
1968 – Zmařené iluze
je podtitul festivalu 
Film a dějiny 2008, 
který proběhne
10. – 14. června

Čtěte na str. 4

Nákladové nádraží 
budoucí novou čtvrtí 
na Žižkově povede 
městská dopravní 
radiála

Čtěte na str. 3

Víte co má společného 
Nová Trojka, kino Aero, 
Palác Akropolis a nový 
film U mě dobrý? Přece 
Magdalénu Zelenkovou.

Čtěte na str. 7
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Vivat Viktorka!
Asi žádné srdce míst-
ního patriota nezůsta-
ne netečné zprávě, že 
se po loňském postupu 
Viktoria Žižkov udrže-
la v nejvyšší fotbalo-
vé soutěži. Říká se, 

že první rok je zlomový – ať ve fotba-
le nebo hokeji. Důkazem je mimocho-
dem osud Bohemians 1905 ze soused-
ních Vršovic, jenž českou fotbalovou 
elitu, mezi kterou postoupili společ-
ně s Viktorkou, po roce opět opouštějí. 
O to více jsme rádi, že vrcholový fotbal 
z Prahy 3 potvrdil, že do Gambri-
nus ligy patří. A potvrdil to způsobem, 
který rozhodně nepatří mezi ty, které 
by se daly nazvat „o prsa.“ Viktorka 
skončila v polovině tabulky. Zdá se, že 
má příběh Viktorky poškozené korupč-
ní aférou, která před časem zasáhla 
český fotbal, prozatím šťastné rozuz-
lení. Klub se očistil a jako bájný pták 
Fénix opět povstal z popela.

Jako ten, kdo je na žižkovské radnici 
zodpovědný za sport, jsem rád. Nejde jen 
o to, že fotbalový klub hraje na pozem-
cích, které mu poskytla městská část a ta-
to podpora dnes přináší své ovoce. Nejde 
jen o čirý žižkovský patriotismus. I když, 
koho by na druhou stranu nepotěšilo, že 
zde působí jediný fotbalový klub v ext-
ralize, který nemá v názvu jméno města, 
ale přímo čtvrti, v níž působí.

Jako ten, kdo je na žižkovské radni-
ci zodpovědný také za mládež a škol-
ství, nemohu nevidět, že vrcholový fotbal 
přímo v naší čtvrti může pomoci v řa-
dě dětských duších nalézt alternativu 
k nástrahám, které v ulicích měst číhají. 
Proto také radnice významným způso-
bem pamatuje při rozdělování grantů na 
mládežnický fotbal Viktorky Žižkov.

Jiří Matušek, 
zástupce starosty

Řada shromáždění a pietních akcí 
k 63. výročí II. světové války proběhla 
hned na několika místech třetí městské 
části. Největší válečný konflikt v ději-
nách lidstva, který si vyžádal na 60 mi-
lionů obětí, si připomínali lidé, politi-
ci i zástupci odbojářských organizací 
na Olšanských hřbitovech i na Pražač-
ce. Již v úterý 6. května si uctili společ-
ně s žižkovskou radnicí památku obětí 
Pražského povstání zástupci Obvodní-
ho výboru Českého svazu bojovníků za 
svobodu na nádvoří Základní školy Pra-
žačka. Za asistence legionářů, válečných 
veteránů, pamětníků bojů v pražských 
ulicích i skautů a žáků základní školy 
zde položili věnce k památníku obětem 
posledních bojů války v pražských uli-
cích. Poté co starostka Milena Kozum-
plíková s místostarostou Jiřím Matuš-
kem uctili památku obětí, připomněla 
ve svém projevu ke shromážděným spo-

jenecké závazky, které z válečného kon-
fliktu a následující studené války me-
zi Východem a Západem pro Českou 
republiku podle ní vyplývají. „Myslím, 
že jen jeden z národů může říci, že vždy 
dodržel slovo a za svou pomoc nikdy nic 
nechtěl. Jsou to Američané, kteří dva-
krát odeslali od Evropy bojovat a umí-
rat své vojáky ve jménu svobody jiných 
a do třetice svou ekonomickou převa-
hou de facto donutily vzdát Sovětský 
svaz studenou válku,“ připomněla sta-
rostka Prahy 3. Jak dodala, výročí konce 
války by proto mělo být příležitostí, kdy 
bychom si měli oživit paměť i v souvis-
losti s takovými tématy, jako je výstavba 
radarové základny v Brdech.

Den poté si zástupci české armády 
a jejich hosté připomněli na Olšanských 
hřbitovech památku vojáků, námořníků 
a letců, kteří zde jsou pohřbeni. Vzpo-
mínky se zúčastnili místopředseda Se-

nátu Jiří Liška, místopředsedkyně Posla-
necké sněmovny Miroslava Němcová, 
místopředseda české vlády Jiří Čunek, 
náčelník Vojenské kanceláře prezidenta 
republiky generál František Hrabal, prv-
ní náměstek ministryně obrany Martin 
Barták, první zástupce náčelníka Gene-
rálního štábu AČR generál Josef Prokš, 
velvyslanci a vojenští přidělenci.

V úterý 13. května pak Olšany pat-
řily vzpomínkám na ty, jejichž oběť na 
konci války s nacismem předznamena-
la nástup nového konfliktu v Evropě – 
studené války. Za účasti prezidenta re-
publiky Václava Klause a dalších hostí 
včetně starostky Mileny Kozumplíko-
vé zde pořádal své již tradiční vzpomín-
kové setkání výbor Oni byli první. Těmi 
prvními jsou v této souvislosti myšleni 
českoslovenští občané ruského původu 
odvlečení na konci 2. světové války do 
Sovětského svazu. Bezprostředně po-
té, co koncem roku 1944 vstoupila Rudá 
armáda na území někdejšího Českoslo-
venska, přesněji Slovenského státu, za-
čaly totiž sovětské bezpečnostní orgány 
stíhat některé skupiny místního obyva-
telstva. Řada bývalých emigrantů byla 
odvlečena do sovětských gulagů, které 
byly obdobou fašistických koncentrač-
ních lágrů a odsouzena za údajné činy, 
které se staly dávno před 2. světovou 
válkou. Zde našli mnozí nepohodlní 
režimu svou smrt. Právě na tyto obě-
ti a občany, které tato hrůza pozname-
nala, vzpomněli účastníci pietní akce na 
Olšanských hřbitovech. 

„Děkuji organizátorům této každo-
roční akce. Je nesmírně důležitá, protože 
nesmíme dovolit, aby na tuto neblahou, 
tragickou, nešťastnou událost našich dě-
jin bylo zapomenuto,“ řekl v této souvi -
slosti prezident Václav Klaus. -red-

Praha 3 vzpomínala po třiašedesáté

Fotbalisté Viktorie Žižkov splnili na ví-
ce než sto procent všechny cíle, které 
si uložili pro letošní sezónu. V prvním 
ročníku po svém loňském návratu do 
nejvyšší české fotbalové soutěže skon-
čili s 37 body ve středu tabulky a potvr-
dili tak s přehledem, že mezi českou fot-
balovou elitu patří. „Před sezonou by to 
pro nás byl zisk z říše snů,“ uznal kouč 
Stanislav Griga. V posledním kole v so-
botu 17. května porazili před domácím 
publikem 1:0 Mladou Boleslav a tak 
mohli na Žižkově začít oslavy úspěšné-
ho comebacku...

První rok bývá pro nováčky v nej-
vyšší soutěži rozhodující, svědčí o tom 
i výsledky. Letos do Gambrinus ligy po-
stoupily hned dva tradiční pražské klu-
by – Viktoria Žižkov a Bohemians 1905. 
Zkoušku ohněm přežil jen jeden z nich, 
„klokani“ z vršovického Dolíčku zamí-
řili z předposlední příčky opět dolů do 
2. ligové soutěže.

Letošní sezonu fotbalový klub vyhlá-
sil jako rok stabilizace. Ambiciózní cíl 
vyšel na sto procent, se sedmatřiceti bo-
dy skončili žižkovští na desáté příčce. 

„Myslím si, že naše závěrečné umís-
tění je úspěchem. Kdyby nám tohle na 
začátku sezóny někdo předpovídal, ří-
kali bychom si, že je velikým optimis-
tou. Ale když sledujeme vývoj našich 
výsledků, tak si myslím, že je konečné 
postavení v tabulce zasloužené. Určitě 
za tím jsou naše zlepšené výkony v jarní 
části sezóny. Takže musíme být spokoje-
ni,“ potvrdil pocity po posledním hviz-
du rozhodčího v této ligové sezóně ka-
pitán Viktorie Žižkov Luděk Stracený.

Přitom po dlouhé podzimní sérii bez 
vítězství by si ještě na jaře na takovýto 
úspěch Viktorky málokdo vsadil. Přes-
tože se během zimní přestávky kádr ni-

jak neobměnil, na jaře Žižkov získal 
21 bodů za 14 kol. Tým si pohodovou 
záchranu uhrál právě na domácím hřiš-
ti. Zisk 27 domácích bodů je víc než na-
sbíral třeba Liberec. „To se týmům, kte-
ré se umístily pod námi, příliš nedařilo. 
Asi to bylo tím, že vepředu, v ofenzivě, 
máme přeci jen zkušenější hráče než 
například sestupující týmy. To bylo ta-
ké hodně důležité. Zápasy totiž rozho-
duje jedna šance, někdy dvě, a v tomto 
případě potřebujete právě zkušenost,“ 
řekl kapitán Viktorky. V závěru ligy žiž-
kovští na domácím trávníku dokonce 

deklasovali 3:0 konečného ligového ví-
těze z Edenu.

O jarní formě Žižkova svědčilo také 
jeho vítězství v halovém turnaji v Saz-
ka Aréně. „To nás nakoplo. Řekli jsme 
si, že mančaft nemáme špatnej, a pak 
jsme se ještě víc sehráli na soustředění 
na Kypru,“ dodal Luděk Stracený. 

O tom, že na Viktorce míří v příští se-
zoně výše, svědčí mimo jiné novinky, kte-
ré přišly již před koncem ligy. Na Žiž-
kov zamířil na post sportovního ředitele 
bývalý elitní reprezentant Pavel Kuka. 
„Vedeme teď intenzivní debaty,“ uve-

dl v tisku po úspěšné sezóně majitel žiž-
kovského fotbalu Luděk Vinš. „Klub by-
chom rozhodně chtěli posunout. Kam, to 
se přesně uvidí na začátku nové sezony.“

„Teď je důležité zkonsolidovat tým 
během letní přestávky, třeba i posílit 
mužstvo a soustředit se na novou sezó-
nu. Jednoznačně bychom chtěli mít vyš-
ší ambice. Chtěli bychom se pohybovat 
ve vyšších patrech tabulky, to je jasné. 
Chce to potvrdit zlepšené výkony, ale 
zároveň mít i trochu štěstí. Takže uvi-
díme v příští sezóně,“ uzavřel kapitán 
Viktorky Luděk Stracený. -red-

Viktorka slavila úspěšnou sezónu
Nováček ze Žižkova uspěl v lize nad všechna očekávání

Z důvodu opravy tramvajové trati 
dojde od 14. června do 8. července 2008 
k uzavírce komunikace Seifertova v úse-
ku Přibyslavská – Lipanská a komunika-
ce Táboritská. Objízdná trasa je navržena 
po komunikacích Havelkova – U Rajské 
zahrady – Slavíkova – Ondříčkova.

Ve stejném termínu bude přerušen 
provoz tramvají mezi zastávkami Hu-

sinecká a Nákladové nádraží Žižkov 
resp. Flóra. V těchto úsecích bude za-
vedena náhradní autobusová dopra-
va, která bude vedena po výše uvede-
né objízdné trase.

Sledujte prosím podrobné informa-
ce, které v nejbližší době zveřejní Do-
pravní podnik hl. m. Prahy.

Martin Vančura, Odbor dopravy

Pozor – uzavírka na Seifertově!

Ačkoliv rádi meditujeme o význa-
mu osmičkových roků v našich ději-
nách, obvykle si připomínáme jen ty 
z 20. století a málokdo si uvědomí, 
že k nim patří i rok korunovace Jiří-
ho z Poděbrad, od níž uplynulo letos 
v květnu 550 let. 

Proto v sobotu 10. května zavítal 
český král Jiří se svou družinou opět 
do Prahy 3 na náměstí, které nese jeho 
jméno. Město Poděbrady zde ve spolu-
práci s třetí městskou částí uspořádalo 
v sobotu 10. května celodenní akci pro 
veřejnost, během které seznámili or-
ganizátoři návštěvníky nejen s králem 

a královnou, bratrem Palečkem, frauci-
morem a královskou družinou, ale také 
se současným životem Poděbrad. 

Sobotní korunovační slavnost byla 
za krásného počasí zahájena odhale-
ním repliky slavné poděbradské sochy 
českého krále. Následoval dětský pro-
gram se soutěžemi, hudbou a taneční-
mi vystoupeními. V 18.00 hodin pak na 
historické scéně proběhla korunova-
ce Jiřího českým králem. Diváky pak 
až do večera bavili zpěváci Richard 
Tesařík, Jakub Smolík, Marta Kubišo-
vá i trio Michal Prokop, Luboš Andršt 
a Jan Hrubý. -red-

Král přijel na korunovaci 
z Poděbrad
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Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad – NIKOLI 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 konkrét-
ní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedené-
ho v seznamu. Kontejnery budou k dispozici vždy od pondělí od 14.00 hod. do doby, než bude počet kontejne-
rů pro dané stanoviště (číslo v závorce) naplněn. 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 (3) 16. 6.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 23. 6.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 2. 6., 30. 6.
4. Přemyslovská/Sudoměřská (2) 9. 6.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 16. 6.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 23. 6.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 2. 6., 30. 6.
8. U Rajské zahrady/Vlkova (2) 9. 6.

Okruh C termín přistavení
  9. nám. Barikád (2) 16. 6.
10. Ambrožova/Malešická (4) 23. 6.
11. Jeseniova 143 (3) 2. 6., 30. 6.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 9. 6.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 16. 6.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 23. 6.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 2. 6., 30. 6.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 9. 6.

ze dne 30. 4.
Schválila
• uzavření smlouvy o nájmu bytu v Do-
mě s pečovatelskou se dvěma nájemní-
ky • vyhlášení výběrového řízení na pro-
dej nově vybudovaných bytových jed-
notek Květinková 13, 15, 17, 19 • zpra-
cování „Projektu financování akce Re-
konstrukce ZŠ Chelčického • provede-
ní úprav otopného systému a jeho zare-
gulování v ZŠ Chmelnice • úpravu roz-
počtu městské části Praha 3 na rok 2008 
• doporučení bytové komise • doporuče-
ní komise obchodních aktivit • pronájem 
garážového stání č. 25.6, Roháčova 34 
a stání č. 6, Táboritská 16A • další snížení 
základního nájemného pro nájemce by-
tů Na Lučinách 1, 3, od 1.3. do 30.9.2008 
ve výši: 20 % ze základního nájemné-
ho ve všech bytech v posledním podlaží 
a 10 % ve všech ostatních bytech • znění 
příkazní smlouvy pro rekonstrukce ko-
telny Krásova 4, Baranova 28, Žerotíno-
va 32 a Malešická 21 • příkazní smlouvu 
na rekonstrukce DPS Roháčova 24 a 26 
• znění příkazní smlouvy na zajištění re-
generace panelových domů Habrová 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12 • zajištění celoploš-
ného úklidu chodníků, zajištění údržby 
veřejné zeleně a strojního úklidu komu-
nikací v období měsíce května 2008 • re-
konstrukci kotelny a zaregulování top-
ného systému v MŠ Jeseniova 4, 6 
Podpořila
• žádost Římskokatolické farnos-
ti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
o dotaci na opravy kostela na Magistrát 
hl. města Prahy
Vzala na vědomí
• šest volných bytů, na jeden necha-
la vypsat výběrové řízení, dva předala 
k prodeji za nejvyšší nabídku, další tři 
poskytla k přidělení předem odsouhla-
seným žadatelům

ze dne 14. 5.
Schválila
• rekonstrukci kotelny a samostat-
né vytápění bytu školníka v MŠ Vozo-
vá 5 • uzavření smlouvy o komplex-
ní realizaci úklidu a údržby veřejné-
ho prostranství s Pražskými službami, 
a. s. • návrh smlouvy na konání „Vá-
nočních trhů“ na nám. Jiřího z Podě-
brad • konání akce filmové přehlídky 
„Film a dějiny 2008: 1968 – zmařené ilu-
ze“ na nám. Jiřího z Poděbrad • úpravu 
rozpočtu městské části Praha 3 na rok 
2008 • převod finančních prostředků 
do investičního fondu MŠ Sudoměř-
ská 54 ve výši 100.000 Kč na nové vy-
bavení zahrady hracími prvky • dlou-
hodobý podnájem parkování na parko-
višti u polikliniky Olšanská pro 29 lé-
kařů • uzavření smlouvy o nájmu by-
tu v  DPS Krásova 4 s jednou nájem-
nicí • vyhlášení výběrového řízení na 
prodej bytové jednotky K Lučinám 22 
• opravu sociálního zařízení a celkové 
vymalování objektu  jeslí Roháčova 40 
• doporučení Komise pro zóny place-
ného stání
Doporučila
• zastupitelstvu schválit přijetí daru, po-
zemků od společnosti CP Praha, s. r. o. 
a TJ Sokol Žižkov • zastupitelstvu 
schválit poskytnutí návratné bezúročné 
půjčky pro opravy a rekonstrukci do-
mu, odklad splátky návratné bezúročné 
půjčky a poskytnutí daru z Fondu ob-
novy a rozvoje
Vzala na vědomí
• rozbory hospodaření městské části 
Praha 3 za I. čtvrtletí roku 2008

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ je pro občany Prahy 3 k nahléd-
nutí na Odboru kancelř úřadu, Havlíč-
kovo nám. 9.

Praha 3 navrhla změny ZPS
Radnice chce celodenní karty a pečovatelské výjimky

Zavedení dvou nových druhů par-
kovacích karet a změny některých zón 
z návštěvnických na rezidentní a opač-
ně navrhla hlavnímu městu městská část 
Praha 3. Radní na návrh Komise pro zó-
ny placeného stání, jenž vyhodnocovala 
podněty občanů, především prosazují 
zavedení jednodenní návštěvnické par-
kovací karty, díky které by návštěvník 
měl v rezidentních zónách právo parko-
vat mezi 8.00 a 18.00 hodinou. Druhým 
novým druhem karty, kterou žižkovská 
radnice navrhuje, je takzvaná pečova-
telská karta, na kterou by měly nárok 
osoby vyžadující pomoc jiné osoby.

„V městské části tvoří velkou část 
populace senioři a část z nich potřebuje 

pomoc příbuzných a blízkých, kteří často 
nemají na rezidentní kartu nárok. Proto 
podporujeme tento typ výjimek, jejihž 
vydání by posuzovala komise sociální 
a zdravotní a následně komise pro zóny 
placeného stání,“ vysvětlil místo starosta 
pro dopravu Zdeněk Lochman.

Ná základě podnětů občanů měst-
ská část navrhla další změny v zóně 
placeného stání. Část parkovacích míst 
v Olšanské ulici před poliklinikou, kde 
jsou nyní parkovací automaty, by se 
naopak podle představ radnice měla 
změnit na modrou rezidentní zónu, 
kde by mohli bez dalšího zpoplatnění 
parkovat občané Prahy 3 s platnou 
parkovací kartou přijíždějící za lékař-

ským ošetřením. Stejně tak by v bu-
doucnosti měla současná část návštěv-
nické zóny v Koněvově ulici (od č. 123 
po ulici na Ohradě) sloužit místním 
obyvatelům.

Pro potřeby návštěvníků navrhuje 
Praha 3 naopak změnit část rezidentní 
zóny na návštěvnickou v ulici U Rajské 
zahrady, kde na podzim bude zprovoz-
něn nový park, a v ulici Fibichově u te-
levizní věže na základě desítek žádostí 
návštěvníků této pražské dominanty. 
„Radnice tak chce zpřístupnit repre-
zentativní a rekreační plochy Prahy 3 
návštěvníkům metropole,“ vysvětlil 
místostarosta Lochman.

-red-

Následující provozní doba platí v ob-
dobí od pondělí 30. června do soboty 
30. srpna:

KNIHOVNA ŽIŽKOV
Husitská 70, tel. 222 783 203 

bude mít letní provozní dobu 
stejnou jako po celý rok,tj. 

pondělí      zavřeno
úterý   9.00 – 19.00
středa  12.00 – 19.00
čtvrtek 12.00 – 19.00
pátek  9.00 – 15.00

KNIHOVNA CHMELNICE
Koněvova 217, tel.: 284 824 939 

bude mít provozní dobu změně-
nou – otevřeno bude jen v 

úterý   9.00 – 19.00
čtvrtek 12.00 – 19.00

Obě pobočky budou uzavřeny v týd-
nu od 21. 7. do 25. 7. V tomto týdnu bu-
de otevřena ústřední knihovna na Ma-
riánském náměstí (tel.: 222 113 363) od 
úterý do pátek od 9.00 do 12.00 a v so-
botu bude zavřeno.

Letní výpůjčky knih jsou nastave-
ny již od 16. června a bližší informa-
ce dostanete na pobočkách Žižkov 
i Chmelnice. 

Eva Barešová, knihovna Žižkov

Finanční úřad 
hledá zaměstnance

Finanční úřad pro Prahu 3 přijme 
pracovnice(ky) pro správu daní. Před-
pokladem přijetí je středoškolské nebo 
vysokoškolské vzdělání s ekonomickým 
zaměřením (možnost i pro absolventy). 
Budova úřadu je u stanice metra Čes-
komoravská, trasa B, Drahobejlova 48, 
Praha 9. Informace získáte v sekretariá-
tu úřadu (3. podlaží), na tel. 283 018 306 
a e-mailu: podatelna@pr3.pm.ds.mfcr.cz

Jana Žižková, 
ředitelka FÚ pro Prahu 3

Letní provozní 
doba knihoven

VZNIKÁ ZELENÉ MĚSTO – symbolické položení základního kamene bytové-
ho projektu společnosti Lighthouse Group Zelené město na Jarově proběhlo v pátek 
25. dubna. Na hranici Prahy 3 a 9 přímo pod vrchem Třešňovka tak vznikne téměř ti-
sícovka nových bytů celkem v 28 samostatných šestipodlažních domech, doplněných 
dvěma jedenáctipodlažními budovami usazenými na obou svazích údolí. Celý pro-
jekt se rozkládá na ploše téměř 15 hektarů, přičemž na více než polovině této plo-
chy bude vybudován lesopark. První etapa se 440 byty by měla být dokončena do ro-
ku 2010. Symbolickému položení základního kamene byla přítomna také starostka 
MČ Praha 3 Milena Kozumplíková.

V červnu proběhne v Praze 3 úklid 
komunikací. Snahou městské části je pro-
vést opravdu „komplexní“ úklid, a proto 
bude prováděn odtah překážejících au-
tomobilů jak z vozovek, tak i z chodní-
ků. Z chodníků budou odtažena jak vo-
zidla, na dobu úklidu tam přechodně 

zaparkovaná, tak i ta parkující na chod-
nících, kde to dopravní značení umož-
ňuje. V některých lokalitách, kde to po-
časí neumožnilo v dubnu, bude návazně 
na čištění ulic prováděno domalování 
vodorovného značení zóny placeného 
stání. Proto bude zákaz zastavení v ně-

kterých místech prodloužen vždy až do 
20.00 hodin. Přenosné dopravní značení 
vymezující zákaz zastavení bude do čiš-
těné oblasti umístěno vždy s týdenním 
předstihem. Přesné termíny naleznete  
na www.praha3.cz a v dubnovém vydá-
ní Radničních novin. -red-

Čištění ulic opět v červnu!

ze dne 24. 4.
Schválilo
• poskytnutí darů z Grantového 
a podpůrného fondu v celkové vý-
ši 10.205.000 Kč • změnu objemu roz-
počtu městské části Praha 3 na rok 
2008 • žádost o svěření pozemků parc. 
č. 3561/2, 3566/19, 3626/5, 3628/2, č. 2624/
12, 2624/15, 2624/16, č. 2639/178, 2760/1 
a 2931/1 • žádost o odejmutí svěře-
ní k devatenácti nepotřebným pozem-
kům • vyhodnocení výběrového řízení 
na prodej bytových jednotek Pod Lipa-

mi 46, Květinková 13, 15, 17, 19 • po-
skytnutí návratných bezúročných půj-
ček pro opravy a rekonstrukce domů 
• žádost o svěření obytného domu číslo 
popisné 1050 na adrese Husitská 7 • zá-
měr rozšíření zóny placeného stání na 
celé území MČ Praha 3 • pravidel pro-
deje nemovitého majetku městské části 
• seznam domů k přípravě prodeje dle 
zák. č. 72/1994 Sb. • 
Zvolilo
• přísedící Obvodního soudu pro Pra-
hu 3 dle přílohy tohoto usnesení

Rada městské části Praha 3

Mobilní svoz 
nebezpečných odpadů

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy) mohou 
obsluze svozových vozidel zdarma odevzdat tyto odpady: Baterie a akumulátory, 
nádoby od sprejů, zahradní chemii, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky 
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky 
(detergenty), fotochemikálie, pesticidy (prostředky na hubení hmyzu, hlodavců, 
plevele, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. Mobilní svoz proběhne v městské 
části Praha 3 v úterý 10. června 2008. Zastávky mobilního svozu: 

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

Letní odstávky teplé vody 
Pražská teplárenská a.s. informuje své zákazníky a obyvatele dotčených oblastí 

o předběžných termínech plánovaných pravidelných letních údržbových prací. Aby 
tyto práce bylo možné provádět, je nutné dočasně přerušit dodávku teplé vody do 
určitých lokalit. 

PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY ODSTÁVEK:
Chmelnice(vyjma okolí ul. Pod Lipami a Luční), Jarov bez odstávky
Chmelnice (okolí ul. Pod Lipami a Luční) 6. 7. – 11. 7.

Vinohrady, Žižkov 6. 7. – 13. 7.
Přesné termíny odstávek teplé vody budou zveřejněny na www.ptas.cz. Za do-

časné snížení komfortu bydlení se Pražská teplárenská a.s. omlouvá a děkuje za po-
chopení.

Martin Pavelka, Pražská teplárenská, a. s.

Zajímá nás Váš názor, přijďte nám ho říct!

MČ Praha 3 si Vás v rámci komunitního plánování sociálních služeb 
dovoluje pozvat na

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ S OBČANY 
PRAHY 3 NA TÉMA SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI,
které se uskuteční 

VE ČTVRTEK 12. ČERVNA OD 17 HODIN 
V ZŠ JAROSLAVA SEIFERTA, VLKOVA 31

PROGRAM:
• Přivítání občanů zástupci městské části Praha3
• Co to je komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) a k čemu je dobré
• Co se na Praze 3 v KPSS již povedlo a co nás čeká dál
• Prezentace výsledků dotazníkového šetření potřeb uživatelů sociálních služeb
• Jednání účastníků u kulatých stolů na téma problémy seniorů, rodin s dětmi 

a občanů se zdravotním handicapem 
• Předpokládaný konec setkání v 19.00 hodin

Těšíme se na Vás! • Účast s dětmi možná • Bezbariérový přístup zajištěn!
Moderuje o.s. Agora Central Europe

Zápis do jeslí 
Zápis do jeslí Roháčova 40 se usku-

teční 16. června 8.00–16.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 222 591 729.

Dětské jesle Roháčova 40 budou 
v období letních prázdnin od 30. 6. do 
29. 8. z důvodu rekonstrukce uzavřeny.  

Patricie Hnátková, zdravotní rada

Zastupitelstvo městské části Praha 3
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Městská část Praha 3 předala v minu-
lých dnech společně s Žižkov Station 
Development a Discovery Group návr-
hy na změny územního plánu v oblasti 
nákladového nádraží Žižkov. Zakotve-
ním zásad do územního plánu tak kon-
čí několikaleté úsilí žižkovské radni-
ce o prosazení hlavních urbanistických 
principů, podle kterých by mělo být to-
to území integrováno do života městské 
části. „Praha 3 byla úspěšná. Prosadi-
li jsme všechny hlavní myšlenky, které 
by v budoucnosti funkci tohoto území 
měly formovat,“ uvedl člen výboru pro 
územní rozvoj Pavel Hurda.

V roce 2000 České dráhy rozhodly 
o ukončení provozu v severní části Ná-
kladové nádraží a začaly pro území hle-
dat jiné využití. „Již v roce 2002 jsme se 
jako městská část do budoucí podoby 
nákladového nádraží vložili. Bylo nám 
jasné, že se jedná o velké rozvojové úze-
mí, jehož budoucnost je třeba řešit v ná-
vaznosti na možnosti i potřeby celé na-
ší městské části. Jakákoliv chyba nebo 
opomenutí by ovlivnily negativně ži-
votní prostor nejen pro současnou ge-
neraci, ale i pro příští generace obyvatel 
Prahy 3,“ vzpomíná Pavel Hurda. Proto 
žižkovská radnice začala prosazovat ná-
zor, že rozvoj celého území by měl být 
řešen komplexně, nikoliv po jednotli-
vých částech, které byly Českými dra-
hami prodávány developerům.

V únoru 2006 tak vznikla čtyřstranná 
dohoda o přípravě urbanistické studie 
mezi městskou částí, Českými draha-
mi a developery. První verze této studie 
respektovala původní pozici jarovské 
spojky a území dožilého nákladového 
nádraží navrhovala přeměnit na jakési 
vnitřní rezidenční území. 

„Tato varianta pro nás byla napros-
to nepřijatelná. Nákladové nádraží by 
se tak proměnilo v jakési ghetto bez 
funkčního souznění se zbytkem měst-
ské části – stát ve státě s nedořešeným 
dopravním napojením, který by doslo-
va zašpuntoval rozvoj dalších území na 
východ. Navíc by šlo o téměř čistě rezi-
denční zónu s minimálním podílem ji-
ných funkcí. Přitom tento prostor leží ve 
středu městské části a je tedy svou polo-
hou přirozeným centrem Žižkova. Před-
stava, že zde vznikne jakési Jižní město, 
pro nás byla doslova urbanistickým zlo-
činem,“ vysvětluje radní Hurda. 

Proto dal Výbor pro územní roz-
voj razantní pokyn k vypracování no-
vé varianty, která jarovskou spojku na-

pojuje na Olšanskou ulici a směrem 
z města tak umožňuje vznik nové radi-
ály. Součástí tohoto dopravního řeše-
ní by se měla stát tramvajová trať, která 
středem lokality povede do dalších roz-
vojových území až  ke stávající koneč-
né metra Depo Hostivař, kde má vznik-
nout velký dopravní terminál. „Mělo by 
jít o významnou tepnu metropole, kte-
rá ovlivní osobní i hromadnou dopra-
vu v celopražském měřítku,“ zdůrazňu-
je radní Hurda.

Součástí plánu je také vytvoření no-
vého náměstí ve středu rozvojového 
území. Zde by také mělo vzniknout pod-
le radnice nové administrativně-správní 
centrum městské části. „Každá urbanis-
tická koncepce velkého území by mě-
la mít svůj středobod, své těžiště, nebo 
chcete-li srdce. Místo, kde se lidé setká-

vají. Praha 3 má řadu náměstí, která jsou 
rozmístěná po jeho území, nemohou 
však tuto funkci zcela z hlediska své lo-
kace naplnit. Například největší náměs-
tí Prahy 3 – Jiřího z Poděbrad – leží na 
hranicích městské části s Prahou 2, dal-
ší jako Havlíčkovo, Kostnické či náměs-
tí Barikád nejsou z hlediska lokace, ve-
likosti o dopravního napojení schopny 
tuto roli sehrát,“ říká Pavel Hurda. 

Žižkov Station Development, který 
jako společný podnik Českých drah a de-
veloperské společnosti Sekyra Group
bude dominantně území nákladového 
nádraží Žižkov rozvíjet, tyto urbanis-
tické principy žižkovské radnice přijal. 
„Dopravní napojení, kdy jde hlavní do-
pravní tepna středem nákladového ná-
draží, je pro nás stěžejním principem. 
Místo uzavřeného prostoru tak vznikne 

nové moderní centrum Žižkova, místo 
které bude plnit své funkce pro všech-
ny občany Prahy 3, nejen pro obyvatele 
dané lokality. Dojde nejen ke zhodno-
cení celého území, řešení navíc umož-
ní i další rozvoj území podél Malešické 
ulice a sousedních lokalit na Praze 10,“ 
uzavřel Pavel Hurda.

Jednání o budoucí podobě nákla-
dového nádraží se vedla více než šest 
let. Teprve čtyři dny před ukončením 
termínu na podávání návrhů změn do 
územního plánu hlavního města Pra-
hy přistoupily investorské společnos-
ti, které budou rozvíjet tuto lokalitu, na 
urbanistické záměry městské části, vy-
cházející z prodloužení Olšanské třídy 
středem dožilého nákladového nádra-
ží dále na východ. Neústupnost radního 
Pavla Hurdy se tedy vyplatila.

 

-red-

„Dopravní napojení, kdy 
jde hlavní dopravní tepna 
středem nákladového 
nádraží, je pro nás 
stěžejním principem. 
Místo uzavřeného 
prostoru tak vznikne 
nové moderní centrum 
Žižkova, místo které 
bude plnit své funkce 
pro všechny občany 
Prahy 3, nejen pro 
obyvatele dané lokality.

Nákladové nádraží centrem Prahy 3
Radnici se podařilo prosadit všechny principy rozvoje lokality

Radnice prosadila variantu, kdy středem území probíhá 
nová radiála směřující ven z města na východ. 
Nákladové nádraží by se tak mělo stát novým 
živým moderním centrem městské části. 

Původní varianta rozvoje nákladového 
nádraží Žižkov počítala s tím, 
že se bude jednat o uzavřené 
obytné území.
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Přehlídka AKROPOLISMULTI-
MEDIALE  přivede na čtyři dny (4. –
7. 6.) do Paláce Akropolis významné 
evropské představitele performativní-
ho umění a elektronické hudby v kon-
frontaci s tvorbou domácích autorů. 

Největší hvězdou letošního čtvr-
tého ročníku budou britští vizioná-
ři Addictive TV – světová jednička na 
poli audiovizuálních remixů. Od pirát-

ských video-mash-upů si již našli cestu 
do galerií i na světové megafestivaly, 
produkovali reklamy či oficiální remi-
xy trailerů hollywoodských trháků. Ve 
čtyřdenním festivalovém programu se 
představí také japonsko-německý pro-
jekt ODD & VJ Chuuu, francouzské 
kvarteto Carré Project nebo domácí 
elektronické projekty Insect Elektrika 
či Michal Mariánek.  -red-

AKROPOLISMULTIMEDIALE
4. ročník festivalu aktuálních trendů na poli 

elektronické hudby a nových médií

Galerie Krásova zve na výstavu absolventa Pražské fotografické školy Marti-
na Jansty nazvanou Akty. V Krásově 37 je  otevřeno od úterý do neděle od 13.00 
do 18.00 hod. a vstup je zdarma. (www.krasova37.wbs.cz)

Od úterý 10. až do soboty 14. června 
proběhne v Praze filmový festival Film 
a dějiny 2008: 1968 – zmařené iluze. Jak 
naznačuje název, tématem festivalu jsou 
události roku 1968 od počátku tzv. ob-

rodného procesu až po nastupující nor-
malizaci. Festival si klade za cíl kriticky 
reflektovat tehdejší očekávání veřejnos-
ti, motivace reformistů i možnosti jejich 
politiky. Mimo politickou reflexi se poku-

sí festival upozornit i na genezi filmových 
obrazů, záměry jejich tvůrců, posun vý-
znamu děl v odlišných kontextech časo-
vých i společenských.

V rámci přehlídky budou promítnu-
ty dobové i současné dokumenty, umě-
lecké reflexe, zahraniční i normalizační 
snímky skutečnost deformující. Všech-
ny projekce budou uvedeny odborný-
mi lektory. Součástí budou i besedy s pa-
mětníky, filmaři a žurnalisty. Festival 
proběhne v kině Aero, večerní projek-
ce jsou plánovány na Střeleckém ostro-
vě, poslední festivalový den na náměstí 
Jiřího z Poděbrad.

Akce má tři části, které na sebe na-
vazují: dopolední vzdělávací blok pro-
jekcí a mluveného slova, který je 
primárně určen školám, v sobotu ve-
řejnosti. Odpolední blok je tvořen do-
kumenty a méně známými filmy, před-
náškami historiků a filmových vědců. 
Na úvod a závěr festivalu jsou zařaze-
ny veřejné debaty s historiky, novináři 
i pamětníky na téma „osmašedesátnic-
kých“ mýtů. Večerní projekce (Aero, 
Střelecký ostrov, náměstí Jiřího z Po-

děbrad) má ambici oslovit širokou di-
váckou obec, proto je obsazena těmi 
nejatraktivnějšími tituly. 

Pořádající institucí je Ústav pro stu-
dium totalitních režimů, hlavním part-

nerem je kino Aero ve spolupráci 
s městskou částí Praha 3. Záštitu nad 
projektem poskytla starostka městské 
části Praha 3 Milena Kozumplíková.

-red-

Film a dějiny 2008: 1968 – zmařené iluze

Potopa na Vltavské

V Čechách již známé ruské Divadlo 
U mostu pod vedením Sergeje Fedoto-
va uvede v červnu v Paláci Akropolis 
dvě představení – Panočku a Zvíře.

Sergej Fedotov je tvrdý režisér, jenž 
od herců vyžaduje mnohem víc, než jen 
hrát. V intencích režijní metody Michai-
la Čechova usiluje o zachycení ruské du-
še divadelních postav. V roce 1988 založil 
v Permi vlastní Divadlo U mostu a od té 
doby se již režisérské židle nevzdal.

Od roku 1995 působí v Čechách, kde 
vytvořil nejen spoustu úspěšných in-
scenací, např. Revizor v Dejvickém di-
vadle, Mistr a Markétka v Klicperově 
divadle v Hradci Králové či Idiot v os-
travské Aréně. Spolupracoval s diva-
dlem v Dlouhé, Švandovým divadlem 
a dalšími.

Příběh představení Panočka (13. červ-
na), se odehrává ve východoslovanské 
vesnici, kde je krásná Panočka ozna-
čena díky svým nadpřirozeným schop-
nostem jako čarodějnice. Do její moci 
se dostane student z Kyjeva, jenž musí 
po tři dny a tři noci setrvat u její rakve 
a odolávat pokušení.

Inscenace je plná humoru, ale přede-
vším překvapivých scén a hororových 

prvků, které diváka konsternují. Propo-
jením hudby, baladických postupů a tra-
dičních hodnot lidské víry, viny, trestu 
a odpuštění vzniká jedinečná syntéza 
s hlubokým divadelním účinkem. Scé-
nické nápady jen potvrzují režisérovu 
schopnost zachytit ruského ducha. 

Představení Zvíře podle dramatu 
Michaila Gindina a Vasilije Sinakeviče 
lze považovat za jednu z nejlepších fe-
dotovských inscenací. Katastrofa způ-

sobí degeneraci společnosti a všechny 
hodnoty se převrátí. Člověk, který si za-
choval lidskou tvář i duši, je považován 
za zvíře. Příběh chlapce, který čelí tra-
gické skutečnosti, symbolicky naráží na 
otázky xenofobie přítomné v dnešním 
světě. Zvíře zinscenoval Fedotov v ro-
ce 2003 také se studenty brněnské Ja-
mu. V Paláci Akropolis bude k vidění 
22. června. 

-red-

Mimo Sergeje Fedotova nabízí Palác 
Akropolis v červnu další zajímavé di-
vadelní projekty...

V pondělí 9. června představí dVA 
(divadlo v Paláci Akropolis) další 

pražskou premiéru Divadla Husa na 
provázku, tentokrát hru režiséra Vla-
dimíra Morávka s názvem Můj krásný 
svět (zatímco v televizi běží Tři sestry 
od Čechova).

Vilma, Bělka a Zdeňka jsou tři pen-
zistky. Jednoho dne se sejdou v bytě 
nejhodnější z nich. V obývacím pokoji 
televize vysílá Čechova. Tiše a zbyteč-
ně. Nicméně pak se začnou dít pra-
podivné věci... Smích skrz slzy. Ženy 
utržené ze řetězu. Zábava a hlubší 
význam.

Milostný trojúhelník v podání Mar-
tina Zbrožka (na snímku), Pavla Lišky 
a Josefa Poláška je autorské předsta-
vení, které by 15. června mohlo slibo-
vat, a to hlavně díky třem hlavním pro-
tagonistům, mnoho legrace.

Překvapivě půjde spíš o velmi jem-
né odkrývání složitosti mezilidských 
vztahů. Ano, přesto, že se jedná o troj-
hvězdí našich dnes už známých a oblí-
bených klaunů, téma je vlastně doce-
la vážné. 

Neuvidíme tedy humorné skeče, 
jak by se dalo očekávat. Vstoupíme 
do soukromí, či zákulisí tří kamará-
dů, kolegů, herců, nebo snad ještě ně-
co více...

-red-

Sergej Fedotov v Praze

Divadlo Ježek a čížek, poskytují-
cí tvůrčí prostor lidem bez domova, 
vystoupilo 27. května v rámci festi-
valu Čtyři dny v pohybu na netradič-
ním místě – na zastávce Vltavská. Spo-
lu s dalšími umělci na jeden den oživili 
„hluchý“ prostor pod magistrálou. Je-
jich komedie Potopa světa od Václava 
Klimenta Klicpery je o tom, jak lze na 

katastrofách vydělat a ještě víc o tom, 
jak se lidé nemění, protože nejvíc se 
nás týkají katastrofy vnitřní a mož-
ná právě proto požadujeme definitiv-
ní odpovědi. V režií Miroslava Drábka 
vystoupili Karel Lampa, Emil Jíra, Mi-
lan Čičo Nepraš, Petr Maxmilián Štěd-
ra, Básník Ticho a Hana Matušková.

-red-

Večerní projekce FILM A DĚJINY
celý program v kině Aero naleznete na str. 6 a na www.kinoaero.cz

11. 6. Střelecký ostrov 21.00 
Případ pro začínajícího kata (1969, r. Pavel Juráček)

12. 6. Střelecký ostrov 21.00
Den sedmý, osmá noc (1969, r. Evald Schorm)

13. 6. Střelecký ostrov 21.00
Host: Stanislav Milota

Jan 69 (1969, S. Milota) + Zmatek (1968–1990, r. Evald Schorm, k. S. Milota)
13. 6. Střelecký ostrov 22.30

Spřízněni volbou (1968, Karel Vachek)
14. 6. Aero 20.30 – 22.00

Dokumenty – Dějiny na osm (1968, r. Václav Táborský)
V srdci Evropy (1968, r. Drahoslav Holub)

14. 6. nám. Jiřího z Poděbrad 21.00
Týdeník autentických záběrů 21. – 28. 8. 1968

Invaze (GB 1980, r. Leslie Woodhead)

Divadelní červen v Akropoli

Foto: Archiv ÚSD AVČR v. v. i.
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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

Zajistíme pro Vás slevy na
nákup plynových spotřebičů

a související služby
Kontaktujte nás: Pražská plynárenská, a. s.

www.ppas.cz
tel.: 221 092 174

221 092 202
v obchodních kancelářích

Upozorňujeme, že Magistrát hlavního města Prahy schválil nová pravidla pro
poskytování dotací na přeměnu topných systémů na území hlavního 
města Prahy v roce 2008. Tato dotace se mimo jiné vztahuje i na náhradu
neekologického topného systému ve prospěch zemního plynu a její 
výše může v tomto případě činit až 30 tisíc korun na bytovou jednotku. 
Více informací získáte na: www.praha-mesto.cz nebo www.ppas.cz.

bytový soubor slatinka
www.slatinka.cz
tel.: 774 363 363, 606 659 567, 267 711 751
investor: AMADA Praha s. r. o.

inz_A5_.indd 1 9.2.2007 15:00:17

Nové byty
      PRAHA 10 - ZAHRADNÍ MĚSTO

Unikátně architektonicky řešený projekt citlivě zasazený 
do prostředí Zahradního města, s atriovými zahradami 
v interiéru domu a dřevěnými okny. Vysoký standard 
vybavení bytů.

Byty od 1 kk do 4 kk, balkony, terasy, 
zahrádky. Dva luxusní střešní mezonetové 
byty s velkou zahradou. 4+2 kk. 
Výborná občanská vybavenost, 
dopravní dostupnost 
(metro A, Skalka).

inz_A5_.indd 1 9.2.2007 15:00:17

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.

~ 3 plavecké dráhy, 25 m ~ 3 plavecké dráhy, 25 m ~ relaxační bazén ~ relaxační bazén 
~~  whirlpool whirlpool ~ ~ parníparní kabina kabina  ~ první Aqua Bike ~ první Aqua Bike 

centrum v Praze centrum v Praze ~~  plavecký Klub Žabička plavecký Klub Žabička 
~~ plavání kojenců a batolat  plavání kojenců a batolat ~~  plavecká výuka plavecká výuka 
žáků MŠ a ZŠ žáků MŠ a ZŠ ~~  zdokonalovací plavecké kurzy zdokonalovací plavecké kurzy 
~~ aqua aerobic  aqua aerobic ~ ~ těhotenský aqua aerobictěhotenský aqua aerobic  

~~ dětský koutek dětský koutek  ~~ parkoviště zdarma parkoviště zdarma

~~PRO VEŘEJNOSTPRO VEŘEJNOST
NOVNOVÝ BAZÉN Ý BAZÉN ~~
Malletova 2350, Praha 9, Malletova 2350, Praha 9, tel.: 272 178 177tel.: 272 178 177
www.sportcentrumstep.cz www.sportcentrumstep.cz ~~ otevírací doba 7:00 otevírací doba 7:00~~22:0022:00

 

 

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

od září 2008
NOVÉ MODERNÍ 

UČEBNY 
u metra Jiřího 
z Poděbrad

JAZYKOVÉ
     KURZY 

ANGLIČTINA
•ŠPANĚLŠTINA•NĚMČINA

•FRANCOUZŠTINA
•intenzivní letní kurzy v Praze 3
• všeobecné kurzy září 2008 – červen 2009
• příprava na mezinárodní zkoušky
•firemní a individuální výuka
•pomaturitní kurzy s akreditací MŠMT
•prodej jazykových učebnic a pomůcek

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

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

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

VÝPRODEJ PLAVEK KOLEKCE 2007 – SLEVA 30 %
Nová kolekce plavek 2008 

+ Nové modely Aleny Šeredové

Vinohradská 116/86, Praha 3
Vodičkova 34, Praha 1 (pasáž)

Mansfeldova 784, Praha 9
otevírací doba: po–pá 10–18 hod.

tel.: 222 720 945, 731 708 024
vinohradska@jancik-syn.cz 

www.jancik-syn.cz

Rádi uveřejníme i Vaši inzerci... tel.: 222 782 816 |  e-mail: rn.inzerce@praha3.cz

Nevíte, co dělat v létě?
Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. 

pro Vás připravila

Intenzivní kurzy 
znakového jazyka 

 Léto 2008
Vždy 5x týdně 3 vyučovací hodiny to v termínech 

  7. 7. – 11. 7. 2008
21. 7. – 25. 7. 2008 
11. 8. – 15. 8. 2008

1. 9. –   5. 9. 2008
Bližší informace a přihlášky najdete na 

www.pevnost.com
Telefonovat nebo faxovat můžete na 283 892 700 

a také kdykoliv telefonovat na 728 58 68 57
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Červen

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

10. 6. – 29. 8. ANDREA KOŠTÁLOVÁ, 
KATEŘINA SMOLÍKOVÁ: 
Obrazy a sklo (vernisáž 10. 6. v 18.00)

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

  1. ne 13.00 Aero dětem: hry, zábava, 
prohlídka kina, projekce, odměny
15.00 The Metropolitan opera: 
Wolfgang Amadeus Mozart | 
Die Zauberflöte
20.00 Pokání

  2. po 18.00 Karamazovi
20.30 Až na krev

  3. út 10.00 Venkovský učitel
18.00 Občan Havel
20.30 Zabití Jesseho Jamese 
zbabělcem Robertem Fordem

  4. st 18.00 Venkovský učitel
20.30 Tahle země není pro starý

  5. čt 19.00 The Metropolitan opera: 
Gaetano Donizetti | La fille du 
régiment 

  6. pá 18.00 Kurz negativního myšlení
20.15 Útěk do divočiny
22.45 Pád do ticha

  7. so 18.00 Speciálně komentovaný 
přenos z ME ve fotbale: Česko 
– Švýcarsko, komentuje VOSTO5 
20.30 Shortbus
22.30 Samaritánka

  8. ne 15.30 CoMyJenVíme!?
18.00 Spalovač mrtvol
20.30 Kuličky

  9. po 19.00 The Metropolitan opera: 
Giacomo Puccini | La bohème 

FILM A DĚJINY – více na str. 4
10. út 17.00  Zahájení: Dějiny na osm 

(Československo 1968), V srdci 
Evropy (Československo 1968)
19.00 Debata s časopisem Respekt
21.00 Nesnesitelná lehkost bytí 
(USA 1988)

11. st 16.00 Zabitá neděle 
(Československo 1969)
18.00 Sametová kocovina 
(ČR 2000)
20.30 Náš vůdce

12. čt 19.00 The Metropolitan opera: 
Benjamin Britten | Peter Grimes 

13. pá 17.00 Stud (Československo 1967)
20.00 Underground
22.30 Kachní sezóna

14. so 15.00 Přišel k nám Old 
Shatterhand (Československo 
1966), Nezvaný host (Česko-
slovensko 1969) + beseda 
s režisérem, Czechoslovakia 1968 
(Španělsko, USA 1969), Vlastenci 
bez masky (Československo 1973)
17.30 Přerušené jaro 
– normalizační noc (ČR 1998)
19.00 Debata: Můj osmašedesátý 
20.30 Reprízy filmových 
dokumentů: Dějiny na osm 
(Československo 1968), V srdci 
Evropy (Československo 1968)
22.30 Steklá noc
23.00 Hroch (ČR 1973)
00.30 Za volantem nepřítel 
(Československo 1974)
02.00 Tam, kde hnízdí čápi 
(Československo 1975)

15. ne 15.30 Svatá hora (FK)
18.00 Kladivo na čarodejnice
20.45 Speciálně komentovaný 
přenos z ME ve fotbale: Česko 
– Turecko (komentují Xavier 
Baumaxa a Em Rudenko)

16. po 18.00 Red Road
20.30 Moje borůvkové noci

17. út 10.00 Bobule
18.00 Sweeney Todd: Ďábelský 
holič z Fleet Street 
20.30 Aero naslepo

18. st 20:20 Pecha Kucha Night Prague
19. čt 18.00 Umění plakat

20.45 ME ve fotbale: čtvrtfinále 
za účasti Česka nebo Control

20. pá 18.00 Faunův labyrint
20.45 ME ve fotbale: čtvrtfinále 
za účasti Česka nebo Občan Havel 

SMONTOVÁNO V ČECHÁCH
21. so 18.00 O rodičích a dětech

20.30 Venkovský učitel
22.30 Kouř

22. ne 15.30 Želvy mohou létat
17.00 Karamazovi

19.00 ...a bude hůř!
21.00 Kuličky

23. po 19.00 The Metropolitan opera: 
Vincenzo Bellini | I Puritani

24. út 10.00 Karamazovi
18.00 Darjeeling s ručením 
omezeným 
20.30 Zabití Jesseho Jamese 
zbabělcem Robertem Fordem

25. st 18.00 7 Dumpsters and a corpse 
(Švýcarsko 2007, Thomas 
Haemmerli)
20.45 ME ve fotbale: semifinále 
za účasti Česka nebo Moje 
borůvkové noci

26. čt 19.00 The Metropolitan opera: 
Giacomo Puccini | Il Trittico 

27. pá 18.00 Tahle země není pro starý
20.30 Paříži, miluji Tě
22.45 Taxidermia

28. so 18.00 Control
20.30 Once
22.30 Beastie Boys, 50 kamer 
a 40 tisíc očí

29. ne 15.30 Toyen (FK)
17.30 Až na krev
20.30 ME ve fotbale: semifinále za 
účasti Česka nebo Faunův labyrint

30. po 18.00 Krtek (FK)
20.30 Občan Havel

FILMY PRO SENIORY  
  3. út 10.00 Venkovský učitel

17. út 10.00 Bobule
24. út 10.00 Karamazovi

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB
  1. ne 19.30  RESPECT FESTIVAL 2008:

 BASSEKOU KOYATE 
& NGONI BA 

  2. po 20.00 ČERNÝ SMÍCH 
MEDÚZY (Společenstvo 
bezhlavých / Spitfire Company) 

  3. út 19.30 FutureLine: HROMOSVOD 
+ QUITE QUIET*

festival 
AKROPOLISMULTIMEDIALE 2008

  4. st 19.30 MIMO-TV –„Mythematica, 
DVA – „Melies“

 5. čt 19.30 CARRÉ Project 
MICHAL MARIÁNEK 
& VJ DAVID MOŽNÝ – 
„Le Nonstop Bleu“

  6. pá 19.30 ADDICTIVE TV 
Phaser Show 

   7. so 19.30 ODD & VJ CHUUU 
INSECT ELEKTRIKA 
& VJ KOLOUCH + VJ INITI 

  8. ne 20.00 Jan Hus: VZKŘÍŠENÍ 
(Kabaret Caligula) 

  9. po 20.00 MUJ KRÁSNÝ SVĚT 
(Divadlo Husa na provázku) 

10. út 19.30 FutureLine: 
ZRNÍ + LAJKY*

11. st 19.30 EuroConnections: MESSER 
CHUPS + BAD TONES 

12. čt 19.30 BOO*
13. pá 19.30 PANOČKA 

(Divadlo U Mostu)
14. so 19.30 Time 2 Fusion VI 

– Culture is the Key
15. ne 20.00  Zbrožek, Liška, Polášek: 

TROJÚHELNÍK
16. po 19.30 Divadlo před dvanáctou 

POSTELOVÁ FRAŠKA 
– premiéra * (Divadelní studio 
Baterky)

17.út 19.30 FutureLine: RUNNING 
SUSHI + PINKNIN SHEARS*

19. čt 19.30 PEPPINO   D´AGOSTINO
20. pá 13.00 Divadlo před dvanáctou:   

LOPE DE VEGA / VELKÝ 
BÁSNÍK A SVUDCE ŽEN 
– Dramatické studio Škorně 
(předpremiéra) *
19.30  LOPE DE VEGA / VELKÝ 
BÁSNÍK A SVUDCE ŽEN 
– Dramatické studio Škorně 
(premiéra) *

22. ne 19.30 ZVÍŘE (Divadlo U Mostu)
24. út 19.30 FutureLine: 

THE FAKE TAPES*
25. st 19.30 ENON + Vas Szuszanne
26. čt 19.30  PALÁC AKROPOLIS 

– AKRÁČ (premiéra filmu)
29. ne 20.00 Onehand Jack 

(Divadlo Akropolis) 

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

  3. út 19.30 HARMONIA 
MOZARTIANA PRAGENSIS 
a hosté (G. Klein,V. Kalabis, Koníř, 
K. Zelenka, I. Loudová)

  4. st 19.30 L. KAŠPÁRKOVÁ – soprán, 
J. ŠŤÁVA – bas (písně a operní árie 
R. Strauss, J. Kern, M. I. Glinka, 
C. Debussy, M. P. Musorgskij, 
L. van Beethoven, G. Donizetti, 
A. Dvořák, G. Puccini)

11. st 19.30 MALÁ ČESKÁ MUZIKA 
J. POSPÍŠILA (lidové písně) 

12. čt 19.30 A. ZARYAN – zpěv,
 D. DORŮŽKA – kytara 
(G. Gershwin, R. Rodgers, 
L. Cohen, K. Komeda, 
autorská tvorba)

17. út 19.30 KINSKY TRIO PRAGUE 
(J. Haydn, B. Martinů, F. Schubert)

19. čt 19.30 PĚVECKÝ SBOR ČVUT 
(G. F Händel, C. Sain-Saën, 
W. A. Mozart, A. Dvořák)

24. út 19.30 V. PETRÁŠEK – 
violoncello, P. VORÁČEK – klavír 
(D. Šoskakovič, A. Pärt, J. Šikl)

25. st 19.30 Smíšený komorní sbor 
PRAŽŠTÍ PĚVCI a sólisté 
(A. Dvořák: Requiem)

 
VÝSTAVNÍ SÍŇ

otevřeno po–pá od 13 do 18
a v přestávkách večerních koncertů

29. 5. – 27. 6.
VLADIMÍR KOZLÍK – fotografie,

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

Programy pro rodiče s dětmi
  2. po 15.00 – 17.00 Den dětí na 

Parukářce – Oslava plná her,  
radovánek a žonglování v parku 
Parukářka (hřiště s dřevěnou 
ohradou), vstup volný.

  6. pá 10.15 – 12.15 Klubíčko, 
laktační poradna s povídáním 
o maminkách a dětech 
s V. Jiráskovou 

  8. ne Táta fesT – Akce pro řádné, 
mimořádné i neřádné táty, jejich 
děti a přátele v Integračním centru 
Zahrada, U Zásobní zahrady 8
13.00–15.00 workshop pouze pro 
muže: Ideální otec?
15.00–18.00 ...od tetování po lezení 
na stromy... 
18.00–20.00 Jan Burian a jeho 
„Muži jsou křehcí“ 

18. st 10.00 Narozeniny Nové Trojky 
–  Divadlo Marky Míkové uvádí 
Cirkus Kus-Kus 

UPOZORŇUJEME
V pátek 13. června končí pravidelné  pro-
gramy v Nové Trojce a během letních 
prázdnin je centrum uzavřeno. Herny ote-
víráme 8. září  a 15. září začínají pravidelné 
programy pro rodiče s dětmi. Ostatní kur-
zy otevíráme 29. září. Sledujte naše strán-
ky www.novatrojka.cz od září připravuje-
me mnoho nových kurzů a akcí.
 

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
www.cimrman.at

  1. ne LIJAVEC
  4. st AFRIKA
  5. čt AFRIKA
  6. pá BLANÍK
  8. ne NĚMÝ BOBEŠ
10. út ZÁSKOK 
11. st ZÁSKOK
12. čt ŠVESTKA
13. pá CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
15. ne POSEL Z LIPTÁKOVA

DIVADLO PRAŽSKÉ
KONZERVATOŘE

www.divadlokonzervatore.cz
  2. po YVONNA, PRINCEZNA 

BURGUNDÁNSKÁ
  9. po HRDINA ZÁPADU – derniéra
16. po KONZERVOVÁNÍ 

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
17. út J. Kesserling: JEZINKY 

BEZINKY – pražská premiéra 
– Divadlo Antonína Dvořáka 
Příbram

Pozvánka
RODINNÉ CENTRUM PALEČEK
Laubova 6, www.rcpalecek.cz

  4. st 19.00 přednáška P. Raus: 
TÁTA NEMÁ KONKU-
RENCI s podtitulem: „Ma-
nažerem/šéfem můžete 
být pro desítky lidí, ale 
otcem jen pro několik!“ 
(v rámci společné kam-
paně Sítě mateřských 
center o. s. a Ligy ote-
vřených mužů, o. s.)

ULITA
Dům dětí a mládeže Praha 3, 
Na Balkáně 100, www.ulita.cz 
  1. ne Na jarmark do Lhotky 

parním vlakem (ve spo-
lupráci s ostatními praž-
skými DDM)

  1. ne ArtePotkávání – dílna 
seberozvoje prostřednic-
tvím výtv. umění, pohybu 
a tance, pro mládež a do-
spělé. 250 Kč

  5. čt a 12. čt 20.00 Africké tan-
ce s M. Zlámanou

12. čt  Záchranář – setkání s ha-
siči, členy Červeného kří-
že ČR a Policií ČR. Pro 
školy. 

14.–15. so + ne Víkendový se-
minář digitální fotografie, 
více na www.ulita.cz

18. st 17.00 vernisáž Prodej-
ní výstava keramiky v Uli-
tě, otevřeno ve všední dny 
19.–24. 6. 13.00–18.00, 
výtěžek z prodeje jde na 
program adopce na dálku. 

každou st 10.00–12.00 Klub ka-
retních a deskových her. 
Určeno starším zájem-
cům. 10 Kč/2 hod. 

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2

10. út 16.30 Z. Šesták: Vesele 
okolo Žižkova pomníku

24. út 16.30 J. Hrdlička: Nakla-
datelství J. Laichtera

CIANT
Křížkovského 18, www.ciant.cz
  3. út 19.00 vernisáž – TERAPIE 

– Stelarc, Pash*, M. Mar-
kert (výstava potrvá do 
6. 7.)

  4. st 19.30 AUDIOCOMMAN-
DER – M. Markert

10. út 19.30 KAZALKY – Pash*
17. út 12.00 dílna pro děti ZA-

HRAJU – D. Alster
19. čt a 22. ne ZA ROBOTY 
24. út 19.30 KINETICKÁ MÉDIA 

– L. Demers

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
  4. st 14.00 Zámek Zbraslav 

– Národní galerie, sraz na 
stanici tram. 6, 12, 14, 20 
Smíchovské nadraží

  6. pá 16.00 Albatros: Co jste 
rádi poslouchali. Dům 
s pečovatelskou službou, 
Roháčova 26 

GALERIE KRÁSOVA 37
www.krasova37.wbs.cz, 
otevřeno ne–út 13–18, 

vstup zdarma
17. 5. – 15. 6. M. Jansa: Akty –

 fotografie 
17. 6. – 15. 7. D. Mitchell: tram-

vaje, psi, homeless – ob-
razy, graffiti

INZERCE

� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a vi-
deokazety. Tel. 222 724 856
� MŠ Na Balkáně, Praha 3, přijme 
od 25. 8. 2008 uklízečku na plný úva-
zek. Tel. 284 820 546, 602 318 077
� ORL a foniatrická ordinace v P3 
přijme sestru i na zkrácený úvazek. 
Tel. 723 842 109, 272 731 726
� Zahrad. firma hledá zaměstnance, 
ŘP podmínkou. Tel. 602 258 816
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. 286 891 400

� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze 3, 
7x za 5 měsíců, intenzivně. Telefon: 
222 729 149, mobil: 603 869 113,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Obrazy od Erdély, Bokšay, Mou-
son, aj. slov. malířů koupím, přijedu. 
Tel. 00421 905 659 148, art@degas.sk
� SOLÁRIUM – FITNESS, masá-
že, posilovny rozděleny, nízké ceny.
Tel. 284 821 225
www.solarium-fitness.cz 
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� Psací stroje, kalkulačky – opra-
vy, prodej, výkup. Tel. 241 412 507
� TRUHLÁŘSTVÍ – masiv–dý-
ha–lamino, zakázková výroba ná-
bytku, návrhy, montáž, doprava. 
Tel. 608 253 549

� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� KADEŘNICTVÍ – veškeré ka-
deřnické služby, pracujeme s ma-
teriálem Kadus, Selective, modelář 
nehtů, P-shine, manikúra, nízké 
ceny. Tel. 222 592 690
� Malířské a lakýrnické práce 
+ úklid – levně, kvalitně – P. Sus. 
Tel. 603 505 927
� Drobné elektrikářské opravy a re-
konstrukce, levně. Tel. 739 069 054
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží.  
Montáž na míru. Tel. 602 273 584
� Vyklízíme pozůstalosti – byty 
i firmy. Tel. 272 767 360, 603 422 207
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600

� Umyji okna, levně. Tel. 739 069 054
� Hledám byt do 5 mil. Kč, ideálně 
Praha 3/Praha 10, OV/DV. 
Tel. 739 486 490
� Vyměním stát. 2+1, 8. patro, za vět-
ší, v P3, ne majitel. Tel. 737 504 459
� Vym. obec. 1+1, 66 m2, I. kat., 
s velkou terasou, za menší, 30 m2, 
balk., i před privat. Tel. 728 089 954
� Vym. st. 1+1, 35 m2, po celk. re-
konstr., Habrová, za 1+1, st., II. kat., 
i před rekonstrukcí. Tel. 606 481 545
� 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
� Pronajmu nebyt. prostor na Ko-
něvově ul. u Vápenky – 56 m2, vhod-
né na kanceláře. Tel. 777 641 359, 
e-mail: evatroj@volny.cz

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

Chcete prodat byt? Máte hrůzu z realitky?
OBRAŤTE SE NA PORADNU
www.realitniporadna.cz, tel.: 284 693 533
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Jak se divadelní produkční dostane k fil-
mové roli?

My se s Honzou Hřebejkem zná-
me, ale on mi nic neřekl, jen mi jednoho 
dne volali z castingu. A protože se toči-
lo v době divadelních prázdnin, přišlo mi 
to jako dobrá zkušenost. Vím, že to říka-
jí všichni, ale natáčení bylo opravdu moc 
fajn. Báječný štáb a skvělá produkce.
Právě režisér Hřebejk řekl, že se znáte 
z přístavu, máte loď?

Ano, už 23 dní. Je to dárek k životní-
mu jubileu. Jezdí na elektrický motor, 
který vydrží dvě hodiny. Přes zimu byd-
lím v podnájmu, ale v létě u vody. Večery 
jsou někdy trochu chladné, ale ta rána! 
Opar na řekou, klid, oprášila jsem svůj 
starý koníček fotografování a dokonce 
i ráda vstávám.
Jak jste se dostala k Nové Trojce?

Přivedla mně tam, ostatně jako do 
Aera kamarádka z gymplu. Naším cílem 
není sociální práce, spíš je to jen snaha 
ukázat výtvarku jinak, hodně dětí ve 
škole slýchá, že neumí kreslit, zpívat 
a přitom to není pravda. Do bezplatných 
výtvarných kurzů chodí děti, na které je-
jich rodiče, často jenom maminky nema-
jí moc času, a tak se snaží zabavit, kde to 
jde. V kroužku je jich méně než ve třídě 
a můžeme se věnovat i „nebezpečným“ 
technikám, jako je linoryt. Někdy není 
jednoduché blokovat si každé pondělní 
odpoledne, ale jim nemůžete říct, tenhle 
týden nechoďte, nemáme čas.
Co je obtížnější – tlumočit nebo simul-
tánně překládat filmy?

 Tlumočení je horší. V kině vás lidi 
mají rádi, sluchátka si vezmou, jen když 
potřebují, a vy jim vlastně pomáháte. 
Když tlumočím na festivalové tiskovce, 

tak tam třeba půlka lidí anglicky rozu-
mí a říká si, proč mi to ta holka říká. Ale 
u obou typů se můžete zaseknout na slo-
víčku z druhé lekce.

Mám strašně ráda tlumočení bolly-
woodských filmů v Aeru, je to úžasný 
pozitivní doping na celý podzim. Indické 
filmy jsou ale dost dlouhé a já jich větši-
nou tlumočím několik po sobě, tak se mi 
stane, že anglické Indian, což samozřej-
mě znamená Ind, přeložím jako indián. 
A jak to řeknu jednou – tak se toho dost 
špatně zbavuji. 

Po těch 200 odtlumočených filmech 
už vím, že důkladná příprava je to nej-
horší. Samozřejmě nemůžete jít naslepo, 
musíte si film dopředu pustit a dobré 
je mít i dialogovou listinu. To se bohu-
žel zas tak moc často nestává. Někdy 
překládám z titulků, což je dobré, ale 
někdy jen odezírám. Což zas tak lehké 
není. Ale každý má svá slova, která ve 
filmu používá, takže se většinou chytnu. 
Hloupé je, když se na plátně mluví a ve 
sluchátkách mlčí.
Poznávacím znamením divadla Letí je, 
že uvádí všechny hry v české premiéře...

Ano, použité hry nás nezajímají. Na-
še dramaturgyně Marie Špalová, která 
pracuje v Dilii, je cíleně vyhledává. Taky 
máme štěstí, že někteří čeští dramatici 
píší speciálně pro nás. Ve spolupráci se 
Švandovým divadlem a Dilií uvádíme 
tzv. scénické skicy, to je náznak hry, jsou 
tam symbolické kostýmy i scéna, herci 
text čtou. Skice předchází několik zkou-
šek, ale představení samotné uvedeme 
jen jednou. Takhle uvádíme v premiéře 
především zahraniční, ale i české autory.
To je docela práce, nestane se Vám, že 
vám pak text „převezme“ konkurence?

Většina českých alternativních diva-
del se navzájem samozřejmě zná a přá-
telí. Naopak nás potěšilo, když si teď 
jeden soubor vyžádal náš překlad. Naše 
inscenace nejsou úplně pro masové pu-
blikum, naše domovská scéna v divadle 
Pod Palmovkou má 69 míst. 

Naším oblíbeným autorem je Mark 
Ravenhill, toho se větší divadla bojí – té-
mata jako je homosexualita, otevřené 
vztahy u českého většinového diváka 
neprojdou. Na podzim v Akropoli uve-
deme hru Molly House s podobně kon-
troverzním námětem. 
Co všechno dělá produkční malého di-
vadla?

Všechno. Nemáme obchodní od-
dělení, tajemníka, ředitele, manažera. 
Ostatně přijďte do divadla, můžete mně 
potkat za barem nebo v šatně. Spolu 
s dramaturgyněmi, s kterými divadlo ve-
du, vytváříme plán, starám se, aby bylo 
vše vytištěno, opraveno, pak program 
osobně roznesu po Praze. Vyřizuji agen-
du, propagaci. Starám se o zájezdy, dalo 
by se říct, že řeším vše od toaletního pa-
píru až po vyúčtování grantů, rozpočty 
a výplaty. 
A kolik si vaši herci vydělají ?

Snažíme se jim platit i za zkoušky, 
nejen za představení – je to průměrně 
4,5 tisíce měsíčně. To stačí na sociální, 
zdravotní, telefon a doma nic. Takže se 
musí živit i jinak. Někteří hrají i v jiných 
divadlech, v reklamě, jsme rádi, že jeden 
herec uspěl i u filmu. 
A ještě taky vy, ne ?

Myslíte, že jak se chodí do velkých di-
vadel na známé na herce, na Letí by se 
chodilo na produkční?

Připravila Michaela Púčiková

Když Indian není indián

Profesní aktivity Magdalény Zelenkové 
jsou pevně rozkročeny do všech částí 
Žižkova. V Nové Trojce vede už čtvrtým 
rokem bezplatné výtvarné kurzy pro 
sociálně znevýhodněné děti, pro kino 
Aero tlumočí filmy z angličtiny a druhým 
rokem je hlavní produkční divadla Letí. 
Nezávislý divadelní soubor tvořený osmi 
absolventy katedry alternativního herectví 
DAMU, můžete vidět i v Paláci Akropolis. 
A pokud jste nepřehlédnutelně růžové vlasy 
slečny Zelenkové nepotkali na žádném 
z vyjmenovaných míst, můžete zajít na 
nový český film U mě dobrý, kde hraje 
sedmáctiletou punkerku.

Hlavním posláním občanského 
sdružení Zdravotní klaun je podpo-
rovat psychickou pohodu hospitali-
zovaných dětí a tím pomáhat k vylep-
šení jejich celkového zdravotního sta-
vu. Zdravotní klauni formou humo-
ru malé pacienty odreagují od napě-
tí a od úzkostí spojených s léčbou ne-
bo strachu z neznámého nemocniční-
ho prostředí. V současné době je o. s. 
Zdravotní klaun v České republice ši-
roce uznávané pro svoji odbornost 
v oblasti využívání humoru ve zdra-
votnictví. Ve spolupráci s Minister-
stvem zdravotnictví byly realizovány 
pilotní projekty a studie, které potvr-
zují pozitivní vliv programů zdravot-
ních klaunů. Aktivitou od roku 2001 
si Zdravotní klaun vybudoval stabilní 
postavení, dobré jméno a velmi sym-
patickou tvář, která má podporou ši-
roké veřejnosti. 
Hlavní cíle Zdravotních klaunů:
• zajišťovat návštěvy zdravotních klau-

nů na dětských lůžkových odděleních 
v nemocnicích po celé České repub-
lice, tak aby se Zdravotní klaun stal 
běžnou součástí každé nemocnice 

• pomáhat ke zlepšení celkového psy-
chického a tím i zdravotního stavu dě-
tí hospitalizovaných v nemocnicích 

• přispět k uvolnění atmosféry nemoc-
ničního prostředí 

• udržovat a rozvíjet vysokou profesi-
onalitu návštěv zdravotních klaunů 

tak, aby jejich návštěvy vhodně do-
plňovaly léčebné procedury 

• zajišťovat vzdělávání v oblasti ino-
vativních metod a přístupů, využitel-
ných v prostředí se zvýšeným streso-
vým faktorem 

• šířit a medializovat myšlenku zdra-
votních klaunů jako psychosociálního 
programu, který je důležitou součástí 
komplexní léčebné péče 
V současnosti jsou profesionální 

zdravotní klauni považováni za účinnou 
součást léčebného procesu na dětských 
odděleních nemocnic ve světě i ve větši-
ně vyspělých evropských zemí. Sdružení 
Zdravotní klaun je členem mezinárodní 
sítě Red Noses International. 

Dnes navštěvuje Zdravotní klaun 
pravidelně 39 nemocnic v Čechách 
a na Moravě. Čtyřicítka profesionálních 
zdravotních klaunů rozesměje ročně ví-
ce než 30 000 malých pacientů. Větši-
na nákladů je hrazena z darů firemních 
a individuálních dárců.

Daniela Melíšková,
OS Zdravotní klaun

Kontakt:  
Jeseniova 10, 130 00 Praha 3
tel.: 222 713 416
mobil: 724 223 440, 724 286 066
e-mail: klaun@zdravotni-klaun.cz 
www.zdravotni-klaun.cz
Bankovní spojení: GE Money Bank, 
číslo účtu: 159172293/0600

PŘEDSTAVUJEME

OS Zdravotní klaun

Zajímavý prázdninový program na-
bízíme dětem ve věku od 4 do 10 let na 
příměstském táboře ve skautském are-
álu v Praze 3, Pitterova 1. Skauti z Pra-
hy 3  pořádají od 14. července do 24. srp-
na šest týdenních běhů. Na táboře bude 
probíhat běžný táborový program pod 
vedením kvalifikovaných skautských 
vedoucích s různými aktivitami (spor-
tovní, výtvarné, technické, hudební, náv-
štěvy památek, kulturních zařízení, ba-

zénu, ZOO, jízda na lodích, plachtění, 
výpravy apod.). Tábory v centru Prahy 
poskytují rodičům řadu výhod:
• možnost umístění předškoláků
•  možnost vyzvedávání dětí na noc do-

mů nebo večerních návštěv
•  možnost výběru termínů přesně tak, 

jak se rodičům hodí
•  možnost téměř okamžitého kontaktu 

v případě jakéhokoliv problému
•  možnost vyzkoušet si, jak děti snášejí 

táborový pobyt dříve, než je přihlásíte 
na opravdový tábor mimo Prahu

•  možnost seznámit děti s tím, jak pracu-
jí skautské oddíly
Podrobnější informace o táborech 

včetně poplatků najdete na stránkách 
http://4pvs.nipax.cz nebo vám je rád po-
skytne koordinátor projektu Jaroslav Veit, 
tel. 724 600 621, e-mail jveit@volny.cz. 

Jaroslav Veit,
4. přístav vodních skautů

Letní příměstské tábory Čtyřlístek

Vysoká škola ekonomická v Praze na 
návrh děkana Národohospodářské fa-
kulty Jiřího Schwarze udělila Williamu 
Niskanenovi čestný titul doctor oecono-
miae honoris causa (dr. h. c.). Slavnost-
ní promoce se konala ve středu 7. květ-
na v Nové aule Vysoké školy ekonomic-
ké na náměstí Winstona Churchilla a zú-
častnilo se jí více než 400 významných 
osobností a studentů. Byla mezi nimi 
také starostka Prahy 3 Milena Kozum-
plíková. Dr. William Niskanen po celý 
svůj život působil ve vedoucích funkcích 
špičkových amerických institucí. Byl po-
stupně profesorem ekonomie na Kali-
fornské univerzitě v Berkeley, zástup-
cem ředitele Federálního úřadu pro ří-
zení a rozpočet, ředitelem Zvláštních 

studií v úřadu ministra obrany Spoje-
ných států amerických, ekonomickým 
ředitelem společnosti Ford Motor Com-
pany, členem a předsedou Rady ekono-
mických poradců prezidenta Ronalda 
Reagana a od roku 1985 dodnes je před-
sedou renomovaného Cato institutu ve 
Washingtonu. V době, kdy byl W. Niska-
nen členem Rady ekonomických porad-
ců prezidenta Reagana, rozhodl americ-
ký prezident o spuštění projektu Hvězd-
ných válek, jehož cílem bylo „uzbrojení“ 
bývalého komunistického bloku v če-
le se Sovětským svazem. Tato americká 
iniciativa byla jedním z nejvýznamněj-
ších opatření, které vedly k pádu komu-
nismu v Evropě.

Jiří Schwarz, VŠE v Praze

Ekonom prezidenta Reagana na VŠE

Pražská nádraží a železniční síť na 
území Prahy vznikala postupně od 
r. 1830, jak byly do Prahy zapojovány 
železniční trati z různých směrů jed-
notlivými podnikatelskými společnost-
mi. Každá z nich si budovala své praž-
ské nádraží, aniž bylo prováděno jejich 
vhodné propojení. Kompletní řešení lze 
počítat až od r. 1910, kdy vznikla „Praž-
ská nádražní komise“, která měla najít 
cestu k celkovému řešení pražské že-
lezniční sítě. Trvalo však téměř 100 let, 
kdy došlo k řadě společenských a eko-
nomických změn, obrovskému nárůs-
tu individuální automobilové dopravy 
v Praze a v okolí a budování částí ev-
ropských železničních koridorů prochá-
zejících Prahou, než dochází k postupné 
realizaci jednotlivých etap optimalizace 
pražské železniční sítě. 

Poslední etapou je tzv. „Nové spoje-
ní“, zahrnující zejména přestavbu želez-

niční stanice Praha hl. nádr., moderniza-
ci železniční stanice Praha Libeň, Praha 
Vršovice a vzájemné propojení žel. sta-
nic Praha hlavní nádraží, Praha Holešo-
vice, Praha Libeň a Praha Vysočany.

Rozhodnými stavbami na tomto 
„Novém spojení“ jsou dva nové dvou-
kolejné tunely procházející podélně 
masivem hory Vítkov, o délkách 1365 m 
(jižní tunel) a 1216 m (severní tunel). 
S jejich uvedením do provozu se počí-
tá v září letošního roku.

Uvedením stavby Nového spojení do 
provozu bude opuštěn stávající 303 m 
dlouhý a 136 let starý tunel Žižkovský. 
V jeho trase a v přilehlých částech že-
lezničního tělesa bude po snesení želez-
ničního svršku zřízena cyklostezka. 

Žižkovský tunel z roku 1872 byl pod-
le tehdejších rakouských normálí ražen 
jako tunel dvoukolejný, a to klasickou 
„rakouskou“ tunelovací metodou. Trať 

Praha – Libeň (Lieben) stavěla společ-
nost Turnovsko-kralupsko-pražské drá-
hy a stavbu dvoukolejného tunelu pod 
Žižkovem zadala podnikatelské firmě 
Františka Ržihy. 

František Ržiha vyřešil urychlení 
stavby otevřením stavební jámy v pro-
storu před vjezdovým portálem bu-
doucího tunelu a dopravou výkopku 
ze 400 m dlouhého a až 19 m hlubo-
kého zářezu před tunelem (tunelové-
ho předzářezu) ve směru od nynějšího 
hlavního nádraží do této stavební já-
my. Výkopek z předzářezu i rubanina 
z tunelu byly ze stavební jámy dopra-
vovány pomocí svážnice (150 m dlou-
hou lanovkou, překonávající výškový 
rozdíl 34 m a poháněnou parním stro-
jem z vyřazené lokomotivy). 

V letech 1968 až 1974 byla na tunelu 
provedena větší oprava.

Jiří Kazda

Vzpomínka na Žižkovský tunel a na jeho stavitele

Blahopřání 
seniorům

Všem členům a ostatním seniorům, 
kteří oslaví v červnu kulaté a půlkulaté 
narozeniny, přejeme do dalších let hod-
ně zdraví a osobní pohody. Blahopřeje-
me Ladislavu Machutovi, Janě Šimkové, 
Heleně Tvrzové, Františce Heroutové, 
Vlastě Jetelové a Jarmile Psottové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

V činorodou dílnu překypující růz-
nými aktivitami žáků Základní ško-
ly Lupáčova se proměnila zasedací síň 
žižkovské radnice 30. dubna. Proběhl 
tu lítý boj „O nejvšestrannějšího žáka 
školy,“ ve kterém jednotlivé třídní ko-
lektivy nominovaly své zástupce uchá-
zející se o toto nové ocenění. Před zra-

ky řady hostů, včetně místostarosty pro 
školství Jiřího Matuška defilovali žáci, 
jejichž úspěchy motivují ostatní k lep-
ším studijním výsledkům. Obhajoby to 
nebyly ledajaké, plné prezentací, ani-
mací, pohárů, diplomů i hudebních 
virtuózů. Hlavně však kamarádské 
soudržnosti jednotlivých třídních ko-
lektivů, které tu doslova naplňovaly 
heslo „všichni za jednoho.“

Elektronickým hlasováním pak žá-
ci sami zvolili nejvšestrannějšího žá-
ka školy, který jako odměnu obdržel 
účast na poznávacím zájezdu do Ně-
mecka. O vítězství se podělily Moni-
ka Němečková (6.B) a Lucie Rudolec-
ká (3.A).

Ještě několik dnů po této konfe-
renci se o události mluvilo a pro mno-
hé určitě bude dobrou motivací k dal-
ší práci ve škole.

Milan Hausner, ředitel ZŠ Lupáčova

Lupáčovka volila 
nejvšestrannějšího žáka

RAD_06_07.indd   1RAD_06_07.indd   1 28.5.2008   19:24:4928.5.2008   19:24:49



ŽIŽKOV PLNÝ MAGIE – desítky 
malých čarodějnic, vědem i vědmá-
ků, stejně jako kouzelníků, zaklína-
čů a zaklínaček si daly dostaveníčko 
ve středu 30. dubna v Integračním 
centru Zahrada na Žižkově. Setkání 
v magií prosycené atmosféře organi-
zovalo rodinné centrum Nová Trojka. 
Na programu byl čarodějnický rej, ba-
revné čarování s Janou, muzicírovaní 
a samozřejmě další hry všeho druhu, 
jak jinak než magické. Místo mladých 
adeptů okultního řemesla se nad tábo-
rovým ohněm opékaly buřty. A snad, 
že všem chutnaly, nebyl naštěstí nikdo 
uhranut.
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Kdo mě chce

1) 01013/08 dvouletý černý pes s bílou náprsenkou, kříženec německého 
ovčáku s kratší srstí, je trochu bázlivý, ale hodný, uvítal by domek se za-
hrádkou. Pracovníci útulku nalezli i majitele, ten však o psa již nemá zájem. 
Nalezen 4. května na Vinohradech

2) 01039/08 černý sedmiměsíční pes, kříženec pitbulteriéra, mladé tempera-
mentní štěně, je učenlivý. Potřebuje někoho, kdo by si na něj udělal čas 
a věnoval se mu. Nalezen 6. května v Husitské ulici.

3) 00680/08 devítiletá fenka jezevčíka, černá s pálením, milá, čistotná a hod-
ná, nevyžaduje dlouhé procházky. Hodí se i ke starším lidem. Nalezena 
18. března na Žižkově.

4) 00897/08 čtyřletá středně velká fenka, černý kříženec s pálením, bázlivá, 
lidem zatím příliš nedůvěřuje. Potřebuje čas a někoho, kdo by se jí věnoval. 
Nalezena 17. dubna na Vinohradech.

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

Zloděj chycen v odcizeném automobilu
Krátce před půlnocí 4. května v Husitské ulici neuniklo pozor-

nosti městských strážníků projíždějící osobní vozidlo bez regis-
tračních značek. Po krátké honičce strážníci řidiče zastavili a při 

následné kontrole zjistili, že vozidlo bylo odcizené. Třicetiletý řidič 
byl i se svým lupem předán Policii ČR.

Jezdil na nárazníku, skončil v poutech
V poutech na policejní služebně skončil „černý pasažér“, který se 26. dubna 

vozil na zadním nárazníku tramvaje. Při kontrole totožnosti silně podnapilý pěta-
dvacetiletý muž fyzicky zaútočil na zakročujícího strážníka.

Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

VÝSTAVA KERAMIKY V ULITĚ 
– Dům dětí a mládeže zve na verni-
sáž prodejní výstavy keramiky, která 
proběhne 18. června od 17.00 hodin 
v zahradě Ulity. Výstava bude otevře-
na ve všední dny 19. až 24. června od 
13.00 do 18.00 hodin. Po předchozí do-
mluvě Vás rádi uvítají i mimo otevírací 
dobu. Výtěžek z prodeje bude věnován, 
tak jako každý rok, projektu adopce na 
dálku, především adoptivní dceři Ulity 
Carolině Njoroge z Keni.

Krátce...
� Občanské sdružení NOE59 po-
řádá pro pražské středoškoláky od 
28. června do 5. července English 
Camp s výukou angličtiny na horské 
chatě Portášky. Následuje Follow 
Up program v Praze, kdy američtí 
studenti bydlí v rodinách českých 
studentů. Cena za týden je 2 890 Kč 
(ubytování a plná penze). Více na  
www.noe59.com/englishcamp.

� Seniorský Klub Remedium zve 
všechny zájemce, aby se 1. října zú-
častnili výletu na zámek Jemniště 
a do zámeckého parku ve Vlašimi. 
Energii můžete dále doplnit při náv-
štěvě chrámu v Panenském Týnci 
či léčivé pyramidy v Březně 23. září. 
Oblíbený je také relaxační víkend se 
saunou a masážemi v Krkonoších 
16. až 19. října či prodloužené léto 
v Chorvatsku spojené se rekondič-
ním cvičením od 5. do 14. září.

ŽIŽKOVSKÝ ZASTUPITEL NA MARATÓNU – již podruhé Pražský meziná-
rodní maratón úspěšně absolvoval i předseda výboru pro infrastrukturu Zastupitel-
stva hl. m. Prahy Miroslav Poche (na snímku vlevo s ředitelem Prague International 
Maraton Carlem Capalbem), který patří mezi sportovně založené politiky na praž-
ské radnici. Podle svých slov si právě zde zvykl na vytrvalostní běhy.

Na žižkovské radnici se opět ve dnech 
22. a 29. dubna slavily jubilejní svatby, 
a to nejen zlaté – po 50 letech společné-
ho života, ale i smaragdové (55 let) a di-

amantové (60 let). Jeden z párů, Václav 
a Helena Novákovi (na snímku), do-
konce oslavil 65. let trvání manželského 
svazku, tzv. kamennou svatbu.

Šedesát let společného života osla-
vili Jaromír a Marie Dudovi, Antonín 
a Marie Slušňákovi, Gustav a Anna 
Czivišovi, Jaroslav a Božena Pelanto-
vi, Rudolf a Dana Šátkovi. Pětapade-
sát let – tedy smaragdovou svatbu sla-
vili: Jaroslav a Naděžda Kotkovi, Fran-
tišek a Květa Rejfkovi, Juraj a Hana 
Burešovi, Ilja a Lía Heroldovi a Josef 
a Vlasta Žákovi.

Zlatou svatbu oslavili: Václav a Jin-
dřiška Macanovi, Karel a Galina Ned-
vídkovi, Zdeněk a Marie Staňkovi, 
František a Marie Budilovi a Jaroslav 
a Marie Soukupovi.

V obřadní síni radnice na Havlíč-
kově náměstí si při slavnostním zápi-
su připomněli svůj manželský slib daný 
před desítkami a desítkami let a znovu 
se ujistili, že půjdou spolu i nadále živo-
tem ve vzájemném porozumění a lásce.

Starostka Milena Kozumplíková a je-
jí zástupce Jiří Matušek jim poděkova-
li za příklad a popřáli mnoho sil, zdraví 
a štěstí. -red-

Svazky vzácné jako drahokamy i zlato

41

V pondělí 12. května, tedy přesně 
v den, kdy brněnská filharmonie pod 
taktovkou ditigenta Petra Altrichtera 
zahájila 63. ročník mezinárodního hu-
debního festivalu Pražské jaro cyklem 
symfonických básní Bedřicha Smetany 
Má vlast, rozezněla se tóny vážné hud-
by také obřadní síň žižkovské radni-
ce na Havlíčkově náměstí. Pod patro-
nátem starostky městské části Praha 3 
Mileny Kozumplíkové zde proběhl 
Jarní komorní koncert, na kterém za-
zněla díla Bedřicha Smetany, Antoní-
na Dvořáka, Ernesta Blocha, Jacque-
sa Offenbacha, Davida Poppera, Jana 
Kubelíka a Niccola Paganiniho. Sklad-
by přednesli koncertní mistr České 
filharmonie houslista Miroslav Vilí-
mec, vítězka soutěže Bohuslava Marti-
nů violoncellistka Dominika Hošková 
a sólista Českého rozhlasu a duchovní 
otec festivalu Nekonvenční žižkovský 
podzim violocellista Jiří Hošek. Ko-
morní žižkovské alternativě Pražské-
ho jara naslouchal a nadšeně aplaudo-
val plný sál posluchačů. -red-

Komorní pražské jaro na Žižkově

Výsledky dětských soutěží

Prahou 3 krok za krokem
Na prvním místě se umístily: Barbora 

Fidlerová (ZŠ Pražačka) a Adéla Nekva-
silová (ZŠ Chmelnice), na druhém místě 
Eva Vyskočilová (ZŠ Pražačka) a Kate-
řina Václavíková (ZŠ Chmelnice) a třetí 
místo patřilo Jiřímu Jíchovi (ZŠ Chmel-
nice) a Václavu Křížkovi (ZŠ Pražačka)

Za kapkou rosy
První místo a maxium bodů získala 

Anna Pávková, druhé místo a jen o bod 
méně patřilo Veronice Vitnerové, třetí 

místo obsadila Šárka Bártová, všechny 
ZŠ K Lučinám.

Dopravní soutěže BESIP
Obvodní kolo proběhlo 20. května na 

dětském dopravním hřišti Jilmová. Zú-
častnilo se ho 20 družstev z 8 Základních 
škol Prahy 3. V kategorii žáci 5.–6. tříd 
získala 1. a 2. místo družstva ZŠ V Za-
hrádkách, 3. místo ZŠ Lobkovicovo nám. 
Prvenství mezi žáky 7.–8. tříd získala ZŠ 
Chelčického, 2. místo ZŠ K Lučinám, 
3. místo ZŠ Lobkovicovo nám. -red-

V květnu se uskutečnilo na žižkovské radnici vyhlášení dvou tradičních soutěží pro 
žáky základních škol, v dopravních znalostech soutěžily děti zase na hřišti v Jilmové. 
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