomová nevěsta (1955)
20.00 Plán 9 z vnějšího vesmíru 
(1959)

25. po 18.00 Občan Havel
20.30 Skafandr a Motýl

26. út 10.00 Václav
18.00 Kurz negativního myšlení
20.30 Aero naslepo

27. st 18.00 Východní přísliby
20.30 Želvy mohou létat

28. čt 18.00 Darjeeling s ručením 
omezeným
20.30 Skafandr a motýl

29. pá 18.00 Skafandr a motýl
20.30 Občan Havel
22.45 Spalovač mrtvol

FILMY PRO SENIORY  
  5. út 10.00 Obrazy starého světa
12. út 10.00 Občan Havel
19. út 10.00  Náměstí spasitele
26. út 10.00 Václav

FILMY PRO DĚTI
  2. so 15.30 Alvin a Chipmunkové
  9. so 15.30 Zlatý kompas
23. so 15.30 Pan Včelka
 

NEDĚLE PRO RODIČE S DĚTMI 
Během dětského filmu mají rodiče vždy 
volný program v aerobaru 
 3. ne 14.00 děti: Čert a káča; Hrnečku, vař! 

15.15 děti: Masopust – co to je, kde 
se tu vzal a jak probíhá; vyrob si 
svojí vlastní maškaru

 rodiče: ...a bude hůř! 
10. ne 14.00 děti: Kamenná tetka
 15.15 děti: Vyrábíme přáníčka pro 

mamku a tatíčka 
 rodiče: Občan Havel
17. ne 14.00 děti: Dobrodružství Robinso-

va Crusoa, námořníka z Yorku 
15.15 děti: Budeme z papíru vy-
tvářet prapodivná zvířata, malovat 
tropické rostliny a luštit tajemné 
stopy a znaky
rodiče: Václav

24. ne 14.00 děti: Cesta do pravěku
 15.30 děti: Budeme se vracet v čase 

až do doby, kdy ještě ani nežili lidé 
rodiče: Once

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB

  1. pá 19.30 Čínský festival 2008 – Vítání 
Nového čínského roku Myši

  2. so 14.00  Masopust: 
DĚTSKÝ KARNEVAL *

 19.30 Masopust: BUTY *
  3. ne 11.00–16.30 LEKCE 

IMPROVIZACE – workshop 
vede M. Zbrožek a A. Vitouš
20.00 Impro Night: ZBROŽEK 
COMPANY: Tentokrát otevřeno

  4. po 19.30 Divadlo HUSA 
NA PROVÁZKU: Shakespyré 
– commedia plná omylů 

  5. út 19.30 Future Line: ADOLFO 
AND BAND + RK-130 *

  7. čt 19.30 ONE NIGHT BAND 
– křest alba *

  9. so 19.30 Gala večer při příležitosti 
10. výročí Centra tance – speciální 
host KHALED MAHMOUD 

10. ne 19.30 Impro Night: Divadlo 
DEMAGO: Domácí, hosté, násilí

11. po 19.30 JAMES HARRIES 
12. út 19.30 Midnight Sun Sessions:

DATAROCK, 
UNGDOMSKULEN 

13. st 19.30 HM... *
14. čt 19.30  JABLKOŇ *
15. pá 19.30 Music Infinity: 

BLUE STATES
17. a 18. 20.00 Společenstvo bezhlavých / 

SpitFire Company: 
Černý smích medúzy 

19. út 19.30 Future Line:
POTRUBÍ + ODNAHA *

20. st 19.30 KEITH THOMPSON 
STRANGEBREW & PATSY 
GAMBLE  *

21. čt 19.30 PEHA + Mandrage 
22. pá 10.00 a 19.00 KAŠPÁREK 

V ROHLÍKU *
24. ne 19.30 KABARET CALIGULA: 

Jan Hus – vzkříšení
25. po 19.30 EARTH, 

SIR RICHARD BISCHOP 
26. út 19.30 Future Line: 

LIGUÉRE! + TOXIC PEOPLE *
27. st 19.30 DÉCALAGES: Posedlost 
28. čt 19.30 EuroConnections: TUNNG 
29. pá 19.30 PETER LIPA BAND 

+ EGGNOISE *

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

  2.so 15.00 J. TŮMA – varhany, 
J. SOMR – umělecký 
přednes (J. Haydn: Sedm slov 
Vykupitelových na kříži, J. Zeyer)

12. út 19.30 M. ZELENKA – kytarový 
recitál (z krás kytarové literatury 
– N. Paganini, F. Sor, I. Albeniz aj.)

14. čt 19.30 Smíšený komorní sbor 
PRAŽŠTÍ PĚVCI 
(P. Eben, F. Martin)

16. so 15.00 M. BĚLOHLÁVKOVÁ –
soprán, J. BĚLOHLÁVEK – klavír 
(W. A. Mozart, A. Dvořák)

20. st 19.30 ARIONAS, 
M. ELEFTERIADU – zpěv 
S. TOLOUIE – zpěv, kytara, 
perský setár, S. BAREK –  kytara 
(řecké, perské a španělské písně)

21. čt 19.30 ZANETTO TRIO 
a YOSHIMI OSHIMA – flétna
(J. S. Bach, W. A. Mozart aj.)

26. út 19.30 IRISH DEW (tradiční irská 
a skotská hudba )

27. st 19.30 TRIO BERGERETTES 
(S. Rachmaninov, L. Sluka aj.)

28. čt 19.30 Pěvecký sbor MIŠPACHA 
(chasidské písně a židovské příběhy)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18

a v přestávkách večerních koncertů
9. 1. – 8. 2. M. ŠEBOROVÁ – sochy, 

B. MALIŠOVÁ – obrazy

14. 2. – 14. 3. 30 let Žižkovské avantgardy 
A. BELOCVĚTOV, J. HARING, 
F. KUDLÁČ – „Bubino“, J. SEKAL

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
www.cimrman.at

12. út AFRIKA
13. st NĚMÝ BOBEŠ
15. pá CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
17. ne AKT
19. út AFRIKA 
20. st POSEL Z LIPTÁKOVA
21. čt DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
22. pá DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
24. ne ZÁSKOK
26. út ZÁSKOK
27. st LIJAVEC
28. čt ŠVESTKA
29. pá ŠVESTKA

DIVADLO PRAŽSKÉ
KONZERVATOŘE

  4. po W. Gombrowicz 
YVONNA, PRINCEZNA 
BURGUNDÁNSKÁ

11. po J. M Synge: 
HRDINA ZÁPADU

25. po W. Shakespeare: 
JAK SE VÁM LÍBÍ

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA 
  3. ne N. Simon: DROBEČKY 

Z PERNÍKU 
(Divadlo A. Dvořáka Příbram)

  8. pá J. Kolár: LAVIČKA, CADDIE 
(Divadlo Pibimpap-Rizoto 
– nesklonn.)

16. so M. Kabeláčová: VEČER 
SCÉNICKÉHO TANCE 
(MK – Dance)

18. po R. Thomas: VYSOKÁ HRA 
(Divadlo P. Trávníčka)

ŽIŽKOVSKÁ ŠTACE
Městské divadlo Mladá Boleslav

  5. út L. N.Tolstoj: PŘÍBĚH KONĚ
  6. st Cervantes, Bulgakov, Skřípek: 

DOBRODRUŽSTVÍ DONA 
QUIJOTA

  7. čt I. Shaw: 
BROOKLYNSKÁ IDYLA

MATEŘSKÝ KLUB ULITKA
Otevřený klub pro rodiče s malými dětmi a tě-
hotné ženy, otevřeno po a čt 10.00–13.00, 
út a st 10.00–13.00 a 14,30–17.00, pá 9.00–
12.00. Vstupné: 25 Kč/hodina/rodina nebo per-
manentka (se slevou)

NABÍDKA KROUŽKŮ:
VZDĚLÁVÁNÍ: Angličtina (děti, dospělí, konver-
zace, různé stupně pokročilosti),Španělština, 
Francouzština, Němčina, Přípravky na hudební 
školy, Mat, ČJ, k maturitě, Esoterika – osob-
nostní rozvoj. PC – počítačová grafika, progra-
mování, vytváření webových stránek, psaní na 
PC, základy PC.
SPORT: Plavání, Lezení na umělé stěně, Se-
beobrana, Badminton, Hrátky s míčem i bez, 
Basketbal, Volejbal, Fotbálek, Florbal, Hokejbal, 
Stolní tenis, Aerobik, Jóga, Cvičení pro seniory.
TECHNIKA: Elektro, Modelář, Kutílek. 

TANEC: Břišní tance, Disco dance, Roztleskávač-
ky, Mažoretky, Hip-hop, Wings.
ESTETIKA: Kytara, Flétna, Keramika, Výtvarka, 
Figurální kreslení, Grafická dílna, Umělecká ře-
mesla, Vitráže-Tiffany, Aranžování, Tvůrčí psaní.
PRO NEJMENŠÍ: Tanečky, Zpívánky, Divadélko 
MŠ, Výtvarná školička, Aerobik pro nejmenší.
RŮZNÉ: Mladý přírodovědec, Ekologický kroužek, 
ZOO-Foto, Mladý detektiv, Moderní deskové hry. 

DOPORUČUJEME: 
Angličtina na PC, Esoterika – osobnostní rozvoj, 
Počítačová grafika, Psaní na PC. Výtvarná řemes-
la s možností jednorázového vstupu – grafická 
dílna, umělecká řemesla, vitráže Tiffani. 

KLUB BEZTÍŽE
otevřený klub pro všechny od 6 do 26 let.
Přihlásit se můžete také telefonicky, platba bez-
hotovostně.

Dům dětí a mládeže, Praha 3
Na Balkáně 100, 130 00

e-mail: info@ulita.cz, www.ulita.cz
tel.: 271 771 025–6, 606 611 920, 271 774 726 (fax)

Pozvánka
NOVA TROJKA

(www.novatrojka.cz, Jeseniova 19)
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
  1. pá  prázdniny – zavřeno
  4. po 15.00–17.00 Výroba masek na Žiž-

kovský masopust, 60 Kč/rodina. Info: 
Irena 603 595 449

  8. pá 10.00–17.00 Den otevřených dveří 
(10.00 domácí divadýlko, 14.30 slav-
nostní otevření a Divadlo Marky Míko-
vé: „Divočiny”, výtvarné dílny a opičí 
dráha pro děti)

  9. a 10. 9.30–11.00 Masáže dětí a ko-
jenců s M. Smutnou, rezervace: 
777 297 167, 500 Kč/rodina

10. ne 15.00-18.00 Nedělní herna pro ce-
lou rodinu

15. pá 11.15–13.15 Zahájení programu 
Klubíčko s V. Jiráskovou. Zdarma!

17. ne 15.00–18.00 Nedělní herna pro ce-
lou rodinu

18.–22. prázdniny – zavřeno
27. st 14.00–17.00 Dárková dílna s Ja-

nou (originální skleněná zvonkohra)
DĚTI S SEBOU
vždy úterý 10.00–12.00, info Leona 
775 644 978 – 5. 10.00 a 11.00 Muzikote-
rapeutické hrátky, M Gerlichová, 12. Spaní, 
usínání a uspávání dětí – beseda, A. Vota-
vová (s hlídáním) 26. Dětský vztek a vzdor 
– beseda, D. Majerová (s hlídáním) 

ULITA
(Na Balkáně 100, www.ulita.cz)

  8. pá 14.00–15.30 Malování na sklo, díl-
na pro rodiče a děti od 6 let. 50 Kč 

  9. so 13.00–18.00 Do Španělska nejen 
za mořem. flamenco, hru na koridu, 
tradiční zvyky, beseda, výtvarné dílny. 
Dospělí 60 Kč, děti 40 Kč

10. ne 14.00 – 18.00 Odpoledne desko-
vých her, 10 Kč

JARNÍ PRÁZDNINY
18. – 22. Jaro pražských dětí – příměst-

ské tábory. Program od 9.00 do 16.00, 
hlídání od 8.30 do 17.00, 200 Kč/den, 
zahrnuje program, vstupné, oběd, dozor.

Týden pro koťata (pro děti 7–10 let): zoo, 
divadlo, keramika, sporty, muzeum, kino

Týden pro štěňata (pro děti 11–15 let), 
galerie, výtvarné tvoření, tanec, lezec-
ká stěna

16. – 23. Lyžařský tábor 1 (Špindlerův 
mlýn) cena 3400 Kč + 1500 Kč per-
manentka (vč. ubytování, stravování, 
instruktorů, dopravy a dozoru)

16. – 23. Nelyžařský tábor (Kořenov), 
cena 3200 Kč (vč. ubytování, stravová-
ní, dopravy, dozoru, vstupného a jízd-
ného na výlety )

23. – 1. 3. Lyžařský tábor 2 (Špindlerův 
mlýn), pro děti i rodiče, cena 3400 Kč 
děti; 3600 Kč dosp. + 1500 Kč per-
manentka (vč. ubytování, stravování, 
instruktorů, dopravy a dozoru)

Čtvrtky 10., 17., 24., 31. od 20.00 Pohy-
bová terapie africkým tancem, vede 
M. Zlámaná

HOSTÉ ULITY
15.–17. 2. Cornelia Kaiser – Švýcarsko. 

Workshop afrického tance. 
Info: akasha@afro.cz

22.–24. 2. Nizoucha – Francie. 
Workshop afrického tance. 
Info: ladakaplanova@volny.cz

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
  6. st 13.30 Letná s muzeem zeměděl-

ství, stanice tram. Hradčanská 
15. pá 18.00 Albatros: Proslavená sóla 

a due ta. Dům s pečovatelskou službou, 
Roháčova 26

DUHOVÉ KLUBÍČKO
(ZŠ nám. J. z Poděbrad 7)

NOVÉ KURZY NA II. POLOLETÍ – OD 7. 2.: 
Angličtina pro pokročilé s hlídáním dětí, 

čt 9.30–10.30
Čeština pro cizince (bez hlídání), 

čt 14.30–15.30 hod. 
Masáže s hlídáním dětí, čt 8–11 hod.
Dovádění v tělocvičně pro maminky s dět-

mi od 1,5 roku, st 9–10, 40 Kč/dítě
Hlídání dětí od 2 měsíců, st a čt 8–11, 

40 Kč/hod. 
(nutná tel. rezervace pro 1. návštěvu herny)
VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH PRO DĚTI
Aerobic po 13.30–14.30 pro I. st., po 

14.30–15.30 pro II.st., út 13.30–14.30 
pro I. st. 

K@mpík út 16–17.30 
Hip hop, show dance pá 14–15.30 
LYŽAŘSKÝ JEDNODENNÍ ZÁJEZD – 9. 3.

GALERIE KRÁSOVA 37
(www.krasova37.wbs.cz)

otevřeno ne–út 13–18
K. Ryvolová – Kláštery (obrazy studentky 

AVU, ateliér M. Rittsteina)

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
(Blahoslavova 2)

12. út 16.30 přednáška Ch. Lange: Historie 
kubistické Betlémské kaple

26. út 16.30 přednáška V. Toběrná: Přehlí-
žená příroda kolem nás

� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a vi-
deokazety. Tel. 222 724 856
� Finanční úřad pro Prahu 3 při-
jme pracovníky(ce) pro správu 
daní do vyměřovacího a do kon-
trolního oddělení. Požadujeme SŠ 
nebo VŠ ekonomického zaměření. 
FÚ pro Prahu 3, Drahobejlova 48, 
Praha 9, tel. 283 018 306, e-mail: 
podatelna@pr3.pm.ds.mfcr.cz
� Obvodní soud pro Prahu 4 se síd-
lem na Praze 10 přijme okamžitě za-
pisovatelky. Tel. 251 441 479
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. 286 891 400
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží.  
Montáž na míru. Tel. 602 273 584
� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. 271 774 393, 723 552 450

� 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
� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� Vyklízíme pozůstalosti – byty 
i firmy. Tel. 272 767 360, 603 422 207
� ANGLIČTINA FLORA – moder-
ní výuka zaměřená na mluvení, kva-
litní učeb. materiály. Indiv. a malé sku-
piny. I docházíme. Tel. 723 853 849
� Koupím byt v P3, dám okamži-
tou zálohu, platba hotově, právní 
záležitosti vyřídím, stav nerozho-
duje. RK nevolat. Tel. 234 095 720, 
603 814 606

� Vyměním pěkný byt 2+1, 96 m2, 
s bohatým přísl., vlast. top., za men-
ší, 50–60 m2, stát. před privatizací. 
Ostatní dohodou. Tel. 283 892 241
� Vym. obecní 2+kk, I. kat., 44 m2, 
Flo ra, tichý, balkon, po rekons., za po-
dobný i před privat. Tel. 731 781 131
� Vyměním pěkný obecní byt 1+kk, 
40 m2, na Žižkově, za větší, obecní byt 
v Praze 3. Tel. 774 877 562
� Hledám byt na P3 ke koupi – 50 m2  
a větší, 3–6 mil. dle m2 a stavu. 
Tel. 774 974 998
� Vyměním 3+kk, lodžie, I. kat., 
74 m2, za dva malé byty, pouze 
obecní. Tel. 222 714 046 večer
� Pronajmu malý krámek + kance-
lář – i jednotlivě na Koněvově ulici 
u Vápenky. Tel. 777 641 359, e-mail:
evatroj@centrum.cz
� Pronajmu DR garáž v hlíd. objek-
tu, ul. Malešická. Tel. 604 756 815

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

INZERCE

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

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

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

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

NABÍDKA KURZŮ od 4. 2. do 15. 5.
PRO DĚTI 6 TÝDNŮ – 3 ROKY
Čeština hrou: út, 10.00–11.00 hod.
Angličtina hrou II. út, 11.00–12.00 hod.
Mami-mimi klubíček, út, 13.00–14.30 hod.
Palečci V., út 16.00–17.00 hod.
Artefiletika (artedílnička) pro menší, st, 14.00–15.00 hod.
Hrajeme si Montessori pro menší II., čt, 15.00–16.00 hod.
PRO DĚTI 4–6 LET
Flétna pro předškoláky, po, 15.30–16.30 hod.
Cesta do pohádky, po, 16.00–17.00 hod.
PRO RODIČE 
Angličtina pro maminky s dětmi, po, 13.00–14.00 hod.
Praktický průvodce výchovou malých dětí II., st, 15.45–16.45 hod. 
Cena kurzů 1500 Kč/15 hodin (včetně vstupu do obou dětských heren 
a do dětské venkovní zahrádky na daný den na neomezenou dobu)

Rodinné centrum 
PALEČEK

Laubova 6
Praha 3

tel.: 603 434 978
tel.: 775 101 242

www.rcpalecek.cz 
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Blahopřání 
seniorům

Všem členům a ostat-
ním seniorům, kte-
ří oslaví v únoru kulaté 
a půlkulaté narozeniny, 
přejeme do dalších let 
hodně zdraví a osobní 
pohody. Blahopřejeme 
Olze Nouskové, Rudol-

fu Jaroslavovi a Jitce Šreinové..
Za výbor Svazu důchodců Praha 3 

Viktor Pelzel

Co to je mateřské centrum?
Obecné označení pro přátelský 

a bezpečný prostor pro rodiče na ma-
teřské dovolené. Místo, kde je rodič ví-
tán, kde se může věnovat  dítěti a ne-

být přitom v izolaci. Z toho vyplývá, že 
nabízíme rodičům prostor a program 
pro společné trávení času s dětmi, ni-
koliv pouze hlídání dětí. Samozřejmě, 
když matky po mateřské odcházejí do 

práce, děti mohou chodit dál samostat-
ně na další programy, rodiče na seminá-
ře a dílny a všichni dohromady na růz-
né akce - jako třeba Den dětí, Pouštění 
draků, Martinská světýlka....
Proč se jmenujete Nová Trojka?

Zhruba před šesti lety se rozhodla 
Praha 3 zrušit kulturně vzdělávací stře-
disko Trojka. Tím ale děti přišly o krouž-
ky a jejich rodiče proti tomu protesto-
vali. Se signatáři protestní petice, mezi 
kterými byly i matky ze současného ma-
teřského centra, vstoupila radnice v jed-
nání. Doporučili nám, ať si založíme ob-
čanské sdružení, tomu pak nabídli nové 
prostory pro činnost. 

V nově zrekonstruovaném přízemí  
v Jeseniově 19 jsme v květnu 2003 ote-
vřeli Rodinné a kulturní centrum Nová 
Trojka. Přešly k nám dokonce i některé 
lektorky a také jsme zdědily i část vy-
bavení Trojky – třeba hudební nástroje, 
zařízení a keramickou dílnu.
Ještě k vašemu názvu – stojí tam Mateř-
ské a otcovské centrum...

Tatínky vítáme a chceme je více při-
táhnout do našich rodinných aktivit. Le-
tos jsme začali spolupracovat s LOMem,
to je Liga otevřených mužů. Nastávají-
cím tatínkům je určený i seminář v rám-
ci předporodní přípravy.
Jak je centrum financováno a z jakých 
zdrojů? 

Díky městské části máme prostory, 
přispívá nám také na nájem, mzdy jdou 
hlavně z prostředků Ministerstva práce 
a sociálních věcí. Ministerstvo školství 

podporuje volnočasové aktivity pro děti. 
Pak se samozřejmě každoročně uchází-
me o granty na Praze 3 i na magistrátu, 
bez těchto dotací a grantů by byl pobyt 
v Nové Trojce pro rodiny drahý. I tak je 
velká část práce na dobrovolnících, sou-
časnosti jich bez nároku na odměnu 
pracuje 25. Bez nich by to nešlo. Těší nás 
i řada drobných dárců.
Mateřská centra zažívají boom, nová 
vznikají; stávající se rozšiřují, čím to je?

Myslím, že je to i tím, že dnes jsou 
už ženy zvyklé na organizovaný život, 
což narozením dítěte najednou mizí. 
Mateřská centra jim nabízí pevné body 
v týdenním režimu. Přijdou se podívat 
a pak třeba zjistí, co nabízíme a vyberou 
si program.
Co všechno nabízíte? 

Program pro rodiče s dětmi v pod-
statě od narození do 5 let, děti, dospělé 
a celé rodiny.

Plánujeme otevření herny po všech-
ny dny. To znamená, že jakýkoliv všední 
den můžete dopoledne s dítětem přijít. 
Nemusíte se objednávat, registrovat 
– nic. Děti si pohrají, maminky odpo-
činou. Pak nabízíme i herny s progra-
mem, třeba cvičení s miminky.

Dále vzdělávací programy pro rodi-
če, semináře, přednášky s hlídáním dětí 
i večerní cvičení bez dětí.

Máme i programy pro předškoláky 
bez rodičů (od tří let): hudební, výtvar-
né a pohybové. Nabízíme hudební a vý-
tvarné kroužky i pro školní děti, jako 
třeba flétna a kytara. A samozřejmě pro 

dospělé... a nově i pro těhotné. Máme 
otevřeno od devíti od rána do večera. 
Od února Nové Trojce přibydou dal-
ší čtyři místnosti. Co přibude nového 
v programu ?

Budeme mít pohybový sál, hudebnu, 
větší keramickou dílnu a další hernu.
Chceme posunout hranici; zaměřit se na 
nastávající maminky – nabídnout cviče-
ní a předporodní přípravu pro těhotné. 
Nově otvíráme i herny odpolední, které 
jsou určené převážně sourozencům dětí, 
které navštěvují nějaký program. Rodiče 
s nimi často seděli jen v šatně a čekali.

Zavedli jsme i nedělní herny, které 
vedou dva tatínci. Nový sál nám umožní 
rozvoj pohybových aktivit. Od cvičení 
s miminky, po rodiče s dětmi až po samo-
statné cvičení pro dospělé ve večerních 
hodinách, jako třeba cvičení míčích, pila-
tes, relaxační cvičení a břišní tance. 

Nové je i Klubíčko; setkávání mami-
nek i budoucích maminek s laktační po-
radkyní. Má své termíny, ale není nijak 
omezené a je zdarma. Nabídka progra-
mů i akcí je vždy na www.novatrojka.cz.
Nejlepší je přijít se podívat, třeba 8. úno-
ra je Den otevřených dveří. 
Mezi vámi je i dost vícenásobných ma-
tek, zdá se že mateřská centra mají 
kladný vliv na porodnost...

Asi je to trochu nakažlivé, když se 
setkávají rodiny s více dětmi, člověk si 
uvědomí,co všechno se dá zvládat se 
třemi dětmi, řekne si že to vlastně není 
problém...

připravila Michaela Púčiková

Štítného (dokončení)
K žádnému zvratu v jeho životě již 

opravdu nedošlo. Tomáš pilně praco-
val a navštěvoval kázání a univerzitní 
přednášky. Překládá např. biblický ro-
mán Barlaam a Josafat, jeho posled-
ním velkým dílem se stávají Knihy na-
učenie křesťanského. Kdy zemřel opět 
nevíme, udává se rozmezí let 1401–09. 
Dcera Anežka, která se o něho celý ži-
vot obětavě starala, dožila coby ctnost-
ná stará panna spolu s několika další-
mi osamělými a zbožnými rytířskými 
dcerami ve zděděném domě v soused-
ství Betlémské kaple. Zvláštní symbo-
lika dějin...

Vraťme se ale k jeho dílu. Byl oprav-
du plodným autorem. Ovšem dnes by 
jeho pracovní styl budil přinejmenším 
rozpaky. To, čemu říká překlady, jsou 
spíše variace a volné úvahy na původní 
téma. Ale středověký člověk na doslov-
ném a věrném překladu netrval. Vzdě-
lanec měl stále k dispozici latinský ori-
ginál a prostší čtenář hledal v knize 
zábavu či poučení a autenticitu tex-
tu nezkoumal. Při překladech poezie 
se naprosto běžně měnila metrika ver-
še, přidávaly či ubíraly celé sloky, v čes-
kém překladu slavného Oráče z Čech 
Jana ze Žatce se hlavní hrdina dokon-
ce změnil v Tkadlečka.

Ještě závažnější by asi byly naše vý-
hrady k jeho vlastní tvorbě. Ono v ní 
totiž příliš původního není, povětši-
ně to jsou kompilace z myšlenek, ná-

zorů a náhledů starších autorů. Dnes 
by podobné „původní dílo“ asi jen stě-
ží obstálo před kritikou. To je ale opět 
nehistorický pohled. Středověký spiso-
vatel, či umělec vůbec, totiž neusiloval 
o originalitu za každou cenu, cílem je-
ho snažení bylo vytvořit dílo co nejlepší 
a když někde nalezl něco příhodného, 
již hotového, bez nejmenších rozpa-
ků to použil. Opisování a obkreslování 
bylo povoleno a nikdo to nestíhal coby 
porušování autorských práv.

Ale v čem byl skutečný přínos To-
máše ze Štítného, to bylo jeho důsled-
né preferování našeho národního ja-
zyka, češtiny (přičemž mnohdy musel 
sám vytvářet i českou odbornou ter-
minologii). Navíc měl dar jasného, sro-
zumitelného a poutavého výkladu, da-
lo by se proto říci, že byl našim prvním 
popularizátorem. Byť se soustřeďoval 
téměř jen na otázky lidské morálky 
a morální teologie. Samozřejmě si tím 
vysloužil podezření, neboť, jak víme, 
nikdy nedostudoval a nestal se vysvě-
ceným knězem. A laikům prý teologic-
ké výklady nepříslušejí. Ovšem Tomáš 
byl velice opatrný a úzkostlivě se vy-
hýbal všem nekonvenčním názorům, 
takže ani ten nejkonzervativnější hni-
dopich nemohl v jeho dílech najít nic 
závadného. (Jistěže mu nemohlo ujít 
nic z tehdejšího myšlenkového kvasu 
na pražské univerzitě, ale v jeho spi-
sech se to ničím neodráží. Např. Vikle-
fa nikdy nezmiňuje.)

Zbývá vyřešit ještě jednu otázku. Na 
kolik zapůsobil na svoji dobu. Nikdo mu 
neupíral přínos pro prudký rozvoj obec-
né vzdělanosti v předhusitských Če-
chách. Ale obvykle se soudilo, že jeho 
myšlenky předběhly svou dobu a zača-
ly působit až v době pohusitské, znáso-
beny Petrem Chelčickým, který se jeho 
dílem inspiroval. Domnívám se ale, že 
Štítný ovlivnil bezprostředně následu-
jící epochu mnohem více, než se dosud 
soudilo. Jednak svým – mnohdy až pře-
pjatým – úsilím o absolutní morální čis-
totu a bezúhonnost. V tom však tehdy 
zdaleka nebyl sám, totéž jsme mohli sle-
dovat i u Milíče a Viklefa. Zcela jedineč-
né ale bylo jeho naprosté a bezvýhradné 
prosazování vlastního stavu – tedy nižší 
šlechty, rytířstva. Rytíři jsou elitou náro-
da, nositeli všech ušlechtilých myšlenek. 
V prudkém kontrastu k oběma zbývají-
cím stavům – zhýčkané, rozmařilé, mo-
rálně zdevastované a zkorumpované 
vyšší šlechtě a proradnému, obojakému, 
mravně nestálému a nevypočitatelnému 
měšťanstvu. A uvidíme, že právě v Tábo-
ře a jeho polním vojsku po odeznění po-
čátečních anarchisticko-komunistických 
zmatků počíná nadvláda rytířů. Rytířem 
byl samotný Jan Žižka, v písni Ktož jsú 
Boží bojovníci se napřed praví „protož 
střelci, kopiníci řádu rytířského“ (teprve 
potom „sudličníci a cepníci lidu rozličné-
ho“). A Štítný se stal jejich ideologem.

Jan Škoda,
 Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Přátelský prostor pro celou rodinu

Podle starých tradic právě toto ob-
dobí bývá nejčastější příležitostí, aby 
kněz požehnal nové či opravené pří-
bytky svých farníků. Jeho příchod do 
rodiny neznamená navázání výjimeč-
ného vztahu s knězem oproti ostat-
ním členům farnosti, ale především 
pozvání Boha do každodenních udá-
lostí, které se v domě či bytě budou 
odehrávat.

V poslední době se tento obsahově 
krásný zvyk opět vrací do našich rodin 
a kněží bývají často žádáni, aby příbytky 
požehnali a spolu s domácími se modlili 
za to, aby Bůh byl přítomen nejen v kos-
tele, kde se scházejí lidé ke společné ve-
řejné bohoslužbě, ale i v tom prostoru, 

kde se schází kolem jednoho stolu man-
želé, rodina, přátelé či blízcí sdílející jed-
nu domácnost.

Kropení svěcenou vodou pak není 
žádnou magií a automatickým zažeh-
náním jakéhokoliv neštěstí, sporu, ne-
moci, hříchu či smrti z těchto zdí, ale 
vnějším vyjádřením modlitby těch, kte-
ří se budou každý den snažit o to, aby 
Bůh byl přítomen u jejich stolu, v jejich 
pracovnách, ložnicích, dětských poko-
jích či kuchyních.

Máte-li zájem o požehnání svého do-
posud nepožehnaného příbytku, kon-
taktujte svého kněze a domluvte si 
s ním datum a hodinu. Co je potřebné 
připravit pro požehnání domu?

Především je dobré, aby byli pří-
tomni všichni, kteří v něm bydlí – jde 
totiž především o jejich modlitbu. 
Možná nezaškodí připomenout, že se 
příliš nehodí, aby při tomto obřadu bě-
žela televize, rádio či počítač. Mají-li 
členové domácnosti na stole prostře-
ný bílý ubrus, položený křížek či iko-
nu, připravenou svíčku, svěcenou vo-
du a křídu, pak je všechno v ideálním 
stavu. Nebude-li však všechno tak, jak 
je napsané, ani to by nemělo zabránit 
tomu, aby Bůh vyslyšel prosby přítom-
ných. Zkušený kněz bude mít navíc vše 
potřebné s sebou.

Miloš Szabó, 
katolický kněz

Novou Trojku založila před téměř šesti lety 
skupina matek. Jednou ze zakladatelek, 
které mateřskému centru zůstaly věrné, 
je i programová vedoucí Daniela Volejníková, 
absolventka pedagogické fakulty a matka tří 
dětí na mateřské dovolené.

Slovo „Charitas“ znamená – milo-
srdná láska. Ta Boží i lidská. Už je to 
dva tisíce let, od dob Ježíše Krista, kdy 
převzali na sebe křesťané úkol a vě-
domí, že mají ve světě sloužit nuzným 
a potřebným. Farní Charita Žižkov na 
tuto dlouhou tradici navázala a v květ-
nu 2002 obnovila svou činnost. Mimo-
řádné události letních povodní téhož 
roku podnítili k mimořádným výko-
nům také naše dobrovolníky. Pro za-
plavené Štěchovice jsme poskytli vý-
znamnou finanční podporu ze sbírky, 
technickou pomoc a obětavou lid-
skou účast. K Vánocům jsme uspořá-
dali dobročinný koncert a první z řa-
dy  našich akcí „Strom splněných 
přání“, kde jsme obdarovali rodiny 
postižených povodní. 

Od té doby každým rokem andíl-
ci ze stromu splněných přání zpro-
středkují více než dvě stě náročných 
i skromných tužeb dětí z domovů 
a obyvatel různých sociálních ústavů. 
Založili jsme klub „Polední ateliér“, ve 
kterém ženy jednou týdně tvoří ruční 
práce. Výnos z jejich prodeje věnuje-
me dětským domovům. Ve spolupráci 
s UNICEF slouží výrobky také na ná-
kup očkovacích sér, zachraňujících ži-
voty dětí ve třetím světě. Poskytujeme 
zdarma sociální poradenství pro dů-
chodce a rodiny s dětmi. Dvakrát roč-
ně organizujeme sbírky humanitární 
pomoci a rukama našich dobrovolníků 
prošlo mnoho desítek tun potřebného 
materiálu. Dvakrát ročně pořádáme 
kurz „Trénování paměti“. Vydali jsme 
knihu – prvotinu – osmdesátileté pa-
ní a následně ji rozdali seniorům. Star-
ším občanům se věnujeme i na zájez-
dech a kulturních akcích, rozdali jsme 
stovky balíčků s vitaminy. Uspořádali 
jsme opakovaně sbírku velikonočních 
beránků a obdarovali jimi desítky oby-
vatel azylového domu a domova dů-
chodců. Hezké chvíle připravily i děti, 
když vlastnoručně upekly koláče dů-
chodcům v domově, nebo když nacvi-

čily divadelní představení. Zakoupili 
jsme vstupenky na koncert pro velkou 
skupinu nevidomých Kromě doprovo-
du jsme jim nabídli pohoštění z vlast-
ních zdrojů . Ve spolupráci se studen-
ty zdejší „Hollarky“ jsme ozdobili holé 
zdi dětského domova v pohraničí se-
dmadvaceti velkými obrazy – originály 
a ušili mantinely na železné postýlky. 
Uspořádali jsme bezplatné počítačo-
vé kurzy a další různé podpůrné akce 
pro děti, mládež a rodiče, jejichž výčet 
se už nevejde do textu, ale jsou zveřej-
něné na www.farnost-zizkov.cz 

Finanční prostředky získáváme z mi-
lodarů a především z Tříkrálové sbír-
ky. Po několik let jsme patřili mezi nej-
úspěšnější koledníky v Praze. Získané 
finanční prostředky jsme dále darova-
li takovým zařízením jako jsou rodin-
ná centra, azylové domy, dětské domo-
vy a sociální ústavy. To, na co jsme však 
hrdí je i skutečnost, že veškerou prá-
ci odvedli všichni aktéři zdarma – po-
čínaje čističem kanálu při záplavách, 
konče ředitelkou a účetní. Vlastně to 
ale nebylo úplně zadarmo. Bylo to za 
pocit radosti, lásky a přátelství, kterou 
jsme z toho měli a stále máme.

Mária Uhnáková, 
ředitelka Farní Charity Žižkov

Kontakt:
Čajkovského 36
Fax: 222 722 026
e-mail: uhnakova@farnost-zizkov.net
www.farnost-zizkov.cz

PŘEDSTAVUJEME

Farní Charita Žižkov

Miss Kompost Praha
Již potřetí vyhlašuje občanské sdru-

žení Ekodomov soutěž Miss Kompost. 
Letošní ročník byl podpořen Magistrá-
tem hl. města Prahy, a proto je určen vý-
hradně jeho obyvatelům. Pokud o této 
soutěži slyšíte poprvé, nenechte se mý-
lit, nejde o soutěž ženské krásy, soutěží-
cími jsou zde opravdu komposty. Pokud 
tedy nějaký pěkný vlastníte (může být 
i na chatě), vyfotografujte ho, zjistěte je-
ho míry, popište jídelníček (co všechno 
do kompostu dáváte) a připojte něja-
kou zajímavou nebo humornou příhodu 

spojenou s kompostováním. To vše za-
šlete na soutez@ekodomov.cz nebo na 
adresu Ekodomov, o. s., V Podbabě 29b, 
160 00, Praha 6. Uzávěrka přihlášek je 
14. března. Slavnostní vyhlášení proběh-
ne na holešovickém Výstavišti v rám-
ci veletrhu Biostyl 29. března. Program, 
který bude obohacen módní přehlídkou 
s názvem „Nulový odpad 08“, moderu-
je herec Jaroslav Dušek. První tři výher-
ci obdrží zajímavé ceny.

Alena Přibáňová,
OS Ekodomov

Tříkrálové požehnání příbytků
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Kdo mě chce

1) 2211/07: rezavá osmiletá fenka anglického kokršpaněla, má ráda procház-
ky, je milá, poslušná, čistotná, hodí se do bytu, vhodná i pro starší lidi. Nale-
zena 15. října na Vinohradské třídě.

2) 0078/08: desetiměsíční pes střední velikosti, tmavě pískový krátkosrstý kří-
ženec, temperamentní, vyžaduje dlouhé procházky. Potřebuje někoho, kdo 
by se mu věnoval a dokončil jeho výchovu. Nalezen 8. ledna na Žižkově.

3) 2793/07: tříletý větší pes, kříženec béžové barvy s drsnou delší srstí, uvítal 
by domek se zahrádkou, není vhodný k dětem. Nalezen 28. prosince na Šro-
bárově ulici

4) 2782/07: žíhaná desetiměsíční fenka s bílou náprsenkou a konečky tlapek, 
krátkosrstý kříženec, chytrá, hodná a veselá, má ráda procházky. Do bytu se 
hodí, je čistotná. Nalezena 27. prosince na rozhraní Prahy 3 a 10.

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

S dvěma promile 
za volantem
V pozdních nočních hodinách 9. ledna zastavila projíždějící hlídka 

městských strážníků v Táboritské ulici osobní automobil, jehož ři-
dička nebezpečnou jízdou ohrozila protijedoucí vozidlo. Následná de-

chová zkouška prokázala u čtyřiadvacetileté řidičky přítomnost 2,16 promile al-
koholu v dechu. Zbytek noci žena strávila na policejní služebně.

Ing. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

V sobotu 8. března na adrese Koně-
vova 24 proběhne již šestý ročník hudeb-
ního a divadelního festivalu Ben Stacík, 
jehož výtěžek jde ve prospěch Stacio-
náře pro děti s kombinovaným postiže-
ním. Vybrané finanční prostředky navíc 
zdvojnásobí svým příspěvkem Nada-
ce Divoké husy. Festival bude probíhat 
od 14 do 20 hodin, během kterých se bu-
dou nepřetržitě střídat hudební a diva-
delní účinkující. Program doplní výstava 
výtvarných prací a fotografií, prodej ob-

čerstvení a výrobků dětí, tombola o zají-
mavé ceny, křest básnické sbírky přidá-
vané zdarma ke vstupence a soutěže pro 
diváky. Z účinkujících jmenujme Man-
delbrotovy kostičky, herce Švandova di-
vadla (Klára Pollertová-Trojanová, Klá-
ra Cibulková, Robert Jašków, Jaroslav 
Šmíd), Pavla Batěka z Divadla na Vi-
nohradech, Marcelu Březinovou, Janu 
Richterovou a Alexandra Minaeva. Ví-
ce na www.cb.cz/praha3/stacionar. 
 -red-

Na začátku školního roku zahájil 
Dům dětí a mládeže Praha 3 Ulita no-
vý vzdělávací cyklus „Letem světem 
s Ulitou“. Vybranou zemi mohou ná-
vštěvníci ochutnat všemi smysly. 

V říjnu se tak všichni hosté mohli zú-
častnit tanečního a bubnovacího work-
shopu, prohlédnout si výstavu fotogra-
fií, vyrobit si masku či korálkový šperk, 
uplést copánek v rámci akce, kde bylo 
vše inspirováno Afrikou. 

V listopadu v Ulitě ožila Indie a vůně 
tyčinek se linula až k tramvajové zastáv-
ce. Příchozí se mohli zúčastnit prožitko-
vé hry, naučit se vázat sárí, namalovat si 
skleničku, slečny si pak zkoušely indické 
líčení a zdobení tváří. Všichni se sešli na 
tanečním workshopu pod vedením sku-
piny Garam Masala. Závěrečnou tečkou 

byla impozantní ohňová a světelná show 
skupiny PA-LI-TCHI inspirovaná bojo-
vým uměním Banethi a tancem. 

Nyní budou mít malí i velcí návštěv-
níci možnost na Žižkově vstřebat vjemy 
žhavé jižní Evropy v rytmu flamenca. 
V neděli 9. února mezi 13. a 18. hodinou 
se totiž dům dětí a mládeže Na Balká-
ně promění v horkokrevné Španělsko. 
Návštěvníci se budou moci zúčastnit hry 
na koridu, seznámit se s tradičními zvy-

ky obyvatel Pyrenejského poloostrova 
a také vyzkoušet zručnost ve výtvarných 
dílnách – vyrobit si ozdobu do vlasů ne-
bo namalovat šátek. Zájemci si mohou 
prohlédnout výstavu fotografií, naučit 
se hrát na kastaněty nebo ochutnat tra-
diční španělský nápoj.

-zk-

Letem světem s Ulitou
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Neuvěřitelné sté narozeniny oslavi-
la v plné svěžesti a dobrém zdraví paní 
Božena Dušková z Kolínské ulice. Paní 
Dušková se na Vinohrady do domu, na 
jehož stavbě se podílel i její bratr, pře-
stěhovala už v roce 1923 a v něm také 
už více než osm desítek let žije. Stole-
tá oslavenkyně má tři děti, pět vnuků 
a sedm pravnuků. Dodnes ze čtvrté-
ho patra bez výtahu chodí denně na-

kupovat, ráda a pravidelně vaří, plete 
a čte knihy. Léto tráví s dcerou na cha-
tě v Říčanech, jen předplatné do Ná-
rodního divadla už zrušila, protože, jak 
říká, ty nové hry jsou na ni moc moder-
ní a rychlé. Mezi gratulanty nechybě-
la ani starostka městské části Praha 3 
Milena Kozumplíková, která popřála 
hodně zdraví a štěstí.

-red-

100 let v plné svěžesti

si Vás dovoluje pozvat na 
VII. seniorský bál 

„SRDCE V TANCI“
16. února 2007 od 18.30 hod. 
v hotelu ARCOTEL Teatrino 

(Bořivojova 53, Praha 3)
Předprodej v Klubu REMEDIUM 

Táboritská 22, Praha 3 
tel.: 222 712 940

e-mail: senior@remedium.cz

Krátce...
� Remedium Praha pořádá rekondič-
ní pobyty s cvičením pro seniory i zá-
jemce, kteří nejsou v důchodovém věku: 
ostrov Rhodos, Řecko (29. 5.–9. 6.)  
a lázně Harkány, Maďarsko (2.–11. 5.). 
Více v Klubu Remedium, Táboritská 22, 
rezervace do konce února.
� V minulém vydání Radničních novin 
bylo ve článku o kampani Pražských 
služeb Stop nepořádku chybně uvede-
no telefonní číslo linky, na kterou mohou 
Pražané volat, aby sdělili své problémy 
s odpady. Správné číslo je 221 777 777. 
Pražské služby se za chybu omlouvají.
� Do originální soutěže pro rekre-
ační sportovce se mohou zapojit také 
občané Prahy 3. Soutěží se v počtu zdo-
laných kilometrů za rok v běhu, jízdě na 
kole a rotopedu, běhu na lyžích, brus-
lení plavání a dálkových pochodech. 
Na konci roku obdrží sportovci diplom 
s celkovým umístěním. Více informací 
na s.bilek@volny.cz nebo SMS na tel. 
774 861 954, Stanislav Bílek.

ŠANCE PRO MIMINA – rodinné a kulturní centrum Nová Trojka v únoru rozši-
řuje nabídku svých programů pro dospělé a děti. Na pravidelná páteční miminkov-
ská dopolene už 15. února naváže nový program vedený zkušenou dulou a laktační 
poradkyní Vlastou Jiráskovou. Témata povídání o maminkách a jejich dětech s ná-
zvem Klubíčko si určují sami návštěvnice, protože mluvit se může prostě o všem, co 
je zajímá nebo trápí.  Více informací nejen o programech pro miminka najdete na 
stránkách www.novatrojka.cz.

1

Ben Stacík pošesté

RAJSKÁ ZAHRADA ČEKÁ NA JARO – na jarní vegetační období již čeká největší investiční akce do veřejné zeleně v Praze 3. 
Nově vybudovaný park Rajská zahrada byl v minulých dnech dokončen. Na jaře v něm bude ještě vybudován servisní objekt s ob-
čerstvením a po nezbytném období vegetačního rozvoje by měl být předán k užívání veřejnosti na podzim letošního roku. Park vedle 
jezírka a vodopádu nabídne veřejnosti posilovnu pod širým nebem, dětské hřiště, prostor pro hraní petanque a sportovní hřiště.

STUDENT O SENIORECH – Petr 
Hora, student IV. ročníku obchodní 
akademie zvítězil se svou prací o Do-
mě s pečovatelskou službou v Rohá-
čově ulici v soutěži nazvané: Město 
jsou lidé, aneb Kdo umí, ten umí. Za 
svou prezentaci, ve které se zabýval 
činností, fungováním i posláním do-
mova s pečovatelskou službou vyhrál 
týdenní pobyt v Londýně. 
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