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Do nového roku
Rok, do kterého prá-
vě vstupujeme, by ne-
měl být z hlediska poli-
tiky nijak převratným. 
Dokonce měl by být ta-
kový „normální“. Před-
loni nás čekal supervo-

lební rok s třemi kampaněmi, loni jsme 
zase zde na radnici začínali a seznamo-
vali jsme se s Vámi i s problémy, které je 
třeba řešit. Dnes jsme v již čistě pracov-
ním období, v němž je třeba naplnit pro-
gram, s nímž jste nás zvolili.

Do nového roku vstupujeme jako 
každý správný hospodář s již schvále-
ným rozpočtem městské části, takže věci 
jsou tak, jak mají být. Rozpočet je vyrov-
naný, tedy nezadlužujeme se, což je také 
dobrá zpráva. Pokud se týče našeho lis-
tu, i ten mi dělá radost, neboť podle ne-
dávno provedeného průzkumu veřejné-
ho mínění jsou Radniční noviny velmi 
čtené, ba i oblíbené!

Ale dost o politice, o bilancování, co 
jsme loni udělali a co letos chystáme, 
o tom dále píší jiní. Radnice Vám totiž 
může poskytnout lepší či horší servis, 
může Vám pomáhat nebo Vás otravovat, 
může Vám občas udělat radost (přijďte 
na Masopust!) nebo Vás naštvat, ale ne-
rozhoduje o Vašem životě. O tom, zda 
budete šťastní, zda budete žít smyslupl-
ný život, zda budete kolem sebe mít dob-
ré lidi, zkrátka zda budete mít víru, na-
ději a lásku, o tom rozhodnete jenom Vy 
sami a Vaši blízcí. A právě to bych Vám 
chtěl na tomto místě a v tento čas jmé-
nem nejen Radničních novin, ale i celé 
naší městské části do nového roku srdeč-
ně popřát.

Martin Benda,
předseda redakční rady

Na zasedání Zastupitelstva měst-
ské části Praha 3 dne 11. prosince byl 
schválen rozpočet na rok 2008. Ten, jak 
je v naší městské části již tradicí, vý-
znamně podporuje investice do škol-
ství, zdravotnictví a ochrany životního 
prostředí. Zejména však počítá s in-
vesticemi do bytového a nebytového 
fondu s cílem zajistit stavební a rekon-
strukční záměry obce. V neposlední řa-
dě přiřazuje schválený rozpočet dosta-
tečné prostředky na pokrytí provozu 
a rozvoje příspěvkových organizací zří-
zených naší městskou částí.

V bilanci na rok 2008 jsou celkové 
výdaje plánovány ve výši 987,6 mil. Kč, 
úhrn zajištěných příjmů tvoří částku 
986,2 mil. Kč. Rozdíl příjmů a výda-
jů ve výši 1,4 mil. Kč je kryt použitím 
zůstatků finančních prostředků z mi-
nulých let. Městská část Praha 3 v roce 
2008 nepředpokládá žádné zapojení ci-
zích zdrojů. 

Příjmová část rozpočtu počítá s da-
ňovými (74,2 mil. Kč) a nedaňový-
mi (17 mil. Kč) příjmy z vlastní čin-
nosti a dotacemi z rozpočtu hlavního 
města Prahy (179,9 mil. Kč). Zbývají-
cí část příjmové strany rozpočtu tvoří 
převody finančních prostředků z ved-
lejší hospodářské činnosti, a to zejmé-
na zisky z prodeje nově vybudova-
ných nástaveb v ulicích Květinková 
a Pod Lipami, tedy finance, které by-
ly na tyto investice z předchozího roz-
počtu uvolněny a nyní se do rozpoč-
tu opět vrací.

Výdajová část rozpočtu je ze 40,2 % 
tvořena běžnými výdaji (397,6 mil. Kč) 
a z 59,7 % výdaji kapitálovými (590 mi-
lionů Kč). Jak již bylo uvedeno, největ-
ší část kapitálových výdajů je určena 
na modernizaci a regeneraci domov-
ního a bytového fondu městské části 
Praha 3. Rekonstrukce se dočkají pa-
nelové domy Habrová (300 mil. Kč).

Nezapomíná se ani na rekonstruk-
ci kotelen a výměníkových stanic 
(13,8 mil. Kč). Významně investovat bu-
deme i do školních budov (49,6 mil. Kč) 
a do městské zeleně zejména na do-
končení rekonstrukce Rajské zahrady 
(17,5 mil. Kč).

Pro základní a mateřské školy je ur-
čeno 53 mil. Kč, pro kulturní organiza-
ce 14,2 mil. Kč, pro sportovní zařízení 
11,4 mil. Kč a pro zdravotnická a soci-
ální zařízení 49,6 mil. Kč.

Závěrem lze konstatovat, že schvále-
ný rozpočet městské části Praha 3 je vy-
vážený a svými reálnými příjmy plně za-
jistí finanční prostředky pro účelné hos-

podaření a rozvoj MČ 
Praha 3 i zřizovaných 
příspěvkových organi-
zací v roce 2008.

Jan Šmíd
zástupce starosty

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2008

Od pátku 1. února do úte-
rý 5. února bude probíhat 
již patnáctý ročník Žiž-
kovského masopustu. Ak-

ce, kterou britský deník The Guar-
dian označil za jednu ze tří největ-
ších atrakcí české metropole, bude 
letos věnována starým Žižkovákům: 
Frantovi Sauerovi, spisovateli Ja-
roslavu Haškovi i jeho nesmrtelné 
postavě – dobrému vojáku Švejko-
vi. Sobotní odpoledne bude v Paláci 
Akropolis patřit jako vždy dětem, ve-
čer pak maškarnímu reji. Masopustní 
průvod bude zahájen tradičně v úte-
rý v 16 hodin na náměstí Jiřího z Po-
děbrad a zamíří přes Mahlerovy sa-
dy, Prokopovo náměstí, žižkovskou 
radnici do parku Parukářka, kde bu-
de ukončen. Bližší program bude na 
plakátech, www.praha3.cz a v příštím 
vydání Radničních novin.

-red-

Žižkovský 
masopust 

již 5. února

Slavnostním přestřižením pásky sym-
bolicky otevřela starostka Milena Ko-
zumplíková za asistence místostarosty 
pro školství Jiřího Matuška Základ-
ní školu Chmelnice. Její rekonstruk-
ce trvala více než sedm let. Poslední 
část, která byla dokončena v listopa-
du loňského roku, obnášela komplet-
ní zateplení pláště budovy a výměnu 
všech oken.

Skoro jako v nové se dnes mo-
hou žáci cítit v budově Základní ško-
ly Chmelnice. Během několika let zde 
byly kompletně vyměněny rozvody vo-
dy, kanalizace i topení. Nové podoby se 
dočkala i střecha budovy. V areálu ško-
ly vyrostlo pro žáky moderní sportoviš-
tě s běžeckou tratí a dětské hřiště, které 
slouží jak dětem z družiny, tak i mamin-
kám s dětmi z okolí. Poslední část re-

konstrukce probíhala od září do listopa-
du loňského roku. Během této fáze byla 
vyměněna všechna okna a budova ško-
ly byla kompletně zateplena. 

„Do této závěrečné části rekon-
strukce investovala městská část zhru-
ba 20 milionů korun, což představu-
je největší investici za loňský rok,“ říká 
zástupce starosty Jan Šmíd. Kromě za-
teplení pláště budovy a výměny celkem 
380 oken zahrnuje tato částka i novou 
barevnější fasádu, nové vchodové dve-
ře, parapetní plechy nebo i rolety proti 
slunci na jižní straně budovy.

Školní budova, která je obklopená ze-
lení, se nachází v klidném a čistém pro-
středí Prahy 3. Dnes svou novou a ba-
revnější podobou – více než kdy předtím 
– zapadá do příjemného rázu okolí. 

-lub-

Parkovací zóny od února
Od února 2008 by měla vstoupit v platnost zóna placeného stání na území Prahy 3. Usiluje o to žižkovská radnice. 
Současné rezidenční a abonentní karty budou v platnosti 13 měsíců od zprovoznění zóny. Více informací v článku 
zástupce starosty Zdeňka Lochmana na str. 3. -red-

Základní škola Chmelnice v novém
Prodej parkovacích karet  >  Perunova 5  >  pondělí a středa 8.00 – 18.00 hod.  >  úterý a čtvrtek 8.00 – 15.00 hod.
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ze dne 21. listopadu
Schválila
• odměny ředitelům základních a ma-
teřských škol • zpracování projektové 
dokumentace zateplení fasády a výmě-
nu oken ZŠ Chelčického • prodej by-
tového domu čp. 1683, Jeseniova 71 
v rámci III. etapy privatizace domov-
ního fondu • dodavatele pro demoli-
ci a výstavbu objektu na Vrchu svaté-
ho Kříže • Pravidla prodeje bytových 
a nebytových jednotek Květinková 13, 
15, 17, 19 dle zák. č. 72/94 Sb. • návrh 
rozpočtového výhledu MČ Praha 3 na 
období 2009 – 2012 • uzavření smlou-
vy o zřízení a vedení účtu s termínova-
ným vkladem u PPF banky • zajištění 
obsluhy a údržby košů a držáků sáčků 
na psí exkrementy • snížení základního 
nájemného pro nájemce bytů v posled-
ním nadzemním podlaží v DPS Rohá-
čova 24-26 po dobu 4 měsíců • doporu-
čení bytové komise • vyhlášení výběro-
vého řízení na prodej bytového domu 
čp. 2148 a vyhlášení výběrového řízení 
na prodej bytového domu čp. 510
Doporučila
• zastupitelstvu schválit změnu úplné-
ho znění zřizovací listiny příspěvko-
vé organizace Základní škola Chmel-
nice • zastupitelstvu schválit vyhodno-
cení výběrového řízení na prodej gará-
ží K Lučinám 20 • zastupitelstvu schvá-
lit změnu úplného znění zřizovací listi-
ny příspěvkové organizace Ošetřova-
telský domov Praha 3 • zastupitelstvu 
schválit rozpočet městské části Praha 3 
na rok 2008 v objemu výdajů ve výši 
987 658,2 tis. Kč • zastupitelstvu zřídit 
Výbor pro správu Grantového a pod-
půrného fondu MČ Praha 3 ve slože-
ní. předseda Bc. Ondřej Pecha, členo-
vé Marcela Graciasová, Markéta Vra-
nová, Michal Kucián, Ing. Josef Ráb 
• zastupitelstvu schválit změnu úplné-
ho znění zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Sportovní a rekreační areál 
Pražačka • prodej stávajících bytových 
jednotek oprávněným nájemcům, po-
případě řádným pokračovatelům v náj-
mu v domech Květinková 13, 15, 17, 19
Vzala na vědomí
• třináct volných bytů, na sedm z nich 
nechala vypsat výběrová řízení, ostat-

ní postoupila bytové komisi k přiděle-
ní odsouhlaseným uživatelům

ze dne 5. prosince
Schválila
• doporučení komise obchodních ak-
tivit • návrhy vzorových smluv o pře-
vodu vlastnictví nově vybudovaných 
bytových jednotek Květinková 13, 15, 
17, 19 • zajištění péče o vybraná ulič-
ní stromořadí • zpracování projektové 
dokumentace rekonstrukce MŠ U Zá-
sobní zahrady • doporučení bytové ko-
mise • zadání veřejné zakázky malé-
ho rozsahu „Audit informačních tech-
nologií městské části Praha 3“ • vítě-
ze výběrových řízení na byt č. 13, Ze-
lenky Hajského 1/1826, byt č. 16, Male-
šická 21/2401, byt č. 7, Buková 20/2525, 
byt č. 16, Roháčova 107/1472 •  uzavře-
ní smlouvy o provozu a údržbě veřej-
ného osvětlení v ul. Pod Lipami se spo-
lečností Eltodo-Citelum, s. r. o. • za-
dání veřejné zakázky na výstavbu ser-
visního objektu parku Rajská zahrada 
• zadání veřejné nadlimitní zakázky na 
komplexní úklid a údržbu veřejného 
prostranství MČ Praha 3
Vzala na vědomí
• ustavení Řídící skupiny pro komunit-
ní plánování sociálních služeb
Doporučila
• zastupitelstvu schválit poskytnu-
tí návratných bezúročných půjček 
pro opravy a rekonstrukce domů na 
území MČ Praha 3 z  Fondu obnovy 
a rozvoje • zastupitelstvu schválit žá-
dost o svěření pozemků dle ohrani-
čení chodníku, plochy zeleně na rohu 
ulic Ondříčkova a Táboritská • za-
stupitelstvu schválit poskytnutí da-
rů nad 50 000 Kč ze sociálního zdra-
votního fondu dle doporučení ko-
mise sociální a zdravotní • zastupi-
telstvu schválit žádost o svěření za-
stavěných pozemků obytnými domy 
ve svěření městské části a nezastavě-
ných pozemků v prostranství vnitro-
bloku ulic Blahoslavova, Roháčova, 
Ostromečská a Jeseniova • zastupi-
telstvu schválit vyhodnocení výběro-
vého řízení na prodej bytového do-
mu  čp. 2148 a bytového domu čp. 510 
s příslušnými pozemky

Cenu Státního fondu rozvoje bydle-
ní v soutěži Stavba roku 2007 získaly 
regenerované domy s novými nástav-
bami a garážemi v Květinkové ulici 
a Pod Lipami. Rekonstruované obytné 
budovy v klidné, tradičně obytné a sta-
vebně převážně stabilizované lokalitě 
Prahy, navíc s vynikající dostupností 
z centra, získaly ocenění na slavnost-
ním večeru 11. října. Pamětní plaketu 
na jednom z domů pak slavnostně od-
halila koncem listopadu starostka Mi-
lena Kozumplíková za přítomnosti zá-
stupců státního fondu, autorů a SKM.

Investorem revitalizace objektů spo-
jené s vybudováním nástaveb je měst-
ská část Praha 3. Koncepce obnovy pak 
pochází od architektonického kolekti-
vu Pavel Hřebecký, Alexander Verner, 
Adéla Urbanová, Petra Vašková a To-
máš Pavlík. Cena Státního fondu roz-
voje bydlení není jediným oceněním, 
které regenerace bytového fondu na 
Žižkově obdržela. Nástavby v Květin-
kové a Pod Lipami získaly také Grand 
Prix Architektů 2007 v kategorii re-
konstrukce, kterou uděluje Česká ko-
mora architektů. 

-jas-

Žižkovské nástavby zvítězily
Rekonstrukce v Květinkové a Pod Lipami ocenili architekti i státní fond

Velkoobjemové kontejnery 
počátkem roku nebudou

Magistrát hlavního města Prahy informuje: počátkem roku 2008 nebude z důvodu nedostatku fi-
nančních prostředků zajištěna služba přistavení a svozu velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad. 
V současné době se intenzivně usiluje o získání finančních prostředků pro zajištění výše uvedené služby. 
Občané Prahy mají možnost bezplatného odevzdání (po prokázání trvalého bydliště v Praze) objemného 
odpadu v deseti sběrných dvorech hl. m. Prahy.
Pro Prahu 3 jsou nejbližšími sběrnými dvory hl. m. Prahy:
�  SD Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany (cca 600 m od křižovatky Koněvova/Spojovací); 
                                                                               tel. č.: 284 098 581
�  SD Voctářova, Praha 8 – Libeň (pod Libeňským mostem); tel. č.: 266 007 299

Aktuální informace poskytne sekretariát radního hl. m. Prahy Petra Štěpánka, tel. 236 002 134, 236 003 229
Pozn. redakce: Tato informace byla redakci předána 21. 12. 2007 – v den výroby aktuálního vydání, 
bližší informace proto nebylo možné z časových důvodů zjistit.

Rada městské části Praha 3

Rozhodli jste se podnikat a neví-
te, jak naložit s odpadem, který vzni-
ká při vaší činnosti? Jednou z možností 
je zapojení do systému organizované-
ho hl. m. Prahou na základě písemné 
smlouvy. Díky této smlouvě mají pod-
nikatelé možnost za úhradu využívat 
separačních nádob (papír, sklo, plasty), 
které jsou umístěny na komunikacích 
nebo veřejných prostranstvích. Formu-
lář žádosti lze stáhnout na www.psas.cz
nebo www.praha-mesto.cz. Informace 
obdržíte na tel. 236 004 229. Za využí-
vání nádob bez smluv může odbor ži-
votního prostředí MČ Praha 3 uložit 
pokutu až 300 000 Kč.

-red-

Živnostenský 
odpad

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

Termíny přistavení kontejnerů 
pro velkoobjemový odpad 

v roce 2008 (stav k 9. 11. 2007)

•  nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11, Kostnické nám./Blahníkova, nám. Barikád, 
Na Vrcholu/V Domově:
2. 1., 28. 1., 25. 2., 24. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6., 14. 7., 11. 8., 8. 9., 6.10., 3.11., 1. 12., 29. 12.

•  Soběslavská/Hollarovo nám., Tachovské nám. (u tunelu), Ambrožova/Malešická, 
Koněvova/V Jezerách:
7. 1., 4. 2., 3. 3., 31. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6., 21. 7., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12.

•  Orlická/Přemyslovská, Táboritská – zadní trakt/Baranova, Jeseniova 143, Buková /
Pod Lipami 54:
14. 1., 11. 2., 10. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6., 30. 6., 28. 7., 25. 8., 22. 9., 20. 10., 18. 11., 15. 12.

•  Přemyslovská/Sudoměřská, U Rajské zahrady/Vlkova, V Zahrádkách/Květinková, 
Křivá 15:
21. 1., 18. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9., 29. 9., 27. 10., 24. 11., 22. 12.

Odbor Technické správy majetku a investic

Zápisy do škol již v lednu, 
do školek v únoru

Zápis do 1. ročníku základních škol Prahy 3 proběhne v souladu se školským 
zákonem ve dnech 16. a 17. ledna 2008 od 14 do 18 hodin.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákon-
ný zástupce je povinen dítě k povinné školní docházce přihlásit. U zápisu předklá-
dá zákonný zástupce svůj občanský průkaz  a rodný list dítěte.

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2008/2009 proběhne 6. a 7. února 2008 
od 13 do 17 hodin. Žádosti o přijetí dětí si mohou rodiče vyzvedávat v jednotli-
vých 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 adrese 
marcelap@praha3.cz.

Mimo to informace o přijímání žádostí do mateřských škol a o zápisu do zá-
kladních škol budou uveřejněny v budovách těchto institucí nebo na jejich inter-
netových stránkách.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
• ZŠ Havlíčkovo náměstí: zaměření na žáky z odlišného sociokulturního prostře-

dí a se specifickými potřebami 
• ZŠ Chelčického: angličtina od 1. třídy, informační technologie, nadstandardní 

péče pro nadané žáky v programu GymPro, zaměření na děti s diagnostikova-
ným handicapem 

• ZŠ Žerotínova, od 1. 7. 2008 organizačně sloučena se ZŠ Chelčického, vzdělávání 
v 1. – 5. ročníku: cizí jazyky od 1. roč, informační technologie, estetická a výtvar-
ná výchova, zaměřením na uplatnění v praxi. 

• ZŠ Jeseniova: příprava všestranně vzdělaných žáků, sportovní výchova v zamě-
řených třídách ale i v zájmové oblasti 

• ZŠ Chmelnice, K Lučinám: výuka Aj od 1. ročníku, druhý cizí jazyk od 6. roční-
ku, dramatická a mediální výchova, využití moderních technologií 

• ZŠ Lupáčova: vybavení žáka schopnostmi orientace v tržních vztazích i v celoev-
ropském kontextu, zaměření na informační technologie a cizí jazyky 

• ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic: zaměření na rozšířenou výuku matematiky a příro-
dovědných předmětů, informační technologie, sportovní výchovu - florbal, nově 
zaměření na rozšířenou výuku výtvarné výchovy, rozsáhlá zájmová činnost 

• ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad: široká vzdělávací nabídka, volitelné předměty 
• ZŠ Perunova, od 1. 7. 2008 organizačně sloučena se ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, 

vzdělávání v 1. – 5. ročníku: podpora žáků se specifickým nadáním – zejména vý-
tvarné a estetické cítění, využití informačních technologií a prvků programu Za-
čít spolu, široká zájmová činnost 

• ZŠ Pražačka: základní vzdělání na velmi dobré úrovni i za využití informačních 
technologií 

• ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova: partnerský vztah učitel – žák, polyfunkční škola - 
vzdělávání ve všech oblastech, zaměření na žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami, specifickými poruchami učení, specifickými poruchami chování a na žá-
ky s lék. diagnozou autismus – Aspergerův syndrom 

• ZŠ V Zahrádkách: vzdělávání v 1.–5. roč. napříč předměty, v Aj s rodilými mluv-
čími, děti s SPU a hyperaktivitou

MATEŘSKÉ ŠKOLY
• MŠ Buková: zdravotní a rehabilitační péče o děti alergické-astmatické, s oslabe-

ným imunitním systémem 
• MŠ Jeseniova 4,6: zaměření na všestranný harmonický rozvoj dítěte s důrazem 

na estetické vnímání a rozvoj kondice 
• MŠ Jeseniova 98: využití heterogenních tříd jako přirozených dětských spole-

čenství, zaměření na toleranci, sounáležitost a vzájemnou pomoci 
• MŠ Jeseniova 204: zaměření na všestranný rozvoj dítěte, individuální přístup 
• MŠ Libická: zaměření na estetickou výchovu,integrace dětí z různých jazyko-

vých prostředí 
• MŠ Milíčův dům, Sauerova: zaměření na tolerantnost, otevřenost a příkladný 

vztah k dětem. speciální třídy 
• MŠ Na Balkáně: „ekoškolka“ , zaměření na zdravý životní styl 
• MŠ Na Vrcholu: zaměření na výtvarnou výchovu a Aj, třídy jsou heterogenní 
• MŠ nám. Jiřího z Lobkovic: zaměření výtvarně-pracovní a hudebně-pohybové 
• MŠ Pražačka: zaměření na individuální a citovou výchovu, prožitek v kontaktu 

s přírodou 
• MŠ Sudoměřská: péče o děti s vadami řeči a poruchami komunikace 
• MŠ U Zásobní zahrady: zaměření na estetickou výchovu, integrace dětí s lehčí-

mi vadami 
• MŠ Vlkova: všestranný rozvoj osobnosti s ohledem na specifické vlastnosti dítěte 
• MŠ Vozová: zaměření na esteticko-citovou tvořivost. 
• Waldorfská MŠ, Koněvova: je zařazena do mezinárodní sítě waldorfských MŠ, 

zaměřena na rozvoj osobnosti dítěte v její celistvosti 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ
• Jeseniova 98: 22. ledna od 9.00 do 16.00 hod.
• Na Balkáně: 24. ledna od 9.00 do 16.00 hod. 
• Sudoměřská: 9. ledna od 9.00 do 16.00 hod.
• Na Vrcholu: 30. ledna od 8.00 do 17.00 hod.
• Jeseniova 4,6: 16. ledna od 9.00 do 16.00 hod.
• U Zásobní zahrady: 16. ledna od 14.30 do 17.00 hod.

Od 1. 9. 2008 bude v budově ZŠ Perunova otevřena nová mateřská škola se zamě-
řením na všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

Pražské služby 
zahájily kampaň 
proti nepořádku

Pražské služby zahájily v prosinci 
kampaň „Stop nepořádku“, která má 
přesvědčit Pražany, aby se chovali zod-
povědněji při nakládání s odpadem. 

V rámci kampaně byla zřízena spe-
ciální linka 211 777 777, kam mohou 
občané hlavního města zavolat a sdě-
lit svůj problém s kontejnery a další-
mi záležitostmi týkajícími se nakládání 
s odpadem. Pražské služby poskytnu-
tím jediného kontaktního místa chtě-
jí zjednodušit celý proces a následně 
sami sdělí informace příslušné měst-
ské části.

Kampaň „Stop nepořádku“ také 
informuje, že velkoobjemový odpad 
(ledničky, nábytek apod.) nepatří ved-
le kontejnerů, ale do Sběrných dvo-
rů. V průběhu kampaně bude speci-
ální linka monitorovat požadavky na 
odvoz věcí a informace bude předá-
vat příslušným Sběrným dvorům, kte-
ré se následně domluví termín a pod-
mínky odvozu. Informace o tom, co se 
na Sběrný dvůr dá odvézt, jsou k nale-
zení na stránkách www.psas.cz – odkaz 
Sběrné dvory.

Dalším palčivým problémem je 
neukázněnost občanů, kteří ukláda-
jí odpad mimo nádoby k tomu určené  
a zneužívání nádob na směsný i třídě-
ný odpad živnostníky. 

-red-
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První rok činnosti má za sebou na žiž-
kovské radnici nové vedení, které vze-
šlo z komunálních voleb v roce 2006. Od 
předcházejících „vlád“ se současná pěti-
ce řídící komunální záležitosti v Praze 3 
v mnoha ohledech liší. Především se gene-
račně vedení značně obměnilo, čtyři mís-
tostarostové jsou členy městské rady popr-
vé. Za druhé reprezentují jednobarevnou 
vládu, oproti předcházejícím žižkovským 
koalicím. A nakonec – v čele radnice sto-
jí vůbec poprvé v historii žena. Právě sta-
rostku Milenu Kozumplíkovou jsme po-
žádali o stručné zhodnocení roku, který 
uplynul od jejího nástupu od funkce.

Ve vedení radnice působíte již třetí vo-
lební období, nicméně tentokrát ve 
funkci nejvyšší. Jaký byl první rok z po-
hledu starosty?

Především byl v mnoha ohledech ji-
ný než roky předcházející. Zatímco dříve 
na radnici vládly koalice, nyní leží zodpo-
vědnost na jednobarevném vedení. ODS 
dostala od voličů nebývale silný mandát, 
aby naplnila svůj volební program. V jed-
nobarevné vládě leží odpovědnost nejen 
na starostovi a jeho zástupcích, ale i na 
vedení dané strany, zvláště na předsedo-
vi. Chyby a nedostatky nelze totiž přičí-
tat programovým ústupkům koaličním 
partnerům. Většinový mandát od voličů 

je i esem v jejich rukou, musíme jej při-
jmout s vědomím, že budou bedlivě sle-
dovat každý náš krok.
Jste nyní z uvolněných členů rady jedi-
ným, kdo působil v radě také v minu-
lých letech. Jak hodnotíte současný tým 
na radnici?

Myslím, že bylo zvoleno fungující ob-
sazení. Jde samozřejmě o vícegenerač-
ní tým s podílem dynamického mládí, 
vyvážených kristových let, rozvážných 
středních let až po moji generaci. Mohu 
konstatovat, že jsme nalezli společnou 
řeč, naučili se spolupracovat a koopero-
vat. I když, vždy je co zlepšovat a člověk 
se učí celý svůj život.
Jaký byl první  rok nového vedení radni-
ci z hlediska naplnění vytyčených cílů?

Také zde myslím, že mohu vyjád-
řit spokojenost. Splnili jsem vše, co 
jsme si stanovili. Především v inves-
tiční oblasti jsme své loňské plány na-
plnili. Před několika dny byla dokon-
čena největší investice letošního roku 
– zateplení fasády a výměna oken Zá-
kladní školy K Lučinám. Fakticky je 
u konce také další významná investič-
ní akce roku 2007 – vybudování par-
ku Rajská zahrada. Právě před několi-
ka okamžiky jsem se tam byla podívat 
a musím říci, že je to krásný projekt. 
Bude to místo oddechu a odpočinku 

pro občany Prahy 3. Nyní již zbývá jen 
posečkat, až vegetační lhůty promění 
stavbu v park, který budeme moci pře-
dat veřejnosti. 

Naplno také probíhá příprava další-
ho prodeje bytového fondu. Dokonče-
ny byly regenerace domů panelového 
typu v ulicích Květinková a Pod Lipa-
mi, které jsou privatizovány. O nově 
zbudované nástavbové byty na těchto 
domech byl ohromný zájem. Do soutě-

že na padesátku bytů se sešlo více než 
1800 nabídek. Projekt regenerace navíc 
obdržel architektonická ocenění i cenu 
za rozvoj bydlení. Touto regenerací se 
blížíme k dokončení rekonstrukcí to-
hoto typu (s nástavbami), které jsme 
započali realizovat v předminulém vo-
lebním období (1998). Také v ostatních 
oblastech jsme pokročili. Řešení pro-
blémů ve školství je v plném proudu, 
v kulturní oblasti jsme byli poctěni vel-
kou poklonou britského The Guardie-
nu, který označil tradiční akci pořáda-
nou radnicí – Žižkovský masopust – za 
jednu ze tří  nejlákavějších atrakcí ce-
lé Prahy.

Myslím, že změny, které na Praze 3 
proběhly a probíhají, nejlépe zdůraznil 
během své říjnové návštěvy pan prezi-
dent Václav Klaus, když řekl, že Žižkov 
je úplně jiná čtvrť, než jakou znával.
Co se v uplynulém roce naopak ne-
zdařilo?

Musím přiznat, že se nepodařilo na-
plnit jednu moji vizi, s níž jsem tuto 
funkci přijímala. Chtěla jsem, aby se do 
vztahu vedení radnice s opozicí poda-
řilo vnést jistou korektnost. Měla jsem 
představu věcné, reálné, konstruktivní 
diskuse, kdy spolu nemusíme souhla-
sit, ale neměly by být používány osobní 
útoky, urážky či dokonce lži. V zaseda-

cí síni zastupitelstva jsem páté volební 
období a mohu srovnávat s atmosférou, 
která zde vládla v minulosti – od velmi 
hektické, přes věcně pracovní až po vel-
mi emocionální. Nejsem naivní, abych 
nevěděla, že se v takto voleném orgá-
nu vždy najde nějaký populista. Ale to, 
co se během jednání zastupitelstva dělo 
v minulém roce, jak se někteří členové 
opozice projevovali, pokud nebylo po 
jejich, je příliš. Stále chci věřit, že se si-
tuace zklidní, ale mám obavu, že věcná 
diskuse je pro některé lidi prostě mimo 
rámec jejich uvažování.
Jaký očekáváte rok 2008?

Očekávám, že bude pracovní. Vstupu-
jeme do něj s plným nasazením. Čekají 
na nás teď dva roky práce, ve kterých mu-
síme udělat vše podstatné z toho, co jsme 
si pro toto volební období vytkli. Ve čtyř-
letém volebním cyklu je logické, že prv-
ní rok má vedení radnice na to, aby se se-
hrálo nad svěřenými úkoly, dva roky na 
usilovné naplňování vytčených cílů a po-
slední rok na dolaďování, abychom s vý-
sledky mohli předstoupit před voliče. 
Co byste popřála čtenářům do roku 
2008?

Čtenářům i všem ostatním přeji to, co 
každý rok: Zdraví, štěstí a úspěch a z to-
ho plynoucí spokojenost. 

-jas-

Plníme vše, co jsme slíbili
říká o prvním roce v čele radnice starostka Milena Kozumplíková

Pod patronátem naší městské čás-
ti i magistrátu vystoupila ve dvou ve-
čerech na konci listopadu v Paláci Ak-
ropolis Pekingská opera. Na rozdíl od 
představení před třemi lety přivezla 
tentokrát Čínská divadelní akademie 
do Prahy své dětské sólisty. Čínská ope-
ra je úžasný zážitek pro každého, kdo ji 
zhlédne. Jde o kombinaci mnoha umě-
leckých žánrů, zpěvohra se navíc ode-
hrává v kulisách, které jsou pro Evro-
pana velmi netradiční. Divák zhlédne 
stylizované divadlo plné exotických 
symbolů. Je to okénko, kterým můžeme 
nahlédnout do kultury, která je našemu 
životnímu stylu stále dosti vzdálená.

Tím je pro mne Pekingská opera ta-
ké něčím víc než nevšedním zážitkem. 
Je částečným klíčem k pochopení men-
tality země, která hraje stále význam-
nější roli také v srdci Evropy. Čína je 
dnes jednou ze světových ekonomic-
kých velmocí, zemí, kterou je třeba brát 
vážně, přestože ke své prosperitě do-

šla jinou cestou než západní demokra-
cie. Jde o světového exportéra, stále 
se rozvíjející trh, čítající miliardu hlav. 
Každý politik – od Bílého domu po žiž-
kovskou radnici – a každý podnikatel 

– od světových finančníků po majite-
le žižkovského obchůdku – musí počí-
tat s Čínou i s produkty, které chrlí na 
světový trh.

Staré přísloví říká, že poznat a po-
chopit druhého vede k dobrému svaz-
ku v případě přátel nebo k vítězství 
v případě nepřátel. Pekingská opera je 
jednou z cest, jak navázat kontakt a po-
chopit svět, který je jiný než ten náš, 
ale který nesmíme přehlížet. Jde to-
tiž o vztahy, na kterých bude význam-
ně postavena budoucí prosperita či ne-

úspěch našich firem, našich lidí, celé 
české ekonomiky.

Proto jsem také rád, že bude na přelo-
mu ledna a února v Paláci Akropolis, zde 
na Žižkově, ale také v Českém Krumlo-

vě, v Hradci Králové a v Nymburku, za-
hájena jedinečná akce – první Čínský 
festival v Česku. Je koncipován jako vzá-
jemné setkání obou kultur. Čtyři česká 
města tak budou mít možnost lépe po-
chopit zemi, která je nám sice vzdálená, 

ale přesto bude v na-
šem životě zaujímat 
v nejbližších letech stá-
le významnější roli.

Pavel Hurda,
radní

Hlavním tématem poslední schůze 
poslanecké sněmovny byl – jako každý 
rok – zákon o státním rozpočtu. Díky 
zákonu o stabilizaci veřejných rozpoč-
tů, který na podzim prošel sněmovnou, 
senátem a který podepsal prezident, 
bude deficit státního rozpočtu o mnoho 
desítek miliard korun nižší. Pokud by 
příslušné změny zákonů nebyly přijaty, 
pohyboval by se deficit okolo 150 mili-
ard korun namísto současných 71 mld.

I tak se výdaje rozpočtu přehouply 
přes 1 107 miliard korun. Úspory se hle-
daly ve všech kapitolách, nevyhnuly se 
ani dotacím rozdělovaným ve sněmovně, 
které tak klesly na pouhé dvě miliardy. 

Jejich největší část jde na rekonstrukce 
školských a historických budov, dále ze-
jména na sportovní a kulturní zařízení. 

I navzdory zmíněným škrtům se mi po-
dařilo dosáhnout významného úspěchu: 
Naše městská část obdrží 10 milionů ko-

run na výstavbu nové školní jídelny v Zá-
kladní škole Pražačka. Celkové náklady 
tohoto projektu překračují 30 milionů 
korun. Přestože z velké části bude vyu-
žívána gymnáziem, které je zřízeno hlav-
ním městem, jsou veškeré náklady na vý-
stavbu hrazeny z rozpočtu městské části 
bez účasti Prahy. Dotace ze státního roz-
počtu se tak stává velmi cennou pomocí 

při realizaci této jistě 
nezanedbatelné inves-
tice do školství v měst-
ské části Praha 3.

Daniel Reisiegel,
poslanec PSP ČR

Pekingská opera je oknem také do naší budoucnost

OPERA JINAK – stylizované divadlo plné exotických symbolů

Parkovací zóny zavedeme 
v nejkratším možném termínu

Úřad na ochranu hospodářské soutě-
že v první polovině prosince vydal roz-
hodnutí, kterým posvětil výběrové řízení 
na správce zóny placeného stání (ZPS) 
v Praze 3. Proti výběru magistrátu hl. m. 
Prahy v naší městské části a v Praze 7 
se odvolala firma A. S. A. a její odvolá-
ní zdrželo start regulace parkování jak 
na Žižkově a v části Královských Vino-
hrad, tak i v sedmé pražské části, ve kte-
rých bylo původně plánováno na říjen 
roku 2007. Vznikla tak nevyvážená situ-
ace, kdy sousední městská část Praha 2 
zavedla zónu placeného stání a naše 
území bylo vystaveno přívalu automo-
bilů přespolních řidičů, kteří byli zvyklí 
dříve parkovat v Praze 2. Nejhorší situ-
ace je již třetí měsíc samozřejmě v ob-
lasti hraničící s Prahou 2.

Jak jsme byli informováni magistrá-
tem, město je připraveno urychleně po-
depsat smlouvy s firmou Activ, která má 
zónu spravovat. Jaký bude tedy v tako-
vém případě další postup?

Mnohokrát jsme již zdůraznili, že žiž-
kovská radnice nemohla průtahy nijak 

ovlivnit, nicméně máme velký zájem, 
aby regulace parkování byla spuštěna 
co nejdříve. Na rozdíl od sedmé měst-
ské části totiž sousedíme bezprostředně 

s regulovaným územím.  Žižkovská rad-
nice ihned po rozhodnutí vstoupila do 
jednání s vybraným správcem zóny pro 
naše území, firmou Activ, a předběžně 
dojednala postup. Značení, vyhrazují-
cí parkování pro rezidenty a abonenty 
na Praze 3 bude postupně instalováno 

již od poloviny ledna. Spuštění regula-
ce parkování bychom tak chtěli stihnout 
již od počátku února 2008.

Se zavedením také souvisí prodej par-
kovacích karet obyvatelům, živnostní-
kům i firmám. V současné době je pro-
dáno asi 7 tisíc parkovacích karet, tedy 
něco přes polovinu předpokládaného 
celkového počtu. Radnice původně pro-
dej spustila v provizorních buňkách na 
stadionu Viktorie Žižkov. Zde bylo šest-
náct odbavovacích stanovišť připraveno 
vyřizovat žádosti občanů od rána do ve-
čera sedm dní v týdnu. Nyní je již v pro-
vozu stálé pracoviště v Perunově 5 s šes-
ti odbavovacími terminály, otevřené pro 
veřejnost čtyři dny v týdnu. Radnice ne-
počítá se zavedením nadstandardní ote-
vírací doby. Nechat nákup parkovací 

karty na poslední dny 
by tak mohlo pro zá-
jemce znamenat velké 
komplikace.

Zdeněk Lochman,
zástupce starosty

„Pekingská opera je jednou z cest, jak navázat 
kontakt a pochopit svět, který je jiný než ten náš, 
ale který nesmíme přehlížet.“

„Úspory se nevyhnuly  
ani dotacím. Přesto 
městská část obdrží 
10 milionů na výstavbu 
nové jídelny v Základní 
škole Pražačka.“

Reformní státní rozpočet schválen

„Žižkovská radnice 
nemohla průtahy nijak 
ovlivnit, nicméně máme 
velký zájem, aby regulace 
parkování byla spuštěna 
co nejdříve. Na rozdíl od 
sedmé městské části totiž 
sousedíme bezprostředně 
s regulovaným územím.“

Před rokem, kdy nové vedení na žiž-
kovské radnici předstoupilo s prvním 
rozpočtem před zastupitelstvo i veřej-
nost, jsem na strán-
kách Radničních 
novin oznamoval, 
že významně finanč-
ně posilujeme ob-
last školství. V uply-
nulém roce jsme tak 
v této pro budouc-
nost významné ob-
lasti komunální po-
litiky disponovali 
bezmála 66 milio-
ny korun na běžné 
neinvestiční výda-
je a 34 miliony na 
investice do našich 
škol a školských za-
řízení. Šlo o tak vý-
znamné posílení, že 
investice do škol tvořily více než tře-
tinu všech investic třetí pražské měst-
ské části. 

S potěšením mohu konstatovat, že 
rozpočet na letošní rok je dalším dů-
kazem, jakou prioritu žižkovská rad-
nice kvalitním podmínkám pro vzdě-
lávání našich dětí věnuje. Nejen, že se 
investice do škol a školských zařízení 
nesnížily, naopak peníze na tyto účely 
letos opět výrazně vzrostou. Na zlep-
šení podmínek, ve kterých se učí, spor-
tují, stravují a tráví volný čas naše dě-
ti, letos Praha 3 investuje o šestnáct 
milionů více než loni, bezmála 50 mi-
lionů korun.

Jestliže největší investicí letošní-
ho roku v Praze 3 bylo dokončení re-
konstrukce Základní školy Chmelni-
ce, v roce 2008 bude hlavní prioritou 
rekonstrukce školní jídelny na Pražač-
ce. Stávající stravovací zařízení již nevy-
hovuje moderním evropským normám. 

Kvalitně připravená zdravá strava bu-
de sloužit nejen dětem základní školy, 
ale také gymnázia, které zde sídlí. Dru-

hým největším úko-
lem, který letos před 
námi v oblasti inves-
tic stojí, je sloučení 
základní školy Pe-
runova se školou  na 
nám. Jiřího z Lobko-
vic a spojení ZŠ Že-
rotínova s ZŠ Chel-
čického. Vzniknou 
tak ze čtyř kapacit-
ně nevytížených škol 
dva subjekty, které 
budou navíc rozšíře-
ny o nové mateřské 
školy v budovách 
v Perunově a Že-
rotínově ulici. Pro-
to je v rozpočtu vy-

členěno 8,5 milionů korun na stavební 
úpravy prostor pro potřeby mateřských 
škol. Po čtyřech milionech si vyžádají 
také rekonstrukce kotelen mateřských 
škol Vozová a Jeseniova 4, 6.

Tolik tedy naše plány ve školství v le-
tošním roce. A co v letech následujících? 
Především se na radnici intenzivně za-
býváme myšlenkou, že by naše měst-
ská část měla mít alespoň jednu základ-
ní školu, která bude stavebně upravena 
do podoby plně bezbariérové vzděláva-
cí instituce. V současné době zvažujeme 
výběr této školy. Hlavní úvahy jsou ve-
deny okolo ZŠ Chelčického, pro Pražač-
ku zase hovoří sousedství Sportovního 

a rekreačního  areálu 
s bazénem vhodným 
pro rehabilitaci dětí 
s handicapem.

Jiří Matušek,
zástupce starosty

„Do školství 
letos investujeme 
o 19 milionů korun 
více než vloni. A co 
v letech následujících? 
Především se 
intenzivně zabýváme 
myšlenkou, že by 
naše městská část 
měla mít alespoň 
jednu bezbariérovou 
základní školu.“

Zvyšujeme investice 
do vzdělání

Foto: P. Šálek
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Dechovka? Zatímco ty středoevrop-
ské jsou symbolem hudební tuposti, na 
východě Evropy hýří tento žánr úplně ji-
nými rytmy, barvami i temperamentem. 
Balkánské dechovky hrají v závratném 
tempu, jejich hudba je intoxikovaná oh-
nivým vínem, po domácku pálenou raki-
jí a romským feelingem

Kořeny balkánských dechovek saha-
jí až do osmanské říše a čerpají ze sty-
lu tureckých vojenských kapel. Domi-
nantním nástrojem těchto „tureckých 
muzik” byla původně zurna, hoboji po-
dobná píšťala, která svým ostrým zvu-
kem pronikla i tou nejhlasitější bitevní 
vřavou. Mezinárodnímu publiku před-

stavil tuto svéráznou hudbu roku 1995 
film Underground bosenského režisé-
ra Emira Kusturici. Ciocarlia zname-
ná rumunsky skřivánek, ale zároveň je 
to jméno jedné z nejhranějších rumun-
ských lidových melodií, na níž po dese-
tiletí dokazovali svoji virtuozitu oficiál-
ní folklorní ansámbly. Původně idylický 
evergreen nakonec neunikl pozornos-
ti Emira Kusturici a Gorana Bregoviče, 
kteří jej ve filmu Underground použili 
pod názvem “Kalašnikov.” Fanfare Ci-
ocarlia skladbu hrají v původní, nepři-
krášlené podobě, jak ji dodnes může-
te dodnes slyšet na divokých svatebních 
tancovačkách východní Evropy. -red-

Nový svět

(The New World, USA, 2005,
scénář a režie: Terrence Malick) 

Ve snímku Nový svět nalezl Terren-
ce Malick ideální podklad pro své tema-
tické i stylistické zaměření, jeho filmy 
se vyznačují převahou krásných poetic-
kých obrazů, přičemž obraz představuje 
jak zdokumentovanou realitu, tak sub-
jektivní dojem. 

Nenápadný půvab 
buržoazie

(Le Charme discret de la bourgeoisie, 
Francie,1972, režie: Luis Buñuel) 

Oscarem za nejlepší neanglicky mlu-
vený film oceněné dílo Luise Buñuela je 
absurdní groteskou se surrealistickými 
prvky a satirickým podtónem. Vypráví 
o skupince známých, kteří se chtějí se-
jít na večeři, v níž ale nóbl hrdinům opa-
kovaně kdosi nebo cosi zabrání. Mistr-
né podobenství není jen karikaturou 
politického gangsterismu a pokrytec-
tví církve, ale odhaluje i „nenápadnou 
ošklivost“ konzumní společnosti, z níž 
vymizel Bůh a kde svoboda zdeval-

vovala do falešného zdání o tom, že je 
dovoleno vše na úkor druhých. 

Film bude uveden spolu s předfil-
mem Andaluský pes (Francie, 1929, re-
žie Luis Buñuel).

Obrazy starého světa

(Obrazy starého sveta, 
Československo, 1972, scénář a režie: 
Dušan Hanák)

Dušan Hanák už ve svých krátkých 
filmech projevil jistou fascinaci cizími 
uměleckými projevy, ať výtvarnými, he-
reckými či hudebními. Snímky dnes už 
klasika slovenské fotografie Martina 
Martinčeka, jimiž je film inspirován, jsou 
výsostným uměleckým gestem, mají však 
i svou tajemnou existenciální hlubinu. 

Svatá hora

(La montaña sagrada, Mexiko–USA, 
1973, scénář a režie: Alejandro 
Jodorowsky)

Zástupce hnijící evropské společnos-
ti, dítě kokakolové kultury, nebo latin-
skoamerický desesperado? Alejandro 

Jodorowsky se vydává na cestu na Po-
svátnou horu a během své cesty boří 
všechna tabu. Zároveň máme co do či-
nění s posvátným iniciačním dílem, kte-
ré je reakcí na autorovu teorii o změně 
lidstva prostřednictvím filmů. 

Zabriskie Point

(Zabriskie Point, USA, 1970, 
režie: Michelangelo Antonioni)

Žádný z Antonioniho filmů neměl 
tak kontroverzní ohlas jako snímek Za-
briskie Point, jímž režisér reagoval na 
aktuální politický fenomén. Protože jej 
lákala Amerika a drsná krása její poušt-
ní krajiny, umístil příběh reflektující re-
voltu studentů proti establishmentu 
právě tam. Na to, aby se pustil do natá-
čení ryze politického filmu – ale naroz-
díl od řady jeho generačně blízkých ko-
legů – spíše z pohledu boření morálních 
tabu, než z hlediska jednoznačného při-
takání levicovým idejím. 

Kabinet doktora 
Caligariho

(Das Cabinet des Dr. Caligari, 
Německo, 1919, režie: Robert Wiene)

Historický význam snímku Kabinet 
doktora Caligariho, coby prvního a zá-

sadního představitele filmového expre-
sionismu, výrazně přesahuje dobu své-
ho vzniku. Svým výtvarným pojetím 
a symbolikou směřující do psychologie 
postav vnesl do filmu poetický rozměr, 
který v tomto historickém momentu 
stále ještě rané kinematografie před-
stavoval vývojový stupeň převratného 
významu. 

Ty, který žiješ

(Du levande, Švédsko, 2007, 
scénář a režie: Roy Andersson) 

Podstatnou součástí kouzla současné 
tvorby Roye Anderssona je způsob, jímž 
si pohrává s takřka neviditelnou hranicí 
mezi posměchem a soucitem, obřadním 
patosem a komedií. Anderssonův fik-
tivní svět vychází z neodbytně povědo-
mého, všednodenního základu a odráží 
vědomí, že věci tohoto světa se neovliv-
nitelně vymykají kontrole. 

Náměstí Spasitele

(Plac Zbawiciela, Polsko, 2006, 
scénář a režie: Krzysztof Krauze, 
Joanna Kos-Krauze)

Základní konflikt snímku Náměs-
tí Spasitele je podobný jako v režiséro-
vě starším filmu Dluh. Také v něm jsou 
jeho protagonisté shodou nešťastných 
okolností dohnáni k tragickým činům, 
za něž musí zaplatit vysokou cenu, také 

v něm lásku střídá nenávist a toleranci 
nesnášenlivost. A zároveň nelze jedno-
značně určit, na čí straně je vina a komu 
přiřknout trest. 

Želvy mohou létat

(Lakposhtha hâm parvaz mikonand, 
Írán–Irák, 2004, scénář a režie: 
Bahman Ghobadi)

Třebaže se zdálo, že si námět ze ži-
vota – nikoli dětí ulice, ale doslova dě-
tí minových polí – žádá neorealistické 
ztvárnění, Ghobadí zvolil poetiku o je-
den řád komplikovanější: magický rea-
lismus. Získal tím specifický efekt, jímž 
modifikuje bezmezný smutek vyprávě-
ného příběhu. 

 
Aguirre, hněv boží

(Aguirre, der Zorn Gottes, Německo, 
1972, scénář a režie: Werner Herzog)

Protagonisty filmů Wernera Herzoga 
bývají výlučné osobnosti, které posed-
lost „nemožnými“ sny a úkony přive-
de k definitivní roztržce se společností 
i se samotnou realitou. Takový je i špa-
nělský konkvistador Lope de Aguirre, 
jenž na sklonku roku 1560 v doprovodu 
domorodých průvodců v povodí Ama-
zonky hledá bájné zlaté město Inků – 
El Dorado. 

Nabídka filmů letošního ročníku Projektu 100

Nejrychlejší dechovka 
14. ledna v Akropoli

� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. 286 891 400

� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a vi-
deokazety. Tel. 222 724 856
� Přijmu dámskou kadeřnici s ŽL 
do kadeřnictví na Koněvově ul. Kli-
entela částečně zajištěna, příjemné 
prostředí, hl. ulice, mladý kolektiv, 
možnost část. úvazku. Seriozní jedná-
ní. Tel. 604 257 632
� Pozor, změna! Nové tel. číslo sto-
matologické ordinace MUDr. Caň-
kové: 773 580 244
� Výuka plavání pro děti na Ko-
menského nám. – každou sobotu 
do konce dubna. Výuka je vedena 
citlivě a zábavně. Plavecká ško-
la ŠIPKA, www.plavani-sipka.cz, 
tel. 775 274 752. 
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží.  
Montáž na míru. Tel. 602 273 584

� Klub zastupitelů KSČM zve do 
bezplatné sociálně-právní porad-
ny, která se koná ve čtvrtek, 3. 1., 
7. 2., 6. 3., 3. 4. a 5. 6. 2008 vždy od 
18 hodin v zasedací místnosti Ba-
ranova 11, Praha 3.
� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel: 241 412 507
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� Čistírna peří je umístěna na 
Plzeňské 170, Praha 5. Zhotovuje-
me deky a polštáře z naší sypkovi-
ny na počkání nebo do 24 hod. Při 
větší zakázce přivezeme i odveze-
me zdarma. Tel. 606 312 174
� Prodám péřové: 4x lehká deka, 5x 
polštáře – 4000 Kč. Tel. 222 725 527
� Malířské a lakýrnické práce + úklid,
levně, kvalitně. P. Sus. Tel. 603 505 927

� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� Vyklízíme pozůstalosti – byty 
i firmy. Tel. 272 767 360, 603 422 207
� Nebank. půjčky 10–40 tis. Kč, bez 
registrace a ručitele. Tel. 720 316 309
� 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
� ANGLIČTINA FLORA – mo-
derní výuka podle kvalitních učeb. 
materiálů. Jednotlivci a malé skupi-
ny. Zaměřeno na mluvení! “M“ Flo-
ra nebo docházíme. Tel. 723 853 849
� 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
� 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 obecní 2+kk, 47 m2, 
lodžie, výtah, na Olšanském nám., 
za podobný nebo větší v Praze 3 
před privatizací. Tel. 728 189 387
� Vym. obecní 2+kk, I. kat., 44 m2, 
Flo ra, tichý, balkon, po rekons., za po-
dobný i před privat. Tel. 731 781 131
� Vym. 2+1, I. kat., 70 m2, V a Z str., 
balkon, etáž. top., 4. p. bez výtahu, 
5 min. od nám. J. z Poděbrad. Slušný 
majitel, za 1+1. Tel. 222 723 397
� Vyměním družstevní 1+1 jako 
2+1, 42 m2, regul. nájem, za větší 
před privatizací. Tel. 774 309 082 
� Vyměním pěkný obecní 1+1, 40 m2, 
po rekonstrukci, na Žižkově v blíz-
kosti Ohrady, za větší, 2–3+1, cca 
75 m2, pouze obecní. Tel. 728 313 967,
stedrova@centrum.cz
� Vym. 2+1, I. kat., za gars nebo 1+1,
II. kat., jen Praha 3. Tel. 323 602 091

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

Chcete prodat byt? 
Máte hrůzu z realitky?

OBRAŤTE SE NA PORADNU
www.realitniporadna.cz

tel.: 284 693 533

Od 18. prosince do 13. ledna představí občanské sdružení 
Fotodokument.cz svůj stejnojmenný fotografický projekt ve 
výstavním prostoru Vernon Projekt Heřmanova 12, Praha 7.

V průběhu loňského a letošního roku byly ve vybraných lo-
kalitách Prahy 3 a 7 pořízeny tisíce dokumentárních fotografií 
zachycující místa, kde začínají probíhat nevratné urbanistické 

a architektonické změny veřejného prostoru. Vybrané velko-
formátové zvětšeniny budou ve stejném termínu vystaveny 
v kavárně Ouky Douky naproti galerii. 

Fotodokument.cz připravuje zároveň zahájení zkušebního 
provozu webového portálu www.fotodokument.cz určeného 
široké fotografické veřejnosti.

SOŠ stavební a zahradnická
Učňovská 1, 190 00 Praha 9, www.skolajarov.cz

Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

8. 1. 2008  14.00–18.00 hod.

Praha 3 ve fotodokumentu.cz

Projekt sto každoročně uvádí či navrací do 
distribuce artových a klubových kin desítku 
významných filmových děl, letošní kolekci 
stručně představujeme v následujícím 
přehledu. Více o Projektu 100 se dozvíte 
v rozhovoru s Lenkou Zemánkovou 
z Asociace českých filmových klubů na str. 7
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Srdečně Vás zveme na pravidelná křesťanská shromáždění ve sborové budově v ulici Na Žertvách 23, Praha 8.
Dopravní spojení: metro „B“ Palmovka. Shromáždění se konají vždy v 16.00 hod. každou 2., 3., 4., případně 5. neděli v měsíci.
První neděli pak od 15.00 hod. v budově SOÚ na Spojovací (konečná tramvaje č. 1, 9, 16). Péče o děti je zajištěna.

Bližší informace na tel. 604 802 024 nebo 284 822 294.

RÁMOVÁNÍ – OBRAZY
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

•Originální olejomalby
•Reprodukce, plakáty
•Kalendáře a diáře 2008
•Rámování a paspartování

Koněvova 1947/188
Praha 3
tel.: 604 262 917
po–pá 10–18 hod.
www.itabo.cz

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soukromá střední odborná škola s tradicí zařazená 
do rejstříku škol MŠMT pro školní rok 2008/2009

nabízí tyto studijní maturitní obory:

PODNIKATELSKÁ  ADMINISTRATIVA
• 4 leté denní studium (pro absolventy 9. tříd ZŠ) 

zaměření – podnikání  nebo výpočetní technika
• 2 leté denní nástavbové studium 

(pro absolventy SOU)
• 3 leté dálkové nástavbové studium 

(pro absolventy SOU)

Den otevřených dveří na 1. KŠPA Praha: 
17. ledna 2008 od 13.00 do 17.00 hod.

  Školu možno navštívit kdykoliv po telefonické dohodě.

Praha 8 – Karlín, Pernerova 383/29, tel. 281 863 044
Webové stránky školy: www.1kspa.cz, www.1kspa.cz/praha

e-mail: praha@1kspa.cz

Stejné studijní obory lze studovat na našich asociovaných školách:
KLADNO, Holandská 2531, tel. 312 687 800

(Den otevřených dveří 21. ledna 2008; 15–17 hod.) 
LITOMĚŘICE, Máchovy schody 4/13, tel. 416 733 678

ČERNOVICE u Tábora tel. 565 492 182

Příjemné prožití svátků vánočních a krásné zdravé zuby 
do nového roku všem stávajícím i budoucím klientům přeje

stomatologická ordinace Estetika-Novotná
Příběnická 1, 130 00  Praha 3 • tel.: 222 540 047, 739 661 378 • e-mail: lenka_novotna@centrum.cz

Koněvova 214
Praha 3

OTEVÍRACÍ DOBA: 
po–pá 8.30–19.00; so 8.00–15.00

OUTLETOVÝ ÚSEK OUTLETOVÝ ÚSEK 

VYKUPUJEME OBLEČENÍVYKUPUJEME OBLEČENÍ
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUPBEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP  

550 550 mm22  PLNÉ ODĚVŮ PLNÉ ODĚVŮ 
NEJVYŠŠÍ KVALITYNEJVYŠŠÍ KVALITY

NOVÝNOVÝ

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

• ZDRAVÍ  
  • KRÁSA
    • ENERGIE
      • DARY PŘÍRODY

ENERGY Group, a. s., Jeseniova 55, P-3• otevřeno: po–čt 8–13, 14–17; pá 8–13, 14–15
tel.: 296 532 141 • mobil: 602 326 602 • www.energy.cz • e-mail: energy1@seznam.cz

Již 11 let na našem trhu!

�alergií
�virózou
�nevolností
�sníženou imunitou
�migrénou

�močovým měchýřem
�zánětem středního ucha
�bolestmi kloubů
�prostatou
�cukrovkou

�gynekolog. potížemi
�neplodností
�krevním oběhem
�křečovými žilami
�otoky

Máte problémy s:

Nejkrásnější dárek pro celou rodinu

Práce s bylinnými produkty, poradenská služba ZDARMA

SLEVA 10 % 
na všechny produkty!

(netýká se členů klubu ENERGY)

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
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

10. 1. – 1. 2. A. OSTRÝ – fotografie
(vernisáž v 10. 1. v 18 hodin)

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

  1. út 19.00 METROPOLITAN: LIVE 
IN HD Engelbert Humperdinck: 
HÄNSEL UND GRETEL 
(on-line přenos opery) 
www.metinhd.cz 

  2. st 18.00 Import/Export
20.30 Nebe nad Berlínem (FK)

  3. čt 18.00 Životy těch druhých
20.45 Václav

  4. pá 18.00 Šťastné míle
20.30 Kurz negativního myšlení
22.30 Válka světů – příští století 

  5. so 18.00 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
20.15 Brazil (FK)
22.45 Pink Floyd: The Wall

  6. ne 15.00 Persepolis
18.00 Once
20.30 Inland Impire

  7. po 18.00 Persepolis
20.30 Once

  8. út 10.00 Saturno Contro
18.00 Shortbus
20.30 Persepolis

  9. st 18.00 Ztracená dovolená (FK)
20.30 Faunův labyrint

PROJEKT 100 / 2008
10. čt 18.00 Obrazy starého světa

20.30 Želvy mohou létat 
slavnostní zahájení P100 2008

11. pá 18.00 Aguirre, hněv Boží 
20.00 Ty, který žiješ 
22.00 Svatá hora 

12. so 19.30 METROPOLITAN: 
LIVE IN HD Giuseppe Verdi  
|  MACBETH (on-line přenos 
opery)

13. ne 15.00 Na druhé straně
18.00 Zabriskie Point 
20.30 Kabinet doktora 
Caligariho 

14. po 18.00 Náměstí Spasitele 
20.30 Nový svět 

15. út 10.00 Nenápadný půvab 
buržoazie + Andaluský pes  
18.00 Želvy mohou létat 
20.30 Nenápadný půvab 
buržoazie + Andaluský pes

16. st 18.00 Na druhé straně
20.30 Václav

17. čt 18.00 ...a bude hůř
20.30 Želvy mohou létat

18. pá 18.00 Warholka
20.30 ...a bude hůř
22.30 Spalovač mrtvol

19. so 18.00 ...a bude hůř
20.30 Shortbus
22.30 Kouř

20. ne 15.00 Nenápadný půvab 
buržoazie

18.00 Ty, který žiješ
20.30 Aguirre, hněv Boží

21. po 18.00 Edith Piaf
20.30 Carmen FK

22. út 10.00 Skandál
18.00 Tajnosti
20.30 Želvy mohou létat

23. st 18.00 Taking Off (FK)
20.30 Kurz negativního myšlení

24. čt 18.00 Jan Saudek – V pekle 
svých vášní, ráj v nedohlednu
20.30 Aero naslepo

25. pá 18.00 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
20.30 Jan Saudek – V pekle 
svých vášní, ráj v nedohlednu
22.30 O-bi, O-ba – Konec 
civilizace 

26. so 18.00 Nenápadný půvab buržoazie
20.30 Ty, který žiješ

 22.30 Ga, ga - sláva hrdinům 
27. ne 15.00 Želvy mohou létat 

18.00 Zabriskie Point
20.30 Svatá hora

28. po 18.00 Želvy mohou létat
20.30 Nebe nad Berlínem (FK)

29. út 10.00 Královna Alžběta: 
Zlatý věk
18.00 Persepolis
20.30 Želvy mohou létat

30. st 18.00 Faunův labyrint
20.30 Persepolis

31. čt 18.00 Import/Export
20.30 Občan Havel

FILMY PRO SENIORY
  8. út 10.00 Saturno Contro
15. út 10.00  Nenápadný půvab 

buržoazie
22. út 10.00 Skandál
29. út 10.00 Královna Alžběta: 

Zlatý věk

 FILMY PRO DĚTI
  5. so 15.30 Knoflíková válka
19. so 15.30 Kouzelná romance
26. so 15.30  Pat a mat: ...a je to!
 
NEDĚLE PRO RODIČE S DĚTMI

Během dětského filmu mají rodiče vždy 
volný program v aerobaru
  6. ne 14.00 děti: Hadí princ
 15.00 děti: Vánoce jsou za námi, 

ale pohádky jsou tu s námi 
pořád! 
rodiče: Persepolis   

13. ne 14.00 děti: Sněhová královna
 15.00 děti: Zimní radovánky 

v teple: sněhuláci a koulovačka 
z papíru...
rodiče: Na druhé straně

20. ne 14.00 děti: Zahrada
15.00 děti: Fantazijní 
malování zahrady
rodiče: Nenápadný 
půvab buržoazie

27. ne 14.00 děti: Krušnohorské 
pohádky

 15.00 děti: Putování 
zemí pohádek
rodiče: Želvy mohou létat 

 

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

  8. út 19.30 STO ZVÍŘAT a hosté *
10. čt 19.30 VLADIMÍR MIŠÍK 

& ETC. a hosté *

11. pá 20.00 HROZNÉ PŘÍBĚHY
12. so 19.30 BABY IRIE 6 
14. po 19.30 Respect plus: 

FANFARE CIOCARLIA 
15. út 19.30 Future Line: BASTARDI 

ZE ŽIŽKOVA + WESSANI *
16. st 19.30 PLEASE THE TREES 

(křest alba) + C 
17. čt 20.00 FUCKING 

GENERATION
19. so 19.30 FILTER HUDEBNÍ 

CENY 2007 live: SUNSHINE, 
SCISSOR HANDS

20. ne 20.00 ZBROŽEK COMPANY: 
Mezi pilíři

22 .út 19.30 Future Line: 
EXIT ORCHESTRA 
+ BACK IN SALE *

23. st  19.30 FERMATA *
24. čt  20.00 Divadlo LETÍ: Praha Letí
25. pá 19.30 Music Infinity: 

RED SNAPPER 
26. so 19.30 Midnight Sun Sessions: 

KHOIBA + host
27. ne 20.00 KABARET CALIGULA: 

Zkáza vesmírné lodi Libido
28. po 20.00 KABARET CALIGULA: 

Zkáza vesmírné lodi Libido
29. út 19.30 Future Line: 

SULIN + BRENDA 5 *
30. st 19.30 EuroConnections: 

NATHAN FAKE + HOST
31. čt 19.30 Respect plus: 

AMSTERDAM KLEZMER 
BAND 

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

  5. so 15.00 J. FIŠER 
– housle, J.  ŽDÁNSKÝ 
– violoncello, J. BARTOŠ 
– klavír (L. van Beethoven, 
D. Šostakovič, B. Smetana)

  7. po 19.30 M. HRADECKÁ 
– varhany, P. HŮLA, 
L. SEDLÁKOVÁ-HŮLOVÁ 
– housle, M. SEDLÁK 
– violoncello (J. Pachelbel, 
A. Vivaldi, W. A. Mozart, 
J. S. Bach, A. Dvořák)

  9. st 19.30 L. NOVOVESKÁ 
– housle, P. NOVÁK – klavír 
(J.  Williams, B.Yusupov, 
B. Martinů, E. Ysaye, J. Suk, 
A. Dvořák, B. Smetana, 
L. Novoveská)

10. čt 19.30 J. TALICH – housle, 
S. WIEDER–ATHERTON 
– violoncello (A. Honneger, 
Z. Kodaly, B. Martinů, 
I. Stravinskij)

14. po 19.30 SAXOFONOVÉ 
KVARTETO BOHEMIA 
(G. Rossini, G. Bizet, 
L. Bernstein, J. Kander, 
G. Gershwin, T. Escaich)

16. st 19.30 TRIO DADATO + host 
D. HOLÝ – kytara (J. Čart, 
W. A. Mozart, A. Dvořák, 
C. Saint-Saëns , A.  Marcello, 
B. Smetana, W. Kroll, F. Tárrega, 
L. Brouwer, M. Castelnuovo-
Tedesco)

19. so 15.00 Arpadua (C. P. E. Bach, 
B. Smetana, M. Stadler, 
E.  Chabrier, C. Debussy aj.)

24. čt 19.30 Duo Bene (folklór 
a miniatury v hudbě minulého 
století – G. Dávid, J. Hanuš, 
J.  Descényi, E. Kalavská-
Faltusová, J. Dvořáček, J. Teml)

28. po 19.30 MUSICA POETICA: 
Andělé v nejstarší hudbě

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18

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

B. MALIŠOVÁ – obrazy

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
www.cimrman.at

13. ne HOSPODA NA MÝTINCE
15. út AFRIKA
16. st ZÁSKOK
17. čt ZÁSKOK
18. pá AFRIKA
22. út ŠVESTKA
23. st ŠVESTKA
24. čt BLANÍK
25. pá DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
30. st CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
 

DIVADLO PRAŽSKÉ
KONZERVATOŘE

14. po J. Vostrý: TŘI V TOM 
– přeložené představení 
z 26. 11. 2007

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

28. po W. Gombrowicz: 
YVONNA, PRINCEZNA 
BURGUNDÁNSKÁ – premiéra 

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA 
20. ne D. Wasserman, K. Kesey:  

PŘELET NAD KUKAČČÍM 
HNÍZDEM – pražská premiéra 
(Divadlo Antonína Dvořáka 
Příbram)

27. ne R. Thomas:  VRAŽEDNÉ 
DĚDICTVÍ aneb BASTARDI
(Divadlo PavlaTrávníčka)

Pozvánka
NOVA TROJKA

(www.novatrojka.cz, Jeseniova 19)
Pozor změna v programu: Dárko-
vá dílna bude od ledna 2008 vždy 
pouze poslední středu v měsíci 
15.00–18.00 hod.

PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
13. ne 15.00–18.00 Nedělní herna 

pro celou rodinu
30. st 15.00–18.00 Dárková dílna 

s Janou, výroba krabiček kom-
binovanou technikou 

DĚTI S SEBOU 
  8. út Muzikoterapeutické hrát-

ky, praktický seminář vede 
Mgr. M. Gerlichová

15. út Pohádka a její význam, be-
seda  PhDr. Ing. I. Jungwirthová 
(s hlídáním)

22. út Homeopatie a děti-ekolo-
gické léčení, besedu vede 
MUDr.T. Karhan (s hlídáním)

29.út Výtvarné techniky s dět-
mi I., praktický seminář vede 
Mgr. J. Švejdová

ATELIÉR VÝTVARNÝCH TECHNIK
7. Linoryt – ex libris, 14. Linoryt 

II. – tisk, 21. Malování na sklo- 
velký formát, 28. Textilní dílna- 
bramborová tiskátka na trička

PŘIPRAVUJEME:
8. 2. 10.00 – 17.00 Den otevřených 

dveří. Nová Trojka se rozšiřuje 
o malou hernu, sál, keramickou 
dílnu,  hudebnu a  šatnu. Přijďte 
se k nám podívat, připravili jsme 
výtvarné dílny (do 16 hod).

UPOZORŇUJEME: 
Program ŠKOLIČKA, každé pondě-
lí od 9.00–12.00: hlídání dětí s kom-
binovaným programem (výtvar-
ným, hudebním, pohybovým), ve-
dené zkušeným pedagogem; pří-
prava dětí na vstup do MŠ, indivi-
duální přístup. 220 Kč/dítě, 330 Kč/
sourozenci, 110 Kč/dítě dobro-
volníků. Rezervace nutná na tel.: 
604 302 945 (Hedvika)
1. 2. prázdniny – centrum zavřeno.

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

9. st a 23. st 9–10 Dovádění v tě-
locvičně pro maminky s dětmi 
od 2 let

19. so jednodenní lyžařský zájezd 
pro rodiče s dětmi Herlíkovice, 
220 Kč/os.

1. 2. pá jednodenní lyžařský zájezd 
pro děti (a rodiče) Paseky nad 
Jizerou, 200Kč/os

Přihlášky a info J. Vosická, tel. 
608 765 496, JanaVosa@seznam.cz

AKTIVITY PRO MAMINKY S DĚTMI:
Hlídání dětí st a čt 8–11
Angličtina  čt 8.30–9.30 začátečníci

st 9.30–10.30 pokročilí 
 700 Kč/pololetí
Aerobic st 8.55–9.45 

570 Kč/pololetí
Počítače st 10–11 700 Kč
Masáže čt 8–11 
Při všech vašich aktivitách vám 
děti pohlídáme za sníženou cenu 
25 Kč/hod.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI 
– VOLNÁ MÍSTA
Hip hop pá 14–15.30
K@mpík út 15.30–17.00

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

otevřeno ne–út 13–18
leden – M. Insetta – Psychedelic 

Nature (fotografie) 

BUNKR PARUKÁŘKA
(Vrch sv. Kříže, www.parukarka.cz)

otevřeno podle programu klubu
leden – F. Malát – Industriál (foto-

grafie)

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
(Blahoslavova 2)
15. út 16.30 Setkání s předsed-

kyní klubu za Starou Prahu 
K.Bečkovou

29. út 16.30 Výroční členská schů-
ze KPŽ

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
  3. čt 13.30 Malá Strana naposle-

dy (před zahr. Kinských)
18. pá 18.00 Máme rádi pana 

Hašlera. Dům s pečovatelskou 
službou, Roháčova 26

ROZVRH NA II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008
Na programy označené * je nutné se předem objednat na uvedeném telefonu,

na programy označené  se informujte na webových stránkách www.novatrojka.cz

PRO RODIČE S DĚTMI (info Leona, tel.: 775 644 978)
• Otevřená dopolední herna po–pá 9.00 – 12.00 50 Kč/rod.
  út „Děti s sebou“, přednášky a semináře pro rodiče
  st „Mrňouskové“, program pro rodiče s dětmi od 1 roku
  čt „Batolátka“, program pro rodiče s dětmi od 2 let  60 Kč/rod.
  pá „Miminka“ (775 644 978)* (80 Kč/rod.)    9.30 – 10.15 (děti 7 – 12 měsíců)

10.30 – 11.15 (děti 2 – 6 měsíců)
• Otevřená odpolední herna  po, čt 13.00 – 17.00 40 Kč/rod.
• Dárková dílna pro maminky (poslední středy v měsíci –  )
  st 15.00 – 18.00 50 Kč/rod.
• Nedělní herna (aktuální termíny  ) ne 15.00 – 18.00  40 Kč/rod.

PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET (info Jolana, tel.: 603 416 724)
• Školička (604 302 945)* po    9.00 – 12.00  220 Kč/dítě
• Angličtina s keramikou po 13.15 – 15.15 1 950 Kč
• Malí muzikanti po 15.30 – 17.00 1 470 Kč
• Keramika s pohybem út 13.45 – 15.45 1 950 Kč
• Výtvarná dílnička st 13.15 – 14.45 1 470 Kč
• Dramaťáček čt 13.15 – 14.45 1 470 Kč
• Keramika pro předškoláky st 14.30 – 16.00 1 470 Kč

PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET (info Jolana, tel.: 603 416 724)
• Ateliér výtvarných technik – pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
  po 13.30 – 15.30 zdarma
• Výtvarné techniky s keramikou pro II. stupeň ZŠ
  po 16.00 – 17.30 1 350 Kč
• Dívčí výtvarná dílna st 17.00 – 18.30 1 350 Kč
• Keramika pro I. stupeň ZŠ čt 16.00 – 17.30 1 350 Kč
• Kytara, individuální út dle dohody 1 770 Kč
• Flétna, individuální čt, pá dle dohody 1 770 Kč
• Klavír, individuální čt dle dohody 2 700 Kč

PRO DOSPĚLÉ (info Jolana, tel.: 603 416 724)
• Keramika po 19.00 – 20.30 1 470 Kč
• Keramika  st 19.00 – 20.30 1 470 Kč
• Užité umění aneb zdobíme si domácnost po 19.00 – 20.30 1 470 Kč
• Břišní tance pro ženy (mírně pokročilí) po 19.00 – 20.00 1 200 Kč
• Cvičení na balónech st  19.45 – 20.45 1 050 Kč
• Keramický ateliér pro rodiče s dětmi   
 (724 961 352)* út 10.30 – 11.30 80 Kč/rod.

PRO TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ MAMINKY (info Jolana, tel.: 603 416 724)
• Cvičení pro těhotné st 18.30 – 19.30 1 350 Kč
• Předporodní příprava (od března, aktuální termíny  )
• Laktační poradna (aktuální termíny  )

Jeseniova 19, Praha 3, 
tel.: 222 589 404, 607 644 978

www.novatrojka.cz
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Blahopřání 
seniorům
Všem členům a ostatním seniorům, 

kteří oslaví v lednu kulaté a půlkula-
té narozeniny, přejeme do dalších let 
hodně zdraví a osobní pohody. Blaho-
přejeme Jiřině Tréglové, Zdeňce Va-
něčkové, Věře Brázdové, Jaroslavě Fe-
čové, Bohuslavu Kühnelovi, Anně Vr-
kotové, Věře Marešové, Milanu Ben-
dovi a Naděždě Vodičkové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Z čeho vychází název Projekt 100?
Název Projekt 100 vychází z pů-

vodního konceptu z roku 1994 uvést 
v následujících deseti letech do české 
a slovenské filmové distribuce ročně 
deset významných či umělecky hod-
notných filmů. Projekt 100 byl v pů-
vodně plánovaných deseti letech tak 
úspěšný, že se organizátoři rozhodli 
v každoroční distribuci kvalitních fil-
mů pokračovat.

Jak idea Projektu 100 vznikla?
Jde vlastně o takový letní nápad. 

Na začátku byla anketa, která proběh-
la mezi účastníky Letní filmové ško-
ly v Uherském Hradišti v roce 1994. 
Chtěli jsme především zjistit přání pří-
znivců dobrého filmu a společně se po-
kusit vytipovat filmy, které by se v dis-
tribuci filmových klubů nebo art-kin 
mohly znovu objevit. Výsledkem an-
kety byl seznam asi 300 celovečerních 

filmů a posléze i návrh projektu s pra-
covním názvem Projekt 70+30, jehož 
podstatou byla snaha vytvořit tradi-
ci deseti putovních přehlídek, které by 
v první fázi uvedly do naší distribuce 
70 zahraničních a 30 českých filmů. Bě-
hem měsíce byl tento návrh mírně poo-
praven a přejmenován na Projekt 100. 
Název souvisel nejenom s podstatou 
projektu (100 filmů do naší distribuce), 
ale i s blížícími se oslavami stého výročí 
kinematografie.
Jak velký tým se na přehlídce podílí?

Na přehlídce se v její první fázi po-
dílí asi čtyřicetičlenná dramaturgická 
skupina složená z členů Rady Asociace 
českých filmových klubů, regionálních 
zástupců a dalších přizvaných filmových 
odborníků. Na samotné organizaci Pro-
jektu 100 se pak podílí pětičlenný tým.
Změnila se nějak idea směřování festi-
valu od jeho vzniku?

Idea se zásadně nezměnila, stále se 
snažíme uvádět do distribuce kvalitní 
filmy. Jen jsme už překročili tu původně 
plánovanou stovku.
Jak jste volili filmy pro letošní ročník? 
Jak vůbec takový výběr probíhá?

Dramaturgická skupina vytipovala 
širší výběr filmů. Konečná selekce by-

la ovlivněna finanční dostupností filmů 
a omezenými možnostmi Asociace čes-
kých filmových klubů. Na nákupu filmů 
se podílely i další distribuční společnosti 
– Asociace slovenských filmových klu-
bů, Aerofilms, Národní filmový archiv, 
Slovenský filmový ústav a Warner Bros.
Cítíte za roky pořádání Projektu 100 
změnu v přístupu veřejnosti k nároč-
ným filmům?

Na návštěvnosti Projektu 100 se bo-
hužel projevuje obecná tendence v ná-
vštěvnosti kin, v roce 2007 jsme zazna-
menali docela výrazný pokles. Uvidíme, 
jak dopadne 14. ročník a pak se případ-
ně pokusíme o změny v koncepci Pro-
jektu 100 v dalších letech.
Je takový projekt rentabilní?

Rentabilní není, spoléháme na dota-
ce ministerstev kultury ČR a SR a Stát-
ního fondu ČR pro podporu a rozvoj 
české kinematografie, případně i ko-
merčních sponzorů. Našim cílem však 
není ziskovost akce, ale uvedení kvalit-
ních filmů a poskytnutí možnosti čes-
kému a slovenskému divákovi vidět 
zásadní snímky filmových dějin na vel-
kém plátně.

-red-
Více o letošním Projektu 100 na str. 4.

Štítného 
Tato ulice, patřící k nejstarším na Žiž-

kově, nese svůj název beze změny již od 
roku 1875. Tomáš Štítný ze Štítného bý-
vá občas nazýván prvním klasikem čes-
ké literatury a jako literární klasik dnes 
také dopadl. Staročeské tituly jeho spisů 
(které nikdo nečte) straší při zkouškách 
středoškoláky. Ale byla to opravdu tak 
šedivá a nudná postava?

Životem možná ano, dobrodružství 
jako Viklefa a Milíče jej nečekala. Naro-
dil se kolem roku 1331 (možná až 1333), 
kde jinde, než na tvrzi Štítné u Žirovni-
ce. Pocházel ze zchudlé větve rodu Be-
nešoviců, erbu zavinuté střely, občas 
zvané odřivous (ve skutečnosti se však 
jedná o zápalný šíp). Roku 1348 odchá-
zí do Prahy a zapisuje se na artistickou 
fakultu čerstvě založené univerzity. Na 
rozdíl od svých šlechtických vrstevníků, 
kteří studium často berou jen jako zá-
stěrku pro nespoutaný život v hlavním 
městě, plně propadá touze po vědění. 
Hltá doslova desítky spisů – od svatých 
otců přes mystiky až ke scholastikům, 
od svatého Augustina a svatého Řeho-
ře přes Roberta Holkota a svatého Bo-
naventuru až po Davida Augšpurského. 
Kupodivu však opomíjí největší autoritu 
své doby – Tomáše Akvinského, více jej 
zajímají jeho komentátoři a kritikové. 

Tím víc je zarážející, že studia nedo-
končil. Ale možná se prostě jen chtěl vy-
hnout celibátu, který tehdy byl pro gra-
dované absolventy povinný. Po návratu 
na Štítné v roce 1355 se totiž oženil.

Tomáš Štítný tedy pověsil studia na 
hřebíček a stal se na Štítném milujícím 
otcem rodiny. A i v tomto ohledu se či-

nil – postupně se jim narodilo pět dětí. 
Ale stále ho táhla i jeho druhá láska – 
vědění. Když mohl, jezdil do Prahy po-
slouchat přednášky univerzitních mistrů 
i kázání věhlasných kazatelů Konráda 
Waldhausera i Milíče z Kroměříže. Po-
stupně v něm ale nazrával plán, jak obě 
životní lásky spojit. Bude psát učebnice 
pro své děti! Více než 250 let před Ko-
menským. Prvním pokusem v tomto 
směru se stávají Řeči besední. Jak již ná-
zev napovídá, formou dialogu se v nich 
otec snaží vysvětlit dítěti principy Ves-
míru počínajíc naprostým jsoucnem, te-
dy Bohem, přes věci stvořené a jejich 
vlastnosti – podstatu (hmotu), postavu 
(formu) i kakost (kvalitu) až po člověka 
a největší záhadu jeho existence – po-
měr milosti Boží a svobodné vůle. Ná-
sleduje několik drobnějších překladů 
a již začíná pracovat na svém životním 
díle, nazývaném Knížky šestery o obec-
ných věcech křesťanských, které bude 
předělávat a upravovat téměř až do své 
smrti. První zpracování, dnes bohužel 
nedochované vzniká v roce 1374 a již za 
dva roky následuje druhé, mnohem vět-
ší a hlubší. Štítný Šestero věnoval své-
mu věhlasnému učiteli – mistru Vojtě-
chu Rankovu z Ježova. V první řadě je 
tato učebnice lidské morálky a křesťan-
ského života určena opět jeho dětem, 
jak vyjadřuje v úvodu „kdybych umřel, 
aby se měly kde poučit“.

Osud však rozhoduje přesně opač-
ně. V roce 1380 je již jeho žena po smr-
ti a z pěti dětí žijí jen dvě – syn Jan (kte-
rý ale zemře brzy poté) a dcera Anežka. 
Tomáše doma nic nedrží. V roce 1381 
pronajímá tvrz Štítné za 14 kop grošů 

ročně Zbyňkovi z Kamenice a stěhu-
je se s dcerou Anežkou (která zůstane 
svobodná a až do jeho smrti mu pove-
de domácnost) do Prahy. Bohužel se ale 
projevuje jako člověk nepraktický. Ná-
jemník platí nepříliš pořádně a Štítné-
mu navíc v roce 1390 jaksi unikne, že 
Zbyněk zemřel, navíc bez dědiců a tak 
veškerý jeho majetek včetně tvrze ve 
Štítném (ačkoliv ji ve skutečnosti měl 
jen v pronájmu) málem propadl králi. 
Tomáš ji zachránil skutečně až v hodi-
ně dvanácté.
Navzdory těmto trablům začíná vrchol-
né období jeho tvorby. Kromě nové ver-
ze Šestera a Řečí besedních vzniká jeho 
další slavné dílo – Řeči nedělní a sváteč-
ní (dnes bohužel zachované jen neúpl-
ně). Kromě těchto velkých kompendií 
pokračuje i v překladech – pro Anežku 
překládá a vykládá Zjevení svaté Bri-
gitty a rovněž volně přepracovává snad 
nejkurióznější dílo – Knížku o šašiech 
(tedy o hře šachové) Jakuba de Cesso-
les. Navzdory názvu se nejedná o příruč-
ku strategie pro budoucí velmistry, ný-
brž opět o morální naučení, kde šachové 
figurky představují různé vrstvy společ-
nosti. Král zůstává samozřejmě králem, 
jezdci jsou šlechtici, střelci vojáci a z pro-
stých poddaných se mohou stát jen pěš-
ci. Ovšem kupodivu nejhůře dopadá ša-
chová dáma, ta představuje záludnou 
mravně zkaženou měšťanskou ženu, 
před níž se všichni musí mít na pozoru. 
Tomáš Štítný totiž měl hluboko do kap-
sy a žil  uprostřed měšťanů v Praze, du-
chem však stále zůstával aristokratem.

Pokračování příště.
Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Uvidíme, možná změníme koncepci,
říká o Projektu 100 Lenka Zemánková

Dlouhodobá péče o děti a zejmé-
na ty postižené přináší radost z jejich 
pokroků, na druhé straně však ztěžu-
je možnost najít si po letech v domác-
nosti odpovídající zaměstnání. Aby byl 
pro „pečující“ návrat do práce co nej-
snazší, nabízí občanské sdružení Alfa 
Human Service kurz, který zájemce na 
tuto změnu dobře připraví.

Pro koho je kurz určený
• Pro lidi dlouhodobě pečující o zdra-

votně postižené dítě
• Pro maminky (tatínky) na rodičov-

ské dovolené
• Pro nezaměstnané osoby evidova-

né úřadem práce méně než 6 měsíců 
nad 25 let

Co Vám kurz přinese
• Zdokonalíte se v jednání s lidmi
• Zvýšíte si potřebné sebevědomí
• Naučíte se ovládat počítač a základní 

kancelářské programy
• Získáte praxi díky pravidelné spolu-

práci s Alfa Human Service
• Poradíme Vám, jak hledat práci, a po-

můžeme najít nové zaměstnání
• Kurz běží po dobu čtyř měsíců, vždy 

dva dny v týdnu po dobu přibližně 
čtyř hodin. Jeden den týdně je vě-
nován teoretickému vzdělávání, dal-
ší den potom praktickému využití 
nových znalostí a získání zkušenos-
tí. Věnovat se Vám budou odborníci 
specializovaní na jednotlivé oblasti. 

Po absolvování kurzu složíte certifi-
kovanou zkoušku v počítačové škole 
Gopas. Vše máte při ruce – celý kurz 
probíhá v Praze.

Kurz v hodnotě 50 000 Kč je zcela 
zdarma. Poskytujeme finanční příspě-
vek na hlídání dětí po dobu trvání kur-
zu. Zájemci o absolvování kurzu bu-
dou pozváni na osobní pohovor.

Termíny začátků kurzů jsou 7. led-
na a 1. února. Více informací získáte 
na tel. 242 441 486, na www.alfabet.cz,
dotazy e-mailem zasílejte na adresu 
mosnerovad@alfabet.cz.

Dana Mošnerová,
Alfa Human Service

Klubové kino Aero je 
jednou z vlajkových 
lodí kultury na 
Žižkově. A divácky 
náročné snímky patří 
do jeho repertoáru. 
Již čtrnáctým rokem 
k jedněm z hlavních 
taháků kina patří 
také Projekt 100 – 
přehlídka náročných 
nebo přelomových 
filmů světové 
kinematografie. 
Na plátna českých 
a slovenských artkin 
a filmových klubů 
vstoupí 10. ledna 
právě na Žižkově. 
O Projektu 100 jsme 
si povídali s Lenkou 
Zemánkovou 
z Asociace českých 
filmových klubů, 
která je pořadatelem 
přehlídky.

Centrum pro integraci cizinců (CIC) 
je občanské sdružení založené v roce 
2003, jehož cílem je pomáhat imigran-
tům, kteří jsou ohroženi nepříznivou 
sociální situací, při integraci do spo-
lečnosti. Mimo to usiluje o ovlivnění 
celkového společenského a legislativ-
ního prostředí tak, aby bylo pro imig-
ranty přístupnější, spravedlivější a ví-
ce podporovalo jejich společenskou 
participaci a integraci. Sociální pra-
covníci CIC seznamují klienty se zdej-
ším právním a sociálním prostředím 
a pomáhají jim, dokud si neosvojí do-
statečné dovednosti a nezískají tako-
vý přehled, aby dokázali sami uplat-
ňovat svá práva a plnit své povinnosti. 
Cílovou skupinou CIC jsou cizinci ze-
jména ze třetích zemí s legálním po-
bytem na území ČR, konkrétně azy-
lanti, cizinci s povolením k trvalému 
pobytu, cizinci s povolením k pobytu 
nad 90 dní (dlouhodobý pobyt) a imi-
granti s českým občanstvím.  

Klienti se na nás nejčastěji obra-
cejí, když potřebují informace či po-
moc v těchto oblastech: pobytový sta-
tus, bydlení, práce, vzdělávání, sociální 
zabezpečení, zdravotní péče, rodina 
(sňatek, rozvod, narození dítěte, slou-
čení rodiny aj.), získání občanství ČR 
a zprostředkování dalších služeb

Základním východiskem práce CIC 
je předpoklad, že vstřícné a nediskri-
minační prostředí pomůže u nás usa-
zeným cizincům snáze přijmout naše 
hodnoty i pravidla a být pro naši spo-
lečnost nikoliv zátěží nebo „hrozbou“, 
ale naopak přínosem. Cílem naší prá-

ce je, aby se z imigrantů stali soběstač-
ní, samostatní a rovnoprávní členové 
společnosti, kteří mají zabezpečeny zá-
kladní životní potřeby a vytvořeny dů-
stojné podmínky pro svůj život a uplat-
nění v ČR. 

Kromě běžného poradenství a zpro-
středkování informací se pracovníci CIC 
věnují i vzdělávacím a sociokulturním 
programům – výuce českého jazyka, po-
moci při uplatnění cizinců na trhu práce. 
Na druhé straně CIC propaguje danou 
tematiku též mezi odbornou a laickou 
veřejností, bez jejíž vstřícnosti a pocho-
pení nemá úsilí CIC naději na úspěch.

CIC nefunguje jenom jako kancelář, 
na níž se může cizinec obrátit s prosbou 
o radu či pomoc, ale jeho pracovníci též 
dojíždějí za klienty do místa jejich byd-
liště a doprovází je na úřady a jiné in-
stituce, přejí-li si to nebo vyžaduje-li to 
situace. Zaměstnanci CIC působí v ně-
kolika výborech a komisích na vládní 
a meziresortní úrovni, kde se připravu-
jí důležité návrhy a strategie integrační 
politiky ČR.

Zuzana Bednářová,
Centrum pro integraci cizinců

Kontakt:
Kubelíkova 55, Praha 3
tel.: 222 713 332
e-mail: info@cicpraha.org
www.cicpraha.org

PŘEDSTAVUJEME

Centrum pro integraci 
cizinců, o. s.

I nápojový karton má 
svou druhou šanci

Jedním ze způsobů, jak šetřit život-
ní prostředí, je třídění a recyklace ko-
munálního odpadu. Vedle papíru, skla 
a plastů můžete od roku 2004 třídit 
rovněž nápojové kartony. 

Sběr nápojových kartonů, tedy kra-
bic od mléka, vína či džusů, zazname-
nal v České republice za poslední tři 
roky značný rozmach. V listopadu ro-
ku 2004 se do sběru úspěšně zapoji-
la i Praha. V městské části Praha 3 je 
v současné době k dispozici 92 nádob 
na třídění nápojového kartonu. Ná-
dob o objemu 240 litrů je 40 a kontej-
nerů o objemu 1100 litrů je 52. Počet 
nádob na třídění nápojového kartonu 
se bude nadále průběžně zvyšovat. 

Pro ty, kteří se do sběru ještě ne-
zapojili a mají kontejner blízko, má-
me několik rad. Nápojové kartony je 
nejlépe vytřídit přímo doma. Po upo-
třebení jednotlivé krabice vypláchně-
te malým množstvím vody, může být 
i použitá, a nechte okapat. Vymytou 
a stlačenou krabici můžete doma skla-
dovat, jak dlouho budete chtít. Při ces-
tě do práce nebo do obchodu pak už 
jen odnesete nashromážděné množ-
ství nápojových kartonů do kontejne-
rů či nádob, které jsou označeny oran-
žovou nálepkou. Oranžová samolepka 

je tedy nejen symbolem, ale také ori-
entačním bodem při třídění nápojo-
vých kartonů. Jedině správným třídě-
ním umožníte jejich další zpracování.

Pro recyklaci nápojových kartonů 
je podstatná jejich papírová část. Kar-
tónové obaly jsou složeny nejméně ze 
74% z obnovitelného zdroje, tj. ze dře-
va, které pochází z cíleně obhospoda-
řovaných a obnovovaných lesních po-
rostů severní Evropy. Z nich získaný 
papír je charakteristický velmi dlou-
hými a pevnými vlákny, které dodáva-
jí obalu potřebnou pevnost. Vytříděný 
nápojový karton se tak stává zdrojem 
kvalitního papírového vlákna, které 
lze použít v papírnách pro výrobu no-
vých lepenkových obalů a jiné kartoná-
že, u níž je vyžadována vysoká pevnost.

Druhou možností recyklace je vý-
roba stavebních desek. Ty se svými 
vlastnostmi podobají sádrokartono-
vým deskám a mají i podobné využi-
tí. Vyrábějí se z nich mimo jiné i škol-
ní nástěnky. 

Několika chvílemi, které věnujete 
třídění nápojových kartonů, přispěje-
te nejen k ochraně životního prostře-
dí, ale umožníte také recyklaci a zno-
vupoužití využitelného odpadu.

David Pavlát, Ex voto

Počítačové kurzy pro nezaměstnané

Jako každý rok, i letos vyhlásila ZO 
ČSOP Koniklec boj klíněnce jírovco-
vé. Ten v jejím podání spočívá hlavně 
v opakovaném pečlivém hrabání napa-
deného listí ve vnitroblocích na Žižko-
vě a letos nově i na Vinohradech. Kro-
mě pracovníků organizace se sběru listí 
letos zúčastnili i dobrovolníci z řad pra-
covníků České spořitelny, a. s., a děti ze 
skautského oddílu.

Cílem akce bylo nejen pomoci ně-
kolika konkrétním stromům, jejichž lis-

tí děti hrabaly, ale hlavně je nenásilnou 
formou seznámit s problematikou klí-
něnky jírovcové. Ideální by bylo, kdyby 
děti tuto zkušenost přenesly do svých 
rodin a škol.

Pokud se chcete o problematice boje 
s tímto škůdcem dozvědět více, navštiv-
te stránky http://klinenka.unas.cz, napiš-
te na klinenka@seznam.cz nebo volejte 
koordinátorce projektu Lucii Vančuro-
vé na telefon 777 811 428.

ZO ČSOP Koniklec

S klíněnkou bojují skauti i dobrovolníci
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Kdo mě chce

1) 02538/07 tříletá fenka střední ve-
likosti, hladkosrstý černý kříženec 
s bílou náprsenkou, hodná, trpělivá, 
hodí se i do bytu. Nalezena s odře-
ným čumáčkem 29. listopadu na Vi-
nohradech.

2) 02569/07 černá roční fenka střední 
velikosti s bílou náprsenkou a tlap-
kami, hrubosrstá, kříženec knírače, 
milá, veselá, čistotná, hodí se do bytu, 
ale nepohrdne ani procházkou. Nale-
zena 4. prosince na Žižkově.

3) 02500/07 dvouletá bílá fenka s šedými konečky uší, kříženec pudla střední veli-
kosti hodná, milá, čistotná, vhodná i do bytu. Nalezena 23.listopadu na Praze 3.

4) 02561/07 devítiletý kříženec hladkosrstého jezevčíka, pes rezavé barvy, hodný, 
poslušný, milý, nevyžaduje dlouhé procházky, je vhodný ke starším lidem. Nale-
zen 3. prosince na Nákladovém nádraží Žižkov.

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

Sprejeři domalovali
Do své rodné Anglie se patrně jen tak nevrátí dva angličtí turis-

té, které v nočních hodinách 23. listopadu zadrželi strážníci Měst-
ské policie z Prahy 3. Mladíci ve věku 24 let postříkali sprejem fa-

sády několika domů v Černínově a Koněvově ulici. Ze svých činů se 
budou zodpovídat před orgány činnými v trestním řízení.

Ing. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

ALF NA MINISTERSTVU – ve středu 12. 12. ve 12 hod. 12 min. byla zaháje-
na ve foyer Ministerstva práce a sociálních věcí výstava fotografií „Krajina člově-
ka“ studentů bezbariérové školy Ateliér Alf. Výstava je součástí projektu Sociální 
fotografie, který vzniká ve spolupráci se studenty Institutu tvůrčí fotografie Slezské 
univerzity v Opavě. Žižkovský Ateliér Alf se stará o integraci sociálně ohrožených 
lidí do společnosti. Grafickými a výtvarnými kurzy zde prošlo již několik stovek 
studentů a většina z nich poté získala uplatnění v reklamních, polygrafických a gra-
fických oborech. Výstava fotografií potrvá do konce ledna. Snímek studentky Karly 
Fabiánové pochází z Centra pro integraci cizinců v Praze 3.

Na náměstí Jiřího z Poděbrad uspořá-
dal 5. prosince Institut náhradní rodinné 
péče Natama první ročník akce „Miku-
láš pomáhá hledat rodiče“. Tímto zábav-
ným způsobem chtěli pořadatelé upo-
zornit veřejnost na pěstounskou péči. 
Náměstím procházel Mikuláš s andělem 
i čertem a rozdávali dárky. Herci na chů-
dách, kteří postavy ztělesnili, sehráli ta-
ké několik scének. Pátý prosinec by se 
tak od letošního roku měl stát „Dnem 
pro pěstounskou péči“. Institut akci 
uspořádal ve spolupráci s Informačním 
střediskem Mikuláš, o. p. s., které pod-
poruje Nadace Terezy Maxové. „Chce-
me lidi upozornit na problematiku pěs-
tounské péče a sdělit jim, že se jedná 
o hodnotnou a záslužnou činnost. Ná-
hradní rodina je lepší než ústav a my se 
chceme pokusit probudit o pěstounství 
zájem,“ řekla ředitelka Natamy Petra 
Vrtbov ská. Podle ní je v Česku pěstoun-
ská péče zatím poměrně málo známou 
a nedostatečně rozvinutou formou ná-
hradní rodinné péče, která je běžná v zá-
padních zemích. Situace se však začíná 
pomalu obracet k lepšímu a více pod-
porovat pěstounství se chystá například 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v če-
le s ministrem Petrem Nečasem. 

Mikuláš s andělem přišli i do jes-
lí v Roháčové (na snímku), předali dá-
rečky a i bez čerta vzbudili respekt. Na 
mikulášském večírku v Akropoli bylo 
naopak čertů dost. Na děti čekaly ne-

jenom balíčky plné dobrot, kapely Ben-
gas a Gitanes, ale také vystoupení ta-
nečních a hudebních kapel ze ZŠ na 
Havlíčkově nám. Tuto tradiční besídku 
pořádal odbor sociálních věcí za pod-
pory Paláce Akropolis a nadace Safe 
House. -red-

Mikuláš, kam se jenom podíváš
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Vánoční koncert, spojený se křtem 
nového CD Dívčího pěveckého sboru, 
proběhl 13. prosince v Základní umě-
lecké škole Učňovská. Kmotrem nové 
desky byl zástupce starosty MČ Praha 3 
Martin Benda, který popřál nahrávce 
hodně štěstí na cestě k posluchačům. 

Album Dívčího pěveckého sboru je prv-
ní velkou nahrávkou školního, nově vy-
baveného nahrávacího studia, které mů-
že pojmout i tělesa velikosti symfonic-
kého orchestru. Jeho provoz je přizpů-
soben výhradně potřebám žáků školy. 

Martin Hauptmann, ředitel školy 

O Vánocích křtili CD

ŽÁCI NA MAŠINĚ – v sobotu 
1. prosince vyrazilo 60 nejmladších žá-
ků ZŠ  Chmelnice se svými učiteli a ře-
ditelem na tradiční Mikulášské jízdy 
parním vláčkem z nádraží Braník.Vla-
kem procházel Mikuláš se svojí druži-
nou, pro hodné děti měl malý dárek, 
pro ty zlobivější uhlí z lokomotivy.

Krátce...
� Výroční členskou schůzi pořádá 
Svaz důchodců Praha 3. Akce proběh-
ne ve středu 23. ledna od 14.00 hodin 
ve velkém sále Učňovského střediska, 
Učňovská 1 (konečná tram 1, 9 a 16).

� K zápisu do jarních kurzů zve se-
niory klub Remedium v Táboritské 22. 
Zápis začíná 3. ledna od 9.00 hodin, 
kurzy budou zahájeny v únoru. Bližší 
informace na tel. 222 712 940 nebo 
www.remedium.cz. 

� Občanské sdružení Remedium 
hledá lektory kurzů angličtina pro 
seniory – konverzace a konverzace 
s rodilým mluvčím. V případě zájmu 
pište na senior@remedium.cz.

� Gymnázium Karla Sladkovského 
zve na Den otevřených dveří, který 
proběhne 9. ledna od 16.00 hodin. 

� Svaz tělesně postižených Pra-
ha 3 pokračuje od 1. ledna s plaváním 
a cvičením v bazénu hotelu Olšanka 
a rehabilitačním cvičením v Klubu 
důchodců v Hořanské 2. Svaz nabízí 
také kulturní program – návštěvy di-
vadel Fidlovačka, Palmovka nebo ABC 
a také cyklus Pamětihodnosti Prahy 
– návštěvy výstav, muzeí a nenároč-
né vycházky Prahou. Bližní informace 
na výborové schůzi každé druhé úterý 
a čtvrtek v měsíci do 15 hodin v Klubu 
důchodců v Hořanské 2.

STUDENTSKÁ VÝSTAVA – v před-
vánočním týdnu si lidé mohli přijít pro 
originální dárek do uměleckoprůmys-
lové školy na Žižkově náměstí na pro-
dejní výstavě prací studentů oborů kon-
strukce a tvorba nábytku, tvorba hraček 
a dekorativních předmětů, užitá malba, 
výstavnictví, a propagační grafika. Za 
příznivou cenu zde bylo možno za-
koupit originální obrazy různých témat 
i formátů, v dílně stůl, lavici či židličku 
nebo stolní kalednáře. Na snímku je 
práce studentky druhého ročníku oboru 
propagační grafika Sáry Marounkové 
na téma zvěrokruh.

ROK ZAKONČILY VÍTĚZSTVÍM – první místo Iva Nováková, druhé Lucie 
Mojžíšová a šesté Valentina Kellerová. To je bilance malých gymnastek z oddílu So-
kol Žižkov II z posledních Vánočních závodů ve Vršovicích. Nábor dívek provádí 
úspěšný oddíl průběžně, více na www.gymnastika.net nebo tel. 732 742 651.

BALET V OLŠANCE – na předvánočním představení Baletní školy Jána Nemce, 
která v letošním školním roce oslaví 15 let existence, byly uvedeny dva jednoaktové 
balety: pohádka na hudbu Oskara Nedbala Zvířátka a Petrovští a Les Sylphides – 
Chopiniana. Vystoupení, které tradičně podporuje městská část Praha 3, si nenechala 
ujít ani starostka Milena Kozumplíková.2

SÓLISTÉ PRO ANDÍLKY – cha-
ritativní koncert uspořádali 25. listopa-
du v kostele sv. Prokopa pro katolic-
kou farnost na Žižkově sólisté Státní 
opery Jana a Václav Sibera za dopro-
vodu jednoho z nejuznávanějších čes-
kých varhanních mistrů Pavla Černé-
ho. Výtěžek dobrovolného vstupného 
byl určen na akci „Strom splněných 
přání“, ve které si jednotlivci mohli vy-
brat konkrétní přání někoho z dětské-
ho domova, pečovatelského či azylové-
ho zařízení a udělat tak o Vánocích ra-
dost dárkem. 

4
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