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Květen – 
měsíc paměti

Začíná jeden z nejkou-
zelnějších měsíců v ro-
ce, měsíc rozkvětu, lás-
ky, doba, kterou opěvují 
i básníci. Pamětníci si 
tento měsíc připomínají 
také jako výročí, kdy po 

dlouhé zimě prošlo opět jaro – 8. května 
v Evropě oficiálně skončil nejkrvavější 
válečný konflikt v dějinách lidstva. Ta-
ké v Praze 3 si toto výročí připomeneme 
pietním aktem na nádvoří základní ško-
ly Pražačka. Dnes již nežijeme ve strnu-
losti bezčasí od výročí k výročí, čas opět 
běží, dokonce možná až příliš rychle, ale 
někdy není na škodu si některé věci oži-
vit, připomenout si milníky naší historie. 
Když už pro nic jiného, tak alespoň pro 
to, abychom se vyvarovali chyb a důvěry 
v lidi a v ideologie, kterým se prostě vě-
řit nedá. 

A právě v této souvislosti si uvědo-
muji, že Praha 3 je jako stvořená být 
nositelkou tohoto nezapomínání. Jed-
ním z klíčových míst pro uchovávání 
historických vzpomínek jsou bezespo-
ru Olšanské hřbitovy. Tam leží kus his-
torie nejen řady rodin, ale i celého náro-
da. Ne náhodou se právě zde koná řada 
pietních akcí. Mimo jiné nelze nevzpo-
menout akci „Oni byli první,“ tradičně 
navštěvovanou prezidentem Václavem 
Klausem, věnovanou prvním obětem 
komunismu u nás, které byly zavlečeny 
do Sovětského svazu ihned po ukonče-
ní války. Další pokladnice vzpomínek 
našeho národa nalezneme samozřej-
mě v Památníku na Vítkově, také tradič-
ním místě setkávání legionářů i armády. 
Máme zde i vědecké instituce, které jsou 
nositelkami poznání o našich dějinách: 
vedle Vojenského muzea nalezl svůj do-
mov v Praze 3 také Ústav pro studium 
totalitních režimů. Jeho význam podtr-
huje i návštěva premiéra Mirka Topo-
lánka, o níž dnes tyto noviny referují. 
Protože považuji za správné nezapo-
mínat na naši minulost, jsem velmi rá-
da, že u nás funguje další instituce, která 
na vědeckém základě archivuje a zkou-
má doklady o naší historii. Instituce, kte-
ré se mezi zasvěcenými stále říká Ústav 
paměti národa. A věřte, že paměť je tře-
ba čas od času oživovat.

Milena Kozumplíková, 
starostka

Nad šachovou partií se sešel člen Ra-
dy městské části Praha 3 Pavel Hur-
da s jednou z největších legend světové-
ho šachu Garri Kasparovem 30. března 
v Hluboké nad Vltavou. Radní Pavel 
Hurda v simultánce uhrál celkem 29 ta-
hů, než proti bývalému šachovému vel-
mistrovi partii vzdal.

Garri Kasparov hrál šachy naplno 
20 let a téměř po celou dobu měl hod-

nocení ELO, které vypovídá o umění 
hráčů na šachovnici, nejvyšší na světě. 
Narodil se 13. dubna 1944 v Baku a již 
ve dvanácti letech vyhrál juniorské mi-
strovství tehdejšího Sovětského svazu. 
O světový šachový trůn jej připravil až 
v roce 2000 současný mistr světa Vladi-
mir Kramnik. 

Kasparov hrál v Česku již několi-
krát. Naposledy v roce 2001 v exhibici na 

Pražském hradě. O čtyři roky později ofi-
ciálně ukončil šachovou kariéru.

Světový šachista se významně anga-
žuje také v politice, především na domá-
cí ruské politické scéně. Kasparov byl ve 
své době představitelem nových směrů. 
Nikdy neschvaloval politiku síly. Byl pre-
zidentským kandidátem ruské opozice 
a před nedávnými prezidentskými vol-
bami spoluorganizoval několik Pochodů 
těch, kteří nesouhlasí. Při nich byl něko-
likrát zadržen bezpečnostními složkami. 
Následující hlasování o předem vybra-
ném nástupci Vladimira Putina označil 
za frašku. Sám hlas nevhodil.

Kasparov proto do Česka nepřijel jen 
hrát šachy, naopak turnaj pojal také ja-
ko prezentaci svých politických názorů, 
což potvrdil na tiskové konferenci, kte-
rá byla věnována více politice než krá-
lovské hře. „Putinův sen vždy byl vlád-
nout jako Stalin a žít jako Abramovič,“ 
řekl například jeden z největších odpůr-
ců současné moskevské administrativy. 
Otázku protiraketové obrany, s níž sou-
visí plánovaná stavba amerického rada-
ru v Česku, která hýbe českým veřejným 
míněním, Kasparov označil v ruském 
vnímání za pouhou součást kremelské 
geopolitické hry.  -red-

Velmistr a radní

Premiér Mirek Topolánek navštívil 
4. dubna Ústav pro studium totalitních 
režimů v Havelkově ulici na Žižkově. 
Prohlédl si novou badatelnu a archivní 
depozitáře. Seznámil se s prací s osob-
ními evidenčními kartami příslušníků 
předlistopadových bezpečnostních slo-
žek a s činností digitalizační linky. Na-
vštívil i lustrační pracoviště Archivu 
bezpečnostních složek. Předseda vlá-
dy byl vedením ústavu a archivu se-
známen se stavem obou institucí dva 
měsíce po jejich vzniku a s problémy 
převodu archiválií a dokumentů. Při-
slíbil finanční podporu pro zajištění no-
vě vzniklých činností a pro získání další 
budovy archivu.

Jedním z impulsů  k zahájení  disku-
ze o minulosti naší země bylo i oceně-
ní, které Mirek Topolánek udělil Jose-
fovi a Ctiradovi Mašínovým v únoru 
tohoto roku. Pracovníci ústavu premié-
ra seznámili s nově objevenými  doku-
menty z vyšetřování příbuzných bratrů 
Mašínů po jejich útěku do západního 
Německa.

„Vyrovnání se s minulostí je jednou 
z nejbolestivějších věcí v dějinách náro-
da,“ uvedl premiér a poděkoval všem, 
kteří se podílejí na vytvoření archivu 
dokumentů, které souvisejí s totalitní 
historií naší země. 

Ústav pro studium totalitních reži-
mů zahájil činnost 1. února 2008. Me-
zi jeho hlavní úkoly patří zkoumání 

a nestranné hodnocení doby komu-
nistické totalitní moci a zpřístupnění 
dokumentů vypovídajících o formách 

pronásledování a odporu proti komu-
nistickému režimu.

-pú-

Premiér navštívil Ústav
pro studium totalitních režimů

Vzpomínka na konec války
Městská část Praha 3 a Obvodní výbor Českého svazu bojovníků za svo-

bodu pořádají vzpomínkové shromáždění občanů při příležitosti 63. výročí 
osvobození Československa a ukončení II. světové války v Evropě. Toto tra-
diční pietní setkání za účasti starostky Prahy 3 Mileny Kozumplíkové, váleč-
ných veteránů a příslušníku odboje se koná v úterý 6. května od 11.00 hodin 
na nádvoří Základní školy Pražačka. Akce se uskuteční za každého počasí. 
Místa zaujměte laskavě do 10.45.

9.00–11.00 Program pro 1. – 5. třídy, 
Crazy olympijské hry 
Hod létajícím talířem na terč, flintou 
do žita, pěnovou koulí a kokosovým 
ořechem, slalom mezi překážkami, běh 
v pytlích, běh stonožek, fotbalový bil-
liard, kuželky, žonglování s míči 
Program na jevišti: Petra Černocká, 
Josef Carda, Stanislav Hložek, Michal 
Nesvadba
15.00–18.00 Program pro všechny,
Dětská show 2008
Miniturnaj fotbalových přípravek Vik-
toria Žižkov, Sparta, Bohemians 1905 

a Slavia (za účasti fotbalových interna-
cionálů – Panenky, Veselého, Dobiáše, 
Siegla), soutěže, koncert 
Program na jevišti: Stanislav Hložek, 
Josef Carda, Sasha, Tomáš Savka, Petr 
Bende a PB Band

O přestávce mezi dopoledním a od-
poledním programem v autocampu za 
fotbalovým hřištěm proběhne tradič-
ní prezentace obvodního myslivecké-
ho spolku ČMMJ Praha 3. Připravena 
je přehlídka dravých ptáků, ukázka vý-
cviku loveckých psů, střelba vzducho-
vými zbraněmi na terč atd.

Program dětského dne
TO TU JEŠTĚ NEBYLO... aneb městská část Praha 3 dětem
Pondělí 2. června, Sportovní a rekreační areál Pražačka. Moderuje Petr 
Salava, Pavel Poulíček a Zdeněk Eška

Šikmou plošinu pro bezbariérový 
přístup posluchačů se zdravotním han-
dicapem do posledního patra budovy 
v Prokopově ulici darovala Metropo-
litní univerzitě v Praze žižkovská rad-
nice. Instalace zařízení v této soukromé 
vzdělávací instituci proběhne v letních 
měsících a vyžádá si náklady ve výši 
bezmála půl milionu korun. 

Metropolitní univerzita Praha síd-
lí v budově pronajaté od městské části 
a je jedinou bezbariérovou školou své-
ho druhu na území Prahy 3. Školu na-
vštěvuje více než padesát posluchačů se 
zdravotním postižením. 

V sídle jsou již nainstalovány dvě 
schodišťové plošiny – u vchodových 

dveří a na schodišti na dvůr. Právě 
slavnostního zprovoznění druhé z nich, 
která umožní handicapovaným poslu-
chačům přístup do relaxačních prostor 
na dvoře školy, se zúčastnila 22. dub-
na také starostka městské části Milena 
Kozumplíková se svým zástupcem pro 
školství Jiřím Matuškem, radním hlav-
ního města Milanem Pešákem a další-
mi hosty. 

Třetí plošina, jejíž instalaci v letních 
měsících zařídí radnice, pak umožní 
postiženým posluchačům přístup do 
nově zrekonstruovaných půdních pro-
stor s moderním vybavením, do kte-
rých se zatím neměli možnost dostat.

-red-

Radnice darovala 
škole plošinu

Ředitel Ústavu pro studium totaliních režimů Pavel Žáček s předsedou vlády Mirkem Topolánkem
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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) 19. 5.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 26. 5.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 5. 5., 2. 6.
4. Přemyslovská/Sudoměřská (2) 12. 5.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 19. 5.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 26. 5.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 5. 5., 2. 6.
8. U Rajské zahrady/Vlkova (2) 12. 5.

Okruh C termín přistavení
  9. nám. Barikád (2) 19. 5.
10. Ambrožova/Malešická (4) 26. 5.
11. Jeseniova 143 (3) 5. 5., 2. 6.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 12. 5.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 19. 5.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 26. 5.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 5. 5., 2. 6.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 12. 5.

ze dne 2. 4.
Schválila
• instalaci schodišťové plošiny pro 
invalidy v budově Metropolitní 
univerzity Praha, Prokopova 16 
za cenu 495 040 Kč • likvidace ne-
povolených skládek na území MČ 
• pronájem garážových stání v Ro-
háčova 34 a 46, Sabinově 8, Tábo-
ritské 16A a Ondříčkově 37 sedmi 
vítězům výběrových řízení • změ-
nu směrnice k nakládání s pro-
středky účelových fondů • uzavře-
ní nájemní smlouvy na byt v Do-
mě s pečovatelskou službou Krá-
sova 4 s novou žadatelkou • ko-
nání reklamní akce Pražského de-
níku nám. Jiřího z Poděbrad • ko-
nání prezentační akce 4. ročník 
kampaně Opravdu dobrý tábor 
na nám. Jiřího z Poděbrad • do-
poručení komise obchodních akti-
vit • zápis Jaroslava Čvančary do 
Knihy cti u příležitosti životního 
jubilea • doporučení bytové komi-
se • zajištění celoplošného úklidu 
chodníků v období měsíce dubna 
• uzavření nájemních smluv s ví-
tězi výběrových řízení na tři vol-
né byty • poskytnutí darů z Gran-
tového a podpůrného fondu v cel-
kové výši 823 000 Kč 
Doporučila
• zastupitelstvu schválit žádost 
o svěření deseti pozemků • zastu-
pitelstvu schválit vyhodnocení vý-
běrového řízení na prodej pěti no-
vě vybudovaných bytových jed-
notek v budově Květinková 13, 
15 a 17, 19 • zastupitelstvu schvá-
lit poskytnutí darů z Grantového 
a podpůrného fondu v celkové vý-
ši 10 205 000 Kč
Vzala na vědomí
• tři volné byty, jeden z nich předa-
la k prodeji, dva zbylé poskytla by-
tové komisi k přidělení předem od-
souhlaseným žadatelům

ze dne 16. 4.
Schválila
• přijetí daru od společnosti Praž-
ská plynárenská, a. s., ve výši 
50.000 Kč na zajištění akce k vy-
hodnocení nejlepších učitelů z vy-
braných škol • napojování hro-
madných garáží, které jsou v ma-
jetku MČ Praha 3, na centrál-
ní dispečink garáží • provedení 
úprav otopných soustav a doplně-
ní regulačními prvky v ZŠ Jesenio-

va 96 a MŠ Jeseniova 98 • výměnu 
části oken v ZŠ Jeseniova a opra-
va tělocvičny v ZŠ nám. J. z Podě-
brad za cenu 3 680 989 Kč • ko-
nání akce Oslava 550. výročí ko-
runovace krále Jiřího na nám. Ji-
řího z Poděbrad • výběr herních 
prvků pro mateřskou školu a je-
jich instalaci na školním hřišti ZŠ 
Žerotínova a ZŠ Perunova • do-
poručení bytové komise • záměr 
rozšíření zóny placeného stání na 
celé území MČ Praha 3 • uzavře-
ní smlouvy se spol. Pražská plyná-
renská, a. s. o sdružených službách 
dodávky a odběru plynu • reali-
zaci akcí úprava části ZŠ Perunova 
na mateřskou školu a úprava části 
ZŠ Žerotínova na mateřskou ško-
lu 5 640 176,84 Kč • záměr prode-
je části přilehlého pozemku Spo-
lečenství vlastníků jednotek v do-
mě Na Vrcholu 2581-3 • smlouvu 
o zajištění akce pro učitele „Di-
ploma Comenianum“ s agenturou 
Amfora • Koncepci azylové politi-
ky • smlouvu o spolupráci, předlo-
ženou občanským sdružením Spo-
lečnou cestou, o. s • výsledky au-
ditu informačních technologií úřa-
du městské části 
Doporučila
• zastupitelstvu schválit žádost 
o svěření obytného domu číslo po-
pisné 1050 s pozemky na adrese 
Husitská 7 • zastupitelstvu schvá-
lit poskytnutí návratné bezúročné 
půjčky pro opravu a rekonstrukci 
domu Chrudimská 3 • zastupitel-
stvu schválit Soubor pravidel pro-
deje nemovitého majetku měst-
ské části Praha 3 • zastupitelstvu 
schválit seznam domů k přípra-
vě prodeje
Vzala na vědomí
• předloženou databanku projek-
tových záměrů městské části Pra-
ha 3 na období let 2008–2011 • de-
vět volných bytů, na šest z nich ne-
chala vypsat výběrová řízení, dva 
předala bytové komisi k přidělení 
předem schváleným žadatelům, je-
den byt předala k prodeji
Zřídila
• Komisi pro zóny placeného 
a schválila její složení

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

Rada městské části Praha 3

Placené parkování v plném režimu
Od 1. května bylo zprovozněno krátkodobé a střednědobé stání

Deratizace 
v Praze 3

Městská část již dopředu informo-
vala o tom, že zavedení zón placené-
ho stání pro stálé obyvatele Prahy 3 
a společnosti, které zde mají svá sídla, 
je pouhým prvním krokem v rámci za-
vedení režimu placeného parkování.

Počínaje 1. květnem 2008 vstupují 
zóny placeného státní v městské části 
Praha 3 do plného režimu. Právě tím-
to dnem totiž začínají fungovat i par-
kovací automaty na místech, která 
jsou určena pro krátkodobé a střed-
nědobé parkování. Tato místa pak ma-
jí sloužit návštěvníkům Prahy 3 ne-
bo občanům při vyřizování záležitostí 
na úřadech, v lékařských zařízeních 
a podobně. Proto jsou také tyto zóny 
umístěny v  lokalitách s velkou husto-
tou služeb. Jde především o hlavní ta-
hy Prahy 3 – ulice Koněvova, Husit-
ská, Seifertova, Táboritská, Olšanská 
a Vinohradská). Část parkovacích míst 
krátkodobého a střednědobého stání 
je umístěna také v dílčích úsecích ulic 

Nad Ohradou, Na Balkáně, Roháčova, 
Jeseniova, Vlkova, Kubelíkova, Slaví-
kova a Ondříčkova, Lucemburská, Ji-
čínská, Korunní, na Prokopově a Hav-
líčkově náměstí.

Provozní doba těchto vyznače-
ných zón je ve všední dny od 8.00 do 
18.00 hodin. V prostorách ulic Seifer-
tova, Husitská a v části Vinohradské se 
parkování hradí i v sobotu, a to v čase 
od 8.00 do 12.00 hodin. Celkem je na 
území Prahy 3 rozmístěno 97 parko-
vacích automatů. Cena za hodinu par-
kování se pohybuje od 15 Kč do 40 Kč 
v závislosti na místě. Zóny pro krátko-
dobé a střednědobé parkování jsou vi-
ditelně označeny příslušnými svislými 
dopravními značkami. 

Zprovozněním krátkodobých a střed-
nědobých stání by z ulic Prahy 3 regu-
lovaných Zónou placeného stání měly 
definitivně zmizet dlouhodobě zapar-
kovaná vozidla přespolních návštěvníků 
centra metropole. -red-

Deratizace bude provedena přísluš-
nými odbornými firmami za použi-
tí  schválených přípravků. Postup prací 
je kontrolován pracovníky Hygienické 
stanice hl. m. Prahy, na které je možno 
se obracet s případnými dotazy.

Vytipované lokality s vyšším výsky-
tem hlodavců: Spojovací a stanice MHD, 
sídliště Chmelnice, sídliště Jarov (zelené 
plochy, Pražačka, Koněvova, Biskupcova, 
Jeseniova, Na Vápence, Ohrada, Jana Že-
livského, Malešická, Basilejské nám., Ol-
šanská, Olšanské nám., U Zásobní zahra-
dy, Parukářka, okolí televizního vysílače 
Žižkov, okolí Olšanských hřbitovů, nám. 
Jiřího z Lobkovic, Kouřimská, Bořivojo-
va, nám. Jiřího z Poděbrad, Havlíčkovo 
nám., Komenského nám., nám. W. Chur-
chilla, Žižkovo nám., Husitská, Pod Li-
pami, otevřený vnitroblok za prodejnou 
Albert vymezený ulicemi Kubelíkova, 
Ondříčkova, Bořivojova, zeleň v sídlišt-
ní zástavbě mezi Blahoslavova, Roháčo-
va, Ostromečská, Jeseniova, Tachovské 
nám., park mezi ulicemi Pod Krejcárkem 
a Na Ohradě (hlavně keře nad zastávkou 
autobusu směr Krejcárek).

Harmonogram prací:
1. 4. – 30. 4. smyčka MHD Spojovací, 
sídliště Jarov, sídliště Chmelnice, Koně-
vova po Ohradu levá i pravá strana vč. 
přilehlých ulic, okolí školy Pražačka, Ja-
na Želivského
1. 5. – 31. 5. Vinohradská, nám. J. z Lob-
kovic, okolí zdí hřbitovů, Flora, nám. 
J. z Poděbrad, Olšanská, Olšanské nám., 
Na Parukářce, U Zásobní zahrady, Jese-
niova, nám. Barikád, Roháčova
1. 6. – 30. 6. Seifertova, nám.W. Chur-
chilla, Škroupovo nám., Fibichova, Ku-
belíkova vč. parku u TV vysílače, Čaj-
kovského, Ondříčkova, Žižkovo nám.
11. 8. – 30. 11. Opakování deratizace na 
lokalitách s přetrvávajícím výskytem 
např. J. z Poděbrad a dle pokynů odbo-
ru životního prostředí, hygienické stani-
ce a připomínek občanů.

 Ilona Matulová
ředitelka odboru sociální péče

a zdravotnictví, MHMP

Rád bych na tomto místě podě-
koval všem občanům, kteří v březnu 
obětovali svůj čas a energii a vyplni-
li dotazník věnovaný sociálním služ-
bám v Praze 3. Tento dotazník jsme 
připravili ve spolupráci s občanským 
sdružením Agora CE v rámci komu-
nitního plánování sociálních služeb 
(KPSS). Celkem bylo mezi občany 
Prahy 3 rozdáno přes 3000 dotazní-
ků zaměřených především na potře-
by seniorů, zdravotně handicapova-
ných a rodin s dětmi. Prostřednictvím  
sběrných boxů se vrátilo 546 vyplně-
ných dotazníků s mnoha podnětnými 
připomínkami, postřehy a zkušenost-
mi. Občané se v nich často vyjadřova-
li nejen k sociálním službám, ale i k ji-
ným oblastem života v Praze 3, které 
je trápí. Více než třicet občanů se rov-
něž rozhodlo přímo se aktivně zapojit 
do komunitního plánování sociálních 
služeb a přihlásilo se do pracovních 
skupin KPSS. I za tento projev zájmu 
o věci veřejné děkuji.

Vaše připomínky a nápady roz-
hodně nezapadnou „pod stůl“, jsou 
pro nás velmi cenným materiálem, 
z něhož budeme vycházet při dalším 

plánování rozvoje sociálních služeb 
v naší městské části. Vždyť kdo jiný 
než sami občané umí nejlépe říct, co 
v jim oblasti sociálních služeb chy-
bí, co je třeba změnit, či naopak se 
kterými službami jsou spokojeni a je 
dobré je nadále podporovat. Dotaz-
níky jsou v současné době zpraco-
vávány do výsledné Analýzy potřeb 
uživatelů sociálních služeb Prahy 3, 
která bude jedním z důležitých pod-
kladů pro pracovní skupiny KPSS 
při tvorbě Komunitního plánu soci-
álních služeb. O výsledcích a kon-
krétních následných krocích budete 
i nadále informováni zde v Radnič-
ních novinách a na webu naší měst-
ské části. 

Pokud se budete chtít s celým prů-
zkumem a komunitním plánováním 
sociálních služeb seznámit podrobně-
ji, případně připojit další své návrhy, 
jste srdečně zváni na veřejné setkání 
u kulatých stolů, které se uskuteční 
v červnu tohoto roku. Bližší informa-
ce o tomto setkání přineseme v příš-
tím čísle Radničních novin.

Martin Benda
zástupce starosty

Děkujeme 
za vyplnění dotazníků 

Základní škola nám. Jiřího z Lob-
kovic otvírá pro školní rok 2008/2009 
šesté třídy se skupinami zaměřenými 
na výuku

• matematiky a přírodovědných 
předmětů

• florbal 
• výtvarnou výchovu
Přijímací pohovory do 6. třídy s roz-

šířenou výukou matematiky a přírodo-
vědných předmětů se konají 14. května 
ve 14.00 hod. Učební plán je přizpůso-
ben nadanějším dětem. Ve vyšších roč-
nících se rozšiřuje učivo matematiky, 
fyziky a chemie. Součástí výuky je rov-
něž informatika. 

Žáci zařazení do skupiny na florbal 
mají k dispozici kvalifikovaného učite-
le – trenéra florbalu. Ti nejlepší mohou 
být zařazeni do florbalového oddílu 
TJ Sokol Královské Vinohrady. Žá-
ci zařazení na výtvarnou výchovu ma-
jí k dispozici odbornou učebnu a kera-
mickou dílnu s pecí.

Veškeré další informace na tel. 
267 310 706 nebo 272 734 869 a na 
www.lobkovicovo.cz, kde je možné 
i stažení přihlášky. Písemné přihláš-
ky přijímá vedení školy do 7. květ-
na 2008.

Naděžda Hrebíková, 
ředitelka školy

ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 
otevírá nové třídy

Před budovami Úřadu městské části Praha 3 na Havlíčkově náměstí a v Lipan-
ské ulici je vyhrazené parkoviště pro návštěvníky, kteří přijedou vozem za vyřízením 
svých záležitostí. Po zaparkování vozidla občan na recepcích na Havlíčkově náměs-
tí 9 nebo v Lipanské 9 požádá pracovnici recepce nebo pracovníka ostrahy o vydání 
časově omezené povolenky. Na povolence bude vyznačena registrační značka vozi-
dla, doba vystavení časově omezené povolenky, místo návštěvy a jméno pracovníka, 
který povolenku vystavil.

Časově omezená povolenka má platnost 90 minut, pro firmy, které vykonávají na 
úřadu nějaké práce či služby má povolenka platnost 4 hodiny. V případě potřeby je 
nutné požádat na recepci o prodloužení doby parkování. Časově omezenou povo-
lenku umístí návštěvník na viditelné místo ve vozidle (palubní deska).

V případě neplatnosti časově omezené povolenky z důvodu uplynutí lhůty ne-
bo neplatného data bude věc oznámena Městské policii hl. m. Prahy. Strážníci jsou 
oprávněni použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botičku) 
nebo neoprávněně zaparkované vozidlo odtáhnout. K tomuto krajnímu řešení je 
ÚMČ Praha 3 přinucen opakovaným bezohledným a neoprávněným parkováním 
obyvatel, kteří nevyužívají služeb úřadu a považují parkoviště za své.

Milan Jančálek, Odbor kanceláře úřadu

Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení 
(ÚP PSSSZ) č. 73 změní působiště. Na stávající adrese 
Olšanská 7, 130 00 Praha 3 bude poskytovat plné služby z ob-
lasti sociálního zabezpečení do pátku 2. května 2008. Pak 
se začne stěhovat do nové budovy v Sokolovské 855/225, 
190 00 Praha 9, v blízkosti stanice metra Vysočanská. Během 
stěhování od pondělí 5. května do pátku 15. května 2008 dojde 

k omezení provozu ÚP PSSZ č. 73. V některých dnech se 
pracoviště pro veřejnost zcela uzavře. 

Plné služby veřejnosti z oblasti sociálního zabezpečení chce 
ÚP PSSZ č. 73 začít poskytovat hned v pátek 16. května 2008. 
Další informace se veřejnost dozví na webových stránkách 
ČSSZ – www.cssz.cz či na úřední desce ÚP PSSZ č. 73. 

www.cssz.cz

Správa sociálního zabezpečení Prahy 3 se stěhuje

Autem na Úřad MČ?  
Nezapomeňte na povolenku!

Částkou přes 11 milionů korun 
z grantového a podpůrného fondu 
podpořilo zastupitelstvo městské čás-
ti Praha 3 na svém zasedání 24. dubna 
téměř 120 projektů z oblasti kultury, 
sportu, sociální a zdravotní problema-
tiky, výchovy a vzdělávání, péče o ži-
votní prostředí, rozvoje městské části 
a dalších.

Podpora neziskových projektů se le-
tos výrazně zvýšila. Oproti loňskému 
roku se jedná o nárůst výše rozděle-
ných darů zhruba o polovinu; pokud jde 
o počet úspěšných projektů, loni zastu-
pitelstvo podpořilo polovinu podaných 
žádostí, letos již celé dvě třetiny.

Martin Benda, 
zástupce starosty

Zastupitelstvo rozdělilo granty

Městská část Praha 3 – Úřad městské části
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí Odboru kultury ÚMČ
Kvalifikačními předpoklady jsou mimo jiné: bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání 

humanitního zaměření, schopnost realizace kulturních projektů, velmi dobré 
organizační a řídící schopnosti.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce Úřadu městské 
části Praha 3 vč. její elektronické podoby (www.praha3.cz). Informace na e-mail: 
simonap@praha3.cz. Přihlášky pouze písemnou formou v obálce označené „Výběrové 
řízení – pozice vedoucí Odboru kultury“s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději 

do 9. května na adresu: 
městská část Praha 3, Úřad městské části, Oddělení personální práce a mezd, 

Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
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Poslední březnový víkend se společ-
ně s dalšími pětadvaceti hráči posadil 
za šachovnici proti největší žijící legen-
dě světového šachu a vydržel bývalému 
velmistrovi vzdorovat v simultánce me-
zi posledními. Radní Pavel Hurda vidí 
mezi politikou a šachovým uměním řa-
du paralel. 
Jaký je to zážitek hrát s Garri Kasparo-
vem, kterého celý šachový svět považu-
je za největšího hráče všech dob?

Je to samozřejmě velký zážitek a já 
jsem si na Hlubokou nejel jen zahrát, 
ale především podat ruku významné-
mu politikovi celosvětového formá-
tu. Ale pokud se ptáte výhradně na 
šachy, ty jsem hrál vždy naplno, pro-
to jsem také nepřijel zahrát si jen for-
málně. Mým přáním bylo, abych byl 
Kasparovovi v rámci možností dů-
stojným soupeřem, což se mi snad po-
dařilo. Je však jasné, že musíte počítat 
s tím, že se taková partie nedá vyhrát, 
to jistě věděli všichni, kteří do této si-
multánky šli. Smyslem tedy bylo vy-
držet vzdorovat Kasparovovi co nej-
déle, nebát se přitom velkého jména 
soupeře a hrát naplno. Kasparov je 
znám svým agresivním herním stylem 
a smyslem pro taktiku. Jak však zdů-
razňuji, smyslem tohoto setkání zda-
leka nebyly pouze šachy.
Myslíte tím politické angažmá bývalé-
ho velmistra?

Kasparov je politik velkého formátu. 
Je jednou z velmi respektovaných osob-
ností ruské politické scény. Je mluvčím 
opozice současné kremelské adminis-
trativy a jeho slova proto mají v Rus-
ku i zahraničí velkou váhu. Je vnímán 
jako velmi konzistentní a uvážlivý po-
litik. Je proto dobré s ním hovořit, vní-
mat jeho názory a pamatovat si je, pro-
tože nelze vyloučit, že se jednou mohou 
stát oficiální politikou této světové vel-
moci a zcela jistě budou její politiku ví-
ce či méně ovlivňovat. Proto není divu, 
že se s Kasparovem přijel na Hlubo-
kou setkat i prezident republiky Václav 
Klaus. Kvůli jejich rozhovoru musel být 
posunut i start turnaje. 
Jak Kasparov komentoval témata čes-
ko-ruských bilaterálních vztahů?

Jeho názory jsou v mnoha ohledech 
umírněnější než oficiální ruská politika. 
Například v otázce uvažované radaro-
vé základny na území České republice 
je Kasparov mnohem vstřícnější. Řekl: 
„Mluvím za většinu Rusů, když říkám, 
že pro ruskou bezpečnost je radar ire-
levantní.“
Mají podle vás šachy a politika něco 
společného?

Velmi mnoho. Není náhodou, že ša-
chy jsou již po staletí hrou, která je 
s politikou spjata. Šachy jsou královská 
hra, při které trénujete mozek a sna-
žíte se odhadovat situaci několik tahů 

dopředu. Říká se s nadsázkou, že v ša-
chách může nastat více kombinací než 
kolik je ve vesmíru zrnek prachu. A ša-
chista se musí učit tyto kombinace ře-
šit s velkým výhledem dopředu. Stej-
ně tak musí postupovat i dobrý politik, 
který, má-li vizi, také musí zvolit vhod-
nou taktiku, aby ji dosáhl. Musí proto 
promýšlet své činy do budoucích tahů, 
musí si uvědomovat jejich dopady, aby 
špatnou taktikou nepoškodil dobrou 

věc. Protože soupeři v politice jsou čas-
to mnohem horší než ti nad šachovnicí. 
Nemají mnohdy jejich grácii.V politice 
bohužel musíte často hrát hru, jejíž pra-
vidla se mění za pochodu, kde nejenže 
někteří vaši soupeři popírají své vlastní 
tahy, ale často také končí s jinými bar-
vami, než se kterými hru zahajovali.

Proto jsme také na naší radnici svěd-
ky exhibicí některých kolegů v zastupi-
telstvu, které by převedené na šacho-
vou partii vyvolaly jen salvy smíchu, 
hraničícího někdy i se smutkem. V po-
litice bohužel můžete neznat a nedo-
držovat pravidla, začít hrát s bílými 
a skončit s černými. To se v šachu stát 
nemůže.
Říkáte, že šachista musí mít promyšle-
ny tahy dlouho dopředu. Má takovou 
dlouhodobou strategii vedení žižkov-
ské radnice?

Myslím, že o taktice s velkým výhle-
dem dopředu se dá hovořit na žižkov-
ské radnici nad řadou konkrétních pro-
jektů. Máme před sebou totiž několik 
velkých cílů, na kterých dlouhodobě 
pracujeme. 

Musíme dokončit privatizaci byto-
vého fondu. Ostatně ta je dobrým pří-
kladem dlouhodobé vize. Zpočátku ne-
byla přijímána nijak pozitivně a dnes je 
prodej bytového fondu do rukou kon-
krétních vlastníků mezi občany doslo-
va hitem.

Po regulaci parkování v našich uli-
cích musíme zahájit druhý nezbytný 
návazný krok v řešení dopravy v klidu 
na našem území – výstavbu podzem-
ních garáží, protože jedině tak dosáh-
neme dlouhodobého řešení problémů 
s parkováním. A tento neoddiskutova-
telně nezbytný další krok dodnes řadě 
lidí nedochází.

Mezitím se před námi otevřel  dal-
ší velký úkol – přestavba Nákladového 
nádraží Žižkov na novou čtvrť. Musíme 
si být vědomi, že nesmíme připustit de-
vastaci tohoto území, která by měla ne-
napravitelné negativní dopady na kaž-
dodenní život všech obyvatel Prahy 3 
na generace dopředu. Naopak musíme 
využít příležitosti, která nám poskytuje 
možnost nebývalého rozvoje náklado-
vého nádraží pro potřeby všech obyva-
tel této městské části, nejen těch, kteří 
budou žít na tomto území. Musíme tr-
vat na přiměřeném podílu zeleně, na 
vytvoření důstojného náměstí, chcete-li 
nového centra Prahy 3, a v neposlední 
řadě využít možnosti zlepšení dopravní 
situace. Myslím tím mnou dlouhodobě 
přes všechny možné překážky prosazo-
vané prodloužení Olšanské ulice přes 
celé toto rozvojové území a pokračová-
ní této třídy až ke konečné metra Depo 
Hostivař, propojení městskou hromad-
nou dopravou s Prahou 10 a tím i s ce-
lou Prahou. -red-

Politik musí umět promýšlet své tahy, 
říká radní Pavel Hurda

Již v roce 2004, kdy se poprvé zva-
žovalo zavedení zóny placeného par-
kování v Praze 3, chtěla radnice zavést 
tuto regulaci na celém svém území. 
Městská část měla pro tuto variantu 
zpracován i projekt, hlavní město Pra-
ha však nakonec rozhodlo, že regulace 
dopravy prostřednictvím ZPS nebu-
de v oblasti Jarova v první fázi zavede-
na. Po spuštění zóny na většině území 
Prahy 3 však nastala v této oblasti, kde 
není parkování usměrňováno, velmi 
problematická situace, na kterou také 
občané právem upozorňují. 

Objevují se především dva význam-
né problémy. Předně nemají obyvatelé 
s trvalým pobytem v oblasti východní-

ho Žižkova nárok na parkovací kar-
tu, což jim komplikuje život při vyři-
zování záležitostí v rámci Prahy 3, jako 
jsou návštěvy lékařů nebo odvoz dětí 
do školy.

Druhou komplikací je nápor parku-
jících automobilů řidičů, kteří nemají 
nárok na parkovací kartu. Z Jarova se 
tak stává odstavné parkoviště přespol-
ních řidičů. 

Proto zastupitelstvo na svém jednání 
schválilo záměr rozšíření zóny i na toto 
území a rozhodlo se předložit tento zá-
měr k projednání hlavnímu městu, kte-
ré o zavádění zón rozhoduje. Pevně vě-

řím, že tento záměr 
bude přijat a podaří 
se nám vyřešit parko-
vání i na Jarově.

Zdeněk Lochman, 
zástupce starosty

Nesmíme promarnit šanci 
na výstavbu nových parků

„Po zavedení zóny 
v Praze 3 nastala 
na Jarově velmi 
problematická situace, 
proto zastupitelstvo 
schválilo záměr rozšíření 
zóny i na toto území.“

Radnice chce rozšířit zónu i na Jarov

PARKOVIŠTĚ PRO LÉKAŘE – aby zajistila lepší dostupnost lékařské péče, pronajala žižkovská radnice u polikliniky v Ol-
šanské ulici parkoviště. Šestadvacet parkovacích míst bude vyhrazeno lékařům, kteří zde mají ordinaci, aby mohli operativně 
navštěvovat pacienty, kteří jsou doma upoutáni na lůžko. Nové parkoviště zkontroloval v dubnu místostrosta Jan Šmíd. 

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Již delší dobu jsou známy plány na 
budoucí využití prostorů stávajícího 
Nákladového nádraží Žižkov. Má zde 
vzniknout nový urbanistický celek, kte-
rý někdo dokonce 
srovnává s paříž-
skou čtvrtí La De-
fence. Projekt, po-
čítající mimo jiné 
i s prodloužením 
Olšanské ulice, za-
hrnuje novou by-
tovou výstavbu, obchodní a administra-
tivní budovy. Přestavba tohoto území 
však přináší ještě jednu velkou příleži-
tost pro naši městskou část.

Všichni jsme si jistě vědomi nedostat-
ku zeleně v Praze 3. Poté, co je ohrože-
na budoucnost parku v Kouřimské uli-
ci, máme šanci získat prostor pro nové 
plochy zeleně v oblasti nákladového ná-
draží. Projekt totiž počítá i s novým par-
kem zhruba uprostřed celé zóny. Tako-

vou šanci si nesmíme nechat ujít. I z to-
hoto důvodu považuji za nešťastné ne-
shody nad podobou celého projektu, 
které panují mezi jednotlivými partnery. 

Jedna ze soukro-
mých společností 
totiž nesouhlasí se 
záměrem výstavby 
nových parkových 
ploch na svých 
pozemcích.

Nové plochy 
zeleně povedou ke zlepšení životních 
podmínek v naší městské části a pro-
to podporuji návrh vedení městské čás-
ti. Doufám, že se účastníci jednání shod-

nou a že se za pár let 
sejdeme při slavnost-
ním otevírání nového 
parku v Praze 3.

Miroslav Poche,
 zastupitel ZHMP

NEZISKOVKY O GRANTECH I FAJN DNI – na dalším společném jednání, 
tentokrát v Domě dětí a mládeže Ulita se sešli v úterý 8. dubna zástupci neziskových 
organizací z Prahy 3. Předmětem jednání byla organizace „Fajn dne“ k soužití lidí 
a pejsků, který se pro veřejnost uskuteční ve středu 28. května v Integračním centru 
Zahrada. Místostarosta Martin Benda informoval zástupce neziskového sektoru 
o jednání o rozdělení grantů na letošní rok.

Málokdo z nás si dnes umí předsta-
vit svůj život bez počítačů a internetu, 
které se postupně stávají samozřejmou 
součástí života. Vedení radnice proto 
pro občany své městské části připravuje 
pod názvem Praha 3.NET projekt, kte-
rý v některých oblastech Prahy 3 nabíd-
nout připojení k internetu zdarma. Ce-
lý projekt je v těchto dnech  uváděn do 
zkušebního půlročního provozu. 

O co vlastně jde? A co a komu ten-
to projekt přinese? Dvě zásadní otázky, 
na které bychom vám chtěli odpovědět. 
Určitě by tato aktivita měla být v prvé 
řadě přínosem pro občany a návštěv-
níky naší městské části. Projekt by měl 
umožnit připojení uživatelů na veřej-
ných místech, ale částečně i v zástavbě. 
Pokrytím se zaměřujeme na místa s vět-
ší koncentrací lidí, jako jsou parky a ná-
městí. V rámci pilotního projektu je plá-
nováno spustit celkem deset vysílačů. 
Zatím jsou v provozu tyto lokality: park 
Parukářka (vrch Svatého Kříže), Hav-
líčkovo náměstí a část Bořivojovy ulice. 

Každá mince má ale dvě strany. 
V žádném případě tento projekt v do-
hledné budoucnosti nebude náhradou 
za standardní připojení domácích po-
čítačů! Neradi bychom uživatele uvá-
děli v omyl a nabádali k rušení svých 
stávajících připojení. Předně pokrytí 

tímto signálem, byť by mělo v čase na-
růstat, nikdy nepokryje sto procent na-
šich domácností. Dále ne každý počí-
tač bude schopen signál přijímat: musí 
být vybaven odpovídajícím zařízením, 
jako jsou bezdrátové karty v noteboo-
cích, popř. PCI karta v PC nebo samo-
statný Access Point, spojený kabelem 
s anténou. V rámci pilotního projek-
tu také není poskytována technická 

podpora uživatelům. V lokalitách po-
krytých signálem zdarma je dostupná 
rychlost 128 kb/s, která umožňuje běž-
né prohlížení webových stránek a prá-
ci s e-mailem, ale tato služba není urče-
na pro stahování velkých objemů dat. 
Praha3.NET využívá volně dostupnou 
bezdrátovou technologii WiFi ve frek-
venčním pásmu 2,4 GHz. Při prvním 
přihlášení k síti budete přesměrová-
ni na úvodní stránku projektu, kde je 
nutná registrace.

Přes uvedená omezení věříme, že se 
pilotní projekt osvědčí a že tuto službu 
budeme postupně rozšiřovat tak, aby na 
ni dosáhlo co největší množství našich 
občanů. Pokud se chcete svými postřehy 
a připomínkami podílet na testovacím 

provozu, veškeré další 
informace najdete na 
webových stránkách 
www.praha3.net.

Robert Hoffmann,
zastupitel MČ Praha 3

Internet zdarma – pilotní projekt

„Projekt počítá i s novým 
parkem zhruba uprostřed 
celé zóny. Takovou šanci 
si nesmíme nechat ujít.“

Projekt by měl umožnit 
připojení uživatelů na 
veřejných místech, ale 
částečně i v zástavbě. 
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Letošní festival Respect zahájí hud-
ba z Rumunska, dosud nezmapované 
kulturní pokladnice Evropy. Kořeny 
tu má židovský klezmer, balkánské de-
chovky, inspiraci zde sbíral Béla Bartók. 
V úterý 13. května vystoupí v Akropo-
li Maria Raducanu, zpěvačka která při-
náší emocemi protkané balady, zpívané 
s minimálním instrumentálním dopro-
vodem. I když má jazzovou minulost, 
repertoár čerpá ze zcela jiných zdrojů; 
zpívá ukolébavky z Moldávie, éterické 
balady i nadčasové songy východní Ev-
ropy, k nimž patří například Čornyj Vo-

ron, který se stal hitem na YouTube. Ve 
svých 41 letech se Marii Raducanu po-
dařilo zasadit rumunskou hudbu do no-
vého kontextu. Odvaha této unikátní 
zpěvačky, s níž posouvá hudební koře-
ny – kdysi označované jako folklór – do 
moderního světa, nemá ve východní Ev-
ropě obdoby. 

Z Rumunska také pochází nejpopu-
lárnější romský ansámbl poslední deká-
dy, Taraf de Haidouks, který hudbu ci-
kánských virtuozů pozvedl na úroveň 
koncertních mistrů. Letos přijíždí „ka-
pela zbojníků“, jak zní její název v pře-

kladu, s novým repertoárem. „Během 
prvních deseti let jsme obehráli snad 
všechny východoevropské melodie, by-
lo tedy nutné udělat změnu. Romskou 
hudbou se inspirovali velikáni evropské 
klasiky, proč si tedy nevybrat repertoár 
od nich a nepřevést jej zpět do živelného 
pojetí cikánských primášů?“ Na praž-
ském koncertě 14. května uslyšíte obojí: 
Bartóka i Isaaca Albenize přetaveného 
do venkovských tancovaček i autentic-
kou hudební euforii negramotných pri-
mášů z venkova. 

-pú-

Palác Akropolis: Respect 2008 

DÁREKNAVÍC
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INZERCE

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

V pondělí 19. května po několika-
leté odmlce vystoupí v Atriu smíšený 
pěvecký sbor Mikrochor. Na programu 
jarního koncertu jsou Cikánské písně 
Johana Bramse, Otčenáš Leoše Janáčka 
a japonská operní pěvkyně Yukiko Šrej-
mová česky zazpívá Mikeše z Hor od 
Bohuslava Martinů. Jako další host vy-
stoupí sólista Státní opery Praha Martin 
Šrejma a harfenistka Zbyňka Šolcová. 

Mikrochor založil v roce 1954 Čest-
mír Stašek. Řadu let byl součástí Praž-
ského dětského sboru, od roku 2002 jej 
vede bývalý člen sboru Lukáš Prchal. 
Mimo koncertní činnosti v Čechách 
i v zahraničí má Mikrochor na kontě 
mj. účinkování s kapelou Už jsme do-
ma a je též součástí Madelborotvých 
Kostiček. 

-red-

GALERIE POD RADNICÍ – V pod-
zemí žižkovské radnice vystavuje 
akryly a oleje žižkovský rodák Milan 
Müller. Na rozměrných obrazech na-
cházíme zejména krajiny a zátiší. Ab-
solvent pražské výtvarné školy Václava 
Hollara, pracoval v podnikové propa-
gaci, vytvářel plakáty a loga, zejména 
se sportovní tematikou, od roku 1980 
se věnuje převážně malbě. Přelomem 
v jeho malířské tvorbě byl opakovaný 
pobyt na Kypru, který rozsvítil a pro-
jasnil jeho paletu. Výstava je otevřena 
od 6. května do 5. června.  

Mikrochor v Atriu

Rytmu argentinského tanga se oddal 
21. dubna plný sál koncertní a výstav-
ní síně Atrium na Žižkově. Komorní 
pěvkyně Soňa Červená, česká mezzo-
sopranistka, zde s kvintetem Bona Fide  
prezentovala písně slavných skladatelů 
tanga, především argentinského auto-
ra Astora Piazzolly. Soubor Bona Fide 
vznikl v roce 2006 jako logické pokračo-
vání předchozího úsilí členů Bona Fide 
Kvartetu a akordeonisty Ladislava Ho-
ráka o autentickou interpretaci skladeb 
argentinského skladatele A. Piazzolly. 
Na rozdíl od klasického uspořádání 
a z něj vyplývajícího komorního zvuku 
zde místo violy obsadila kytara a vio-
loncello nahradil kontrabas. Díky těmto 

změnám se soubor blíží originálnímu 
nástrojovému obsazení v jakém hrál 
samotný Astor Piazzolla. Soubor Bona 
Fide prezentuje svou hudbu pravidelně 
během večerů Milongy v renesančním 
sále  Martinického paláce. Slovem Mi-
longa se označuje místo, kde se tančí 
a hraje argentinské tango ve své pů-
vodní podobě, stejně jako na přelomu 
19. a 20 století v Buenos Aires. Takto 
tango doputovalo do Evropy a dnes lze 
Milongy nalézt po celém světě. Nejbližší 
večery tanga mohou zájemci navštívit 
17. května v Martinickém paláci nebo 
10. května ve viničním altánu Gröbovka 
v Havlíčkových sadech.

-red-

Večer plný andělů

Již čtrnáctý ročník se uskuteční v Pa-
láci Akropolis od 12. do 16. května.

12. pondělí  
  9.00 O dvanácti měsíčkách 
  9.30 Nespokojená zvířátka 
10.00 Hudební kroužek
10.15 Amare Čhave, Bachtale Čhave, 

Cikno Jilore 
10.45 Příteli chvátej SOS

13. úterý  
  9.00 Country tance
  9.20 Karlínští ptáčci na Žižkově 
  9.45 Pohádka o Habrovém klíčku
10.15 Cirkus „ŠLAPETO“
10.20 O lesním království 

14. středa  
  9.00 Melodie flétnového souboru
  9.15 Podivuhodná vyprávění piráta 

Václava Kolíska 
  9.30 Country, tancování v dešti, 

mašinka, hip hop
  9.50 Leaving on the jet plane, can´t 

help falling in love, Touha
10.15 Pohádka O Šípkové Růžence, 

letem světem 
10.45  Čardáš, hip-hop, zpěv

 15. čtvrtek
10.00 workshop

16. pátek  
10.00 Najde se Nemo?
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MÛÏete s námi komunikovat pomocí SMS
PraÏská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dcefiinou spoleãností PraÏská plynárenská 

Distribuce, a. s., nedávno spustila novou sluÏbu, díky které mohou zákazníci z kategorií 
Domácnost a Maloodbûratel nahla‰ovat kontrolní samoodeãty a úpravy v˘‰e záloh prostfiednictvím
SMS zpráv. Zprávy pro samoodeãet ve tvaru:

s_ãíslo plátce_ãíslo plynomûru_pfiíjmení nebo název zákazníka_stav
plynomûru_datum odeãtu plynomûru

a pro úpravy záloh:

z_ãíslo plátce_pfiíjmení nebo název zákazníka_nová poÏadovaná záloha v Kã
lze posílat na ãíslo: 720 002 922. Po zaslání SMS bude PraÏská plynárenská, a. s., poÏadavek
v nejbliÏ‰ím moÏném termínu realizovat.

âíslo plátce je uvedeno napfiíklad na uzavfiené smlouvû s PraÏskou plynárenskou, a. s., nebo
v rámci zaslaného vyúãtování spotfieby zemního plynu. Pfiíjmení nebo název zákazníka uvedené
v SMS musí b˘t shodné s údaji v uzavfiené smlouvû, napfi. novak ãi prazskaplynarenskaas. Stavem
plynomûru je my‰leno ãíslo, které je uvedeno na plynomûru vlevo od desetinné ãárky, 
napfi. 00111, datum odeãtu musí b˘t osmimístné, napfi. 01062008 (1. 6. 2008).

Zákazníci, ktefií provádûjí úhradu zálohov˘ch plateb prostfiednictvím banky, musí poÏadovanou
zmûnu zohlednit i v rámci svého trvalého pfiíkazu.

Dal‰í informace o nové sluÏbû získají odbûratelé v obchodních kanceláfiích
v Paláci Adria v Jungmannovû ulici 31 v Praze 1 a v ulici U Plynárny 500 
v Praze 4-Michli nebo jim budou poskytnuty na zákaznické lince: 840 555 333. Najít
je mohou také na webov˘ch stránkách PraÏské plynárenské, a. s., www.ppas.cz.

JAJARNÍ RNÍ OČISTNÁ KÚRA OČISTNÁ KÚRA 
PRO ŽENYPRO ŽENY

 přístrojová lymfodrenáž 
 skořicové zábaly proti celulitidě

 myostimulátor – zpevnění svalů bez námahy
STUDIO ZDRAVÍ
Pospíšilova 1, Praha 3, tel.: 73 666 73 73

Akce platí 

od 1. 5. 

do 31. 5. 2008

Při předložení tohoto kuponu obdržíte 
k objednanému jídlu v minimální hodnotě 69 kč 

ZDARMA pivo 0,3 l (Pilsner Urquell 12°, Gambrinus 10°)

RESTAURACE „DOBRÝ DEN“
Čáslavská 5, Praha 3 – Flora, 
tel. 267 313 888

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

bytový soubor slatinka
www.slatinka.cz
tel.: 774 363 363, 606 659 567, 267 711 751
investor: AMADA Praha s. r. o.
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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).
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Sudoměřská 39, Praha 3
tel.: 222 721 363
mobil: 603 283 580
e-mail: lexis@lexis.cz

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

 

JAZYKOVÉ KURZY
V PRAZE 3

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

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

6. 5. – 5. 6. MILAN MÜLLER: Obrazy 
(vernisáž 6. 5. v 18.00)

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

  1. čt 18.00 Once
20.30 Občan Havel režisérská 
verze

  2. pá 18.00 Kurz negativního myšlení
20.30 Control
22.45 Metropolis

  3. so 18.00 Svatá hora
20.30 Faunův labyrint
22.45 Pink Floyd: The Wall

  4. ne 15.00 Dech
18.00 Umění plakat
20.30 Touha, opatrnost

  5. po 18.00 Tahle země není pro starý
20.30 Karamazovi

  6. út 10.00 Carmen
19.00 The Metropolitan opera: 
G. Verdi  |  Macbeth 

  7. st 18.00 Skafandr a motýl
20.30 Karamazovi

  8. čt 18.00 Darjeeling s ručením 
omezeným
20.30 Dech

  9. pá 18.00 Pat Garrett a Billy the Kid
20.30 Moderní doba
22.30 Control

10. so 20.00 PANGEA DAY – Live 
projekce spojí přes satelit 
na 4 hodiny celý svět 
www.pangeaday.org

11. ne 15.00 Karamazovi
18.00 O rodičích a dětech
20.30 Nový svět

12. po 19.00 The Metropolitan opera: 
Ch. Gounod  |  Roméo et Juliette 

13. út 10.00 Skafandr a motýl
18.00 Ostrov
20.30 Dech

14. st 18.00 Umění plakat
20.30 Karamazovi

15. čt 19.00 The Metropolitan opera: 
G. Puccini  |  Manon Lescaut

16. pá 18.00 Kuličky
20.30 Tahle země není pro starý
22.45 Spalovač mrtvol

17. so 18.00 Občan Havel režisérská 
verze
20.30 Krtek
22.45 Kurz negativního myšlení

18. ne 15.00 Kuličky
18.00 Control
20.30 ...a bude hůř!

19. po 18.00 Persepolis
20.30 The Metropolitan opera: 
G. Puccini  |  La Bohème

20. út 10.00 O rodičích a dětech
18.00 Skafandr a motýl
20.30 Aero naslepo

21. st 17.00 The Metropolitan opera: 
R.Wagner  |  Tristan und Isolde 

22. čt 18.00 Plechový bubínek
20.45 Až na krev

23. pá 18.00 Carmen
20.30 Umění plakat
22.30 Faunův labyrint

24. so 18.00 Amatérské filmy, 
profesionální diváci

25. ne 15.00 O rodičích a dětech
18.00 Občan Havel režisérská 
verze
20.30 Nenápadný půvab 
buržoazie

26. po 19.00 The Metropolitan opera:
P. I. Čajkovskij  |  Evžen Oněgin 

Světový romský festival Khamoro 2008
27. út 10.00 Občan Havel režisérská 

verze
18.00 When the road bends 
(USA–Nizozemí 2006)

 20.30 Hudebníkem na celý život 
(Holandsko 2007)

 22.30 Romové a hudba (ČR)
28. st 18.00 Transylvánia 

(Francie 2006)
 20.00 Soňa a její rodina 

(Slovensko 2006)
 21.00 Kniha rekordů Šutky 

(Srbsko-Černá Hora-ČR-
Slovensko 2005)

  
29. čt 19.00 The Metropolitan opera: 

G. Rossini  |  Il barbiere di Siviglia 
30. pá 18.00 Control
 20.30 Venkovský učitel
 22.30 Svatá hora
31. so 18.00 Sladký život
 20.30 Darjeeling s ručením 

omezeným
 22.30 Krtek

FILMY PRO SENIORY  
  6. út 10.00 Carmen
13. út 10.00 Skafandr a motýl
20. út 10.00  O rodičích a dětech
27. út 10.00 Občan Havel režisérská 

verze
 

NEDĚLE PRO RODIČE S DĚTMI 
Během dětského filmu mají rodiče vždy 
volný program v aerobaru 
4. ne 14.00 děti: Pohádky bratří Čapků

15.30 děti: Pojďte s Pejskem 
a Kočičkou upéct velký dort 
rodiče: Dech 

11. ne  14.00 děti: Klasické pohádky
 15.30 děti: Císař potřebuje nové 

šaty, přineste si s sebou alespoň 
jedno jednobarevné triko!
rodiče: Karamazovi

18. ne 14.00 děti: Barevný svět 
růžového prasátka
15.30 děti: Pojďte s námi na 
návštěvu království plastelíny 
rodiče: Kuličky

25. ne 14.00 děti: Moderní pohádky
 15.30 děti: Víte, co se děje u vás 

v kredenci? 
 rodiče: O rodičích a dětech

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

  3. so 19.30 TIME TO FUSION
  4. ne 20.00 DIVADLO LETÍ – Praha 

letí (derniéra) 
  5. po 19.30 SHELLAC, ALLROH 
  6. út 19.30 FutureLine: 

LOVE GANGSTERS + 
LAKESIDE X *

  7. st 19.30 TERNE ČHAVE – křest 
CD, host: ROMANO DROM *

  8. čt 11.00 Lekce improvizace vede 
M. ZBROŽEK (workshop) 

  9. pá 19.30 BORIS, GROWING 
12.–16. 5. FESTIVAL INTEGRACE 
SLUNCE (dopoledne – program na str. 4)
12. po 19.30 NUCK CHORRIS 

GANG (křest CD) *
13. út 19.30 Respect Festival: 

MARIA RADUCANU 

14. st 19.30 Respect Festival: 
TARAF DE HAIDOUKS 

15. čt 20.00 HUSA NA PROVÁZKU: 
Den bez tíže

16. pá 19.30 FutureLine: 
THE ROADS + HC3 *

17. so 19.30 IMT SMILE 
18. ne 19.30 OLE LUKKOYE 
19. po 19.30 V. MIŠÍK & ETC. 

+ hosté (křest DVD) *
20. út 19.30 FutureLine: BEK OFIS + 

PO STOPÁCH YETTIHO *
21. st 19.30 TROS SKETOS
22. čt 19.30 IVA FRÜHLINGOVÁ
23. pá 19.30 PROUZA – Křest CD, 

host: BUDOÁR STARÉ DÁMY *
24. so 19.30 DINOSAUR JR., 

AWESOME COLOR 
25. ne 20.00 Impro Night: 

ZBROŽEK COMPANY
26. po 20.00 DIVADLO AKROPOLIS: 

Onehand Jack 
27. út 19.30 FutureFirstLine: 

POSSIBILNÍ EXPLIKACE *
28. st 19.30 HABIB KOITÉ 
29. čt 19.30 EuroConnections: GABIN 
31. so 13.00 FESTIVAL 

ORIENTÁLNÍHO TANCE

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

  6. út 19.30 P. KOHOUTOVÁ 
– mezzosoprán, R. MĚŘINSKÝ 
– loutna, P. POLÁŠEK – hoboj, 
P. RUBÁŠ – perccussion (písně 
a skladby z rudolfinské Prahy)

13. út 19.30 S. BAREK, A.GHALI 
A N. KOVACZ – Kytara 
v různých žánrech (ragtime, 
blues, funky, jazz atd.)

14. st 19.30 TARAS PIANO TRIO 
(J. Turina, L. van Beethoven, 
D. Šostakovič, J. Brahms) 

15. čt 19.30 O. LÉBR – housle, 
M. SEKERA – klavír 
(L. van Beethoven, L. Janáček, aj.)

17. so 15.00 MUSICA BELLISSIMA 
a hosté (G. P. Telemann, 
C. P. E. Bach) 
Pro seniory vstupné 30 Kč.

19. po 19.30 SMÍŠENÝ PĚVECKÝ 
SBOR MIKROCHOR, sbormistr 
L. PRCHAL (B. Martinů, 
J. Brahms, L. Janáček) 

20. út 19. 30 I. VASIL – trubka, 
M. RADA – klavír, varhany 
(G. Finger, J. S. Bach, F. B. Busoni, 
J. B. Loeillet, B. Martinů, 
J. Brahms, G. P. Telemann) 

27. út 19.30 2+2 SAX QUARTET 
(D. Ellington, G. Miller, J. Kander, 
Ch. Mingus, E. Presley aj.)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18

a v přestávkách večerních koncertů
do 23. 5. A. BÍLKOVÁ: Studánky 

a křídla (kresba a grafika)
29. 5. – 27. 6. V. KOZLÍK – fotografie

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

Programy pro rodiče s dětmi
  6. út 10.00 a 11.00 Muzikoterapeutické 

hrátky aneb pomocí hudby 
k lepšímu porozumění v rodině, 
seminář, M. Gerlichová

12. po 15.00–17.00 Den matek 
v Zahradě – Integrační centrum 
Zahrada, U zásobní zahrady 8, 
Praha 3, vstup volný
15.00 Pohádka Teplo, tepleji, 
nejtepleji (divadlo TEATROTOČ) 
15.30 Výtvarná dílna pro děti,  
piknikové koše s sebou

13. út 10.00 Psychomotorický vývoj 
dětí a kojenců, seminář, 
A. Votavová

13. út 17.15–19.15 Seminář jen pro 
muže – o porodu jen mezi muži, 
seminář, M. Jára, cena 300 Kč, 
rezervace nutná

20. út 10.00 Sourozenecké vztahy, 
seminář,I. Jungwirthová

21. st 19.30 Rodinné role: praktický 
seminář, test pozic a rolí v rodině, 
I. Jungwirthová; cena 100 Kč, 
rezervace nutná 

26. po 16.00 První pomoc, praktický 
seminář s ukázkami a možností 
nácviku, MUDr. I. Rubešová, 
cena 150 Kč, rezervace nutná 

27. út 10.00 Jóga pro děti, praktický 
seminář, K. Adámková

29. čt 16.00 Závěrečný koncert 
hudebních kurzů Nové Trojky 
a kurzů Malí muzikanti 
a Dramaťáček

DOPORUČUJEME
Semináře Aromaterapie a reflexní terapie 
s B. Stablerovou 
13. út 14.00–16.00 Aromaterapie pro 

malé děti a budoucí maminky, 
praktický seminář, cena 200 Kč/
rodič + malé dítě, rezervace nutná 

20. út 14.00–16.00 Aromaterapie pro 
dospělé a větší děti, praktický 
seminář, cena 200 Kč, rezervace 
nutná

1. 5. a 8. 5. centrum zavřeno.
Upozorňujeme, že v dubnu skončily od-
polední volné herny.
 

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
www.cimrman.at

  4. ne CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
11. ne BLANÍK
13. út ŠVESTKA
15. čt ZÁSKOK
16. pá ZÁSKOK
18. ne AKT 
20. út AFRIKA
21. st AFRIKA
27. út DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ
28. st VRAŽDA V SALÓNNÍM 

COUPÉ
29. čt ŠVESTKA
30. pá HOSPODA NA MÝTINCE
 

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE

  5. po J. Vostrý: TŘI V TOM 
12. po J. M. Synge: HRDINA ZÁPADU
19. po J. Anouilh: EURYDIKA
26. po K. J. Erben, J. Suchý, F. Havlík:  

KYTICE

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
  6. út N. Simon: DROBEČKY 

Z PERNÍKU – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

  7. st J. Shirley: VRAŽDA SEXEM  – 
Divadlo P. Trávníčka – premiéra

23. pá J. Vyplel: UDÁLOST 
NA MYSLIVCI – Divadlo 
Pibimpap – Rizoto (nesklonn.)

31. so M. Kabeláčová: VEČER 
SCÉNICKÉHO TANCE – 
MK-Dance

Pozvánka
ULITA

Dům dětí a mládeže Praha 3, 
Na Balkáně 100, www.ulita.cz 
15. čt 16.00 Minifotbal dívky 

– turnaj  
16. pá Vosková batika na hed-

vábí – dílna pro dospělé 
a děti od 8 let. Přihlášky 
předem, 50 Kč 

18. ne 15.00–18.00 Dance In 
The House – street dan-
ce workshop s K. Klaso-
vou, 80 Kč/dosp, 60 Kč/
studenti 

22.–25. 5. Bambiriáda 2008 
27. út 17.00–19.00 Hvězdy Uli-

ty – přehlídka tanečních, 
hudebních, divadelních, 
estetických, sportovních 
a vzdělávacích kroužků

každou st 10.00–12.00 Klub 
karetních a deskových 
her. Nové hry vás rádi na-
učíme. Určeno pro starší 
zájemce. Vstupné: 10 Kč/
2 hod 

každý čt 20.00–21.30 africké 
tance s M. Zlámanou

HOSTÉ ULITY: 23.–25. Nizou-
cha – taneční workshop 
afro + cosmodance 

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

vstup zdarma
17. 4.–15. 5. M. Jansa – Akty/

Nature (fotografie) 
17. 5.–15. 6. M. T. Insetta – „New 

York – New Dimension“ 
(fotografie)

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad,

tel. 608 765 496, 
janavosa@seznam.cz

14. st 14.30 Kašpárek na posví-
cení – divadlo pro děti do 
8 let, 40 Kč 

15. čt 16.15–17.45 sebeobrana 
pro ženy a dívky, 170 Kč 

Měsíc hlavolamů v herně – vy-
zkoušejte škálu různých hlavo-
lamů po-st 14–17, vstup 10 Kč 
Aerobic pro maminky s hlí-
dáním dětí – středy 8.55–9.45 
330 Kč + hlídání/6lekcí 

RODINNÉ CENTRUM PALEČEK
Laubova 6, www.rcpalecek.cz
15. čt 10.00–16.00 Přijďte po-

bejt aneb Den otevřených 
dveří. Nahlédněte do kur-
zů a vyzkoušejte obě her-
ny a venkovní zahrádku.

12. po 18.00–21.00 Tvořivý ve-
čer s Luckou, 150 Kč + 
materiál

Koordinátorka registrací do kurzů 
i jednorázových akcí: I. Hampej-
sková, e-mail: ivaham@centrum.cz

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
  5. po 13.30 Botanická zahrada 

v Troji, konečná zastávka 
autobusu 112 „ZOO“

16. pá 16.00 Albatros: Láska, 
Liebe, Amour. Dům s pe-
čovatelskou službou, Ro-
háčova 26

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2

13. út 16.30 architekt Z. Lukeš: 
Architektura Žižkova

27. út 16.30 J. Schütz: Žižko-
vem křížem krážem

INZERCE

� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a vi-
deokazety. Tel. 222 724 856
� ORL a foniatrická ordinace v P3 
přijme sestru i na zkrácený úvazek. 
Tel. 723 842 109, 272 731 726
� Nabízím zajímavý přivýdělek 
pro každého, kdo má mobil. Tel. 
725 602 456, kb.mobil@centrum.cz 
� 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

� 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
� Obrazy od Erdély, Bokšay, Mou-
son, aj. slov. malířů koupím, přijedu. 
Tel. 00421 905 659 148, art@degas.sk
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. 286 891 400
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� SOLÁRIUM – FITNESS, masá-
že, posilovny rozděleny, nízké ceny.
Tel. 284 821 225
www.solarium-fitness.cz 
� Malířské a lakýrnické práce + úklid,
levně, kvalitně. P. Sus. Tel. 603 505 927
� 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
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� 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
� Koupím byt 2+1, OV, P3, nejl. před 
rekon., RK nevolat. Tel. 603 475 577

� Hledám byt do 5 mil. Kč, ideálně 
Praha 3/Praha 10, OV/DV. 
Tel. 739 486 490
� Vym. 1+1, 57 m2, os. vl., P3, za větší, 
nejl. 3+1, okolí J. z Poděbrad, jen os. 
vl., dopl. dohodou. Tel. 607 653 179
� Vym. obecní 1+1, jako 2+kk, 45 m2, 
3. p., bez výtahu, Vinohr., za malý byt, 
max 1. p. nebo výtah. Tel. 739 739 350
� Vyměním stát. 2+1, 8. patro, za vět-
ší, v P3, ne majitel. Tel. 737 504 459
� Pronajmu nebytový prostor na 
Koněvově ul. (pod Ohradou), 45 m2 
– prodejna a kancelář, 12 000 Kč/mě-
síc. Tel. 603 163 768 večer
� Pronajmu družstev. garáž v ob-
jektu s ostrahou v P3, Malešická 
ul., cena 1500 Kč. Tel. 603 413 320
� Pronajmu dr. garáž v hlíd. objek-
tu, Malešická ulice. Tel. 604 756 815
� Prodám zahrádku na Balkáně 
500 m2, slunná, rod. dův. 602 248 970

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

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

prací včetně vyklízení a odvozu.
Tel.: 222 713 324, 606 894 544

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

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

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

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

Hledáme důchodkyni se znalostí práce 
na PC pro administrativní práce u ad-
vokáta v Praze 3 u nám. J. z Poděbrad. 
Nástup 29. května 2008, pracovní doba 

12.00–16.00 hod., mzda 100 Kč/hod. 
Tel. 723 084 380
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Zabýváte se i zobrazováním historie ve 
filmu. Do jaké míry je obecný názor na 
historické události zkreslen jejich filmo-
vým ztvárněním?

Do kina přijdou statisíce lidí, zatím-
co prodejnost knih o historii se pohy-
buje v řádu tisíců. Hraných filmů z ob-
dobí druhé světové války je zhruba sto, 
do roku 1989 se točily tak dva ročně, teď 
je to průměrně jeden; třeba Musíme si 
pomáhat, Stůj nebo se netrefím, Tmavo-
modrý svět, Všichni moji blízcí, Toyen 
a další. Filmy o protektorátu vznikaly 
hned po válce, ale nemohly být tak úpl-
ně zkreslené, to si ještě všichni pamato-
vali, největší lži jsou až ve filmech jako 
Osvobození Prahy Otakara Vávry na-
točených mnohem později. O význam-
ných postavách pražského povstání ja-
ko Josef Kotrlý či Jaromír Nechanský 
tam není ani zmínka. 
Vy jste autorem knihy o jednom z nejvý-
znamnějších představitelů odboje, pod-
plukovníkovi Balabánovi. Nebyl by jeho 
životní příběh dobrý námět pro film?

Když jsem ji psal, tak jsem si před-
stavoval, jak by se jeho příběh dal zpra-
covat, a to nejen období války, ale celý 
život. Příběh kluka z myslivny, který ne-

měl ani maturitu, v první světové válce 
přežil situace, kdy jeho četa běžela do 
útoku a polovina jeho spolubojovníků 
padla. Pak se stal profesionálním vojá-
kem, za druhé světové války byl hlavní 
postavou odboje, radil mimo jiné Edvar-
du Benešovi prostřednictvím vysílačky, 
jak postupovat ve vztahu k SSSR. Je-
ho předpoklady o vývoji politické situ-
ace se zpětně ukázaly jako předvídavěj-
ší nežli Benešovy. Samozřejmě, ve filmu 
se můžete pustit na půdu fabulace, tře-
ba o setkání někdejších spolubojovníků 
po dvaceti letech, kteří se sejdou každý 
na opačné straně barikády. Jako histo-
rik třeba nemohu nezmínit, že měl dost 
neuspořádaný osobní život, měl dceru, 
která byla dána na vychování do cizí ro-
diny a ani nevěděla, kdo je její otec, to 
se dozvěděla až ve dvaceti letech...
A mohl byste těm, kteří si chtějí o květ-
novém povstání přece jen raději něco 
přečíst, doporučit nějakou literaturu?

Stanislav Kokoška – Praha v květnu 
1945, Jindřich Marek – Barikáda z kaš-
tanů, Stanislav Zámečník – Český odboj 
a národní povstání v květnu 1945, Zde-
něk Roučka – Skončeno a podepsáno, 
což je kniha fotografií doplněná popisky. 

Jak se vám líbilo beletristické ztvárnění 
osudů českých výsadkářů, kteří uskuteč-
nili atentát na Heydricha, Dva proti říši?

Upřímně řečeno, mně ta kniha nic 
nového nepřinesla, ale jsem nadšený 
z jejího úspěchu, že toto téma vůbec li-
di zajímá. Příběh Gabčíka a Kubiše mě 
oslovil už v dospívání a tak vlastně začal 
můj zájem o období okupace, kterému 
se věnuji dodnes.

Lidem, kteří jim pomáhali a byli po-
praveni, dodnes mnohé dlužíme. Je dob-
ře, že na Žižkově je ulice Zelenky-Hajské-
ho, ale kdo dnes ví, kdo byli Moravcovi, 
Fafkovi a další? Komunisté pojmenovali 
ulice po bojovnících komunistického od-
boje, ale nový režim na hrdiny druhé svě-
tové války zapomněl. Denně chodím ko-
lem pomníku maršála Koněva, z něhož 
komunisté vytvořili symbol osvoboze-
ní Prahy, i když jeho vojáci přijeli v do-
bě, kdy byla již s Němci podepsaná ka-
pitulace. Zapomíná se ale, že Koněv měl 
též podíl na přípravách srpnové okupace 
Československa v roce 1968. Na druhou 
stranu míjím pomníčky těch, kteří padli 
při povstání a nikdo o nich nic neví. Kdo 
byl Emanuel Ptáček, který zahynul u nás 
v ulici? Nevím...

V archivech určitě leží další příběhy sta-
tečných mužů a žen...

Možná i díky filmům došlo v posled-
ních letech k devalvaci pojmu hrdina, ko-
munisté vytvořili kult Julia Fučíka a dal-
ších postav komunistického odboje a po 
revoluci se ukázalo, že některé okolnosti 
jejich života byly překroucené či zkres-
lené. Ale výsledek je, že se lidé dnes dí-
vají na všechny hrdiny skepticky. I proto 
jsem rád, že Česká televize vysílá doku-
mentární cyklus Zapomenutí hrdinové 
o lidech, kteří položili za tuhle zemi život 
a nikdo o nich neví. Spolupracoval jsem 
na portrétu Ireny Bernáškové, odbojá-
řky, kterou popravili nacisté v Berlíně. 
Byla dcerou malíře Vojtěcha Preissiga,
vyrůstala v Americe, pro českou společ-
nost byla patrně moc emancipovaná. Je-
jí manžel byl typický představitel střed-
ní třídy, který jí nedovolil, aby pracovala 
a tak se seberealizovala. Děti mít ne-
mohla, takže měla trochu nenaplněný ži-
vot. Od začátku okupace se vrhla do od-
bojové práce, když ji v roce 1940 gestapo 
zatklo, všechno vzala na sebe, tím hod-
ně lidem zachránila život. A dnes nemá 
v Praze ani ulici.

připravila Michaela Púčiková

Kdo byl vlastně hrdina 

O zkreslování dějin 
i o hledání hrdinů 
jsme si povídali 
s historikem 
Phdr. Petrem Kourou 
z Ústavu pro studium 
totalitních režimů.

Dipra Praha je výrobní družstvo, 
které již 48 let zaměstnává především 
lidi s postižením. Dílna s dlouhole-
tou tradicí sídlí i v Praze 3, ve vnitro-
bloku Nitranské 16.  Každý den tu od 
7 do 14 hodin pracuje 23 lidí, z nichž 
19 s těžkým mentálním postižením čas-
to kombinovaným s dalšími zdravotní-
mi problémy.

Nosným programem dílny je bale-
ní gumiček do různě velkých balíčků, 
které prodávají do velkoobchodu, část 
odebírají zákazníci přímo – např. Česká 
pošta. Sehnat práci pro dvacítku klien-
tů není snadné a tak nabízí volné kapa-
city podnikatelům, úřadům nebo ne-
ziskovkám. V Dipře zvládají všechny 
jednoduché práce jako balení, stříhá-
ní, vázání, vkládání, počítání. Umí balit 
na stroji do smrštovacích fólie, přebírat 
a montovat jednoduché výrobky. Jsou 
schopni zakázky připravit i do druhé-

ho dne. Vzhledem k podílu zaměstnan-
ců se zdravotním postižením mohou ve 
smyslu novely zákona o zaměstnanosti 
z roku 2004 potvrdit tzv. „náhradní pl-
nění“ firmám a organizacím, které ne-
plní povinnost zaměstnávat zdravot-
ně postižené. Od roku 1999 je Dipra 
držitelem certifikátu kvality dle ISO 
9001:2000

Práce má pro lidi s mentálním posti-
žením velký význam, není to jen mís-
to, kde si vydělávají peníze ale i napl-
něním života. „Neprosíme o peníze, ale 
o práci,“ říká předseda družstva Petr 
Pálek. 

Ivana Hrabalová
Dipra Praha

kontakt
Nitranská 16, Praha 3
tel. 222 520 512, fax 222 520 512
www.dipra.cz
dipra@seznam.cz

PŘEDSTAVUJEME

Dipra Praha, v. d.
Zpočátku nevinné hádky mezi ohro-

ženou a násilnou osobou, později facky, 
odstřihnutí od rodinných financí, a na-
konec rány pěstí a pálení cigaretou. Tak 
často eskalují útoky násilného partne-
ra proti ohrožené osobě. Přibližně v 95 
procentech jsou napadané ženy, kte-
ré svou situaci skrývají, podle statistik 
v průměru 5-6 let, před nejbližším oko-
lím a incidenty nikde neohlásí. Typické 
je, že agresor postupně vytváří pravidla 
soužití a jejich kontrolou si udržuje nad 
„obětí“ čím dál větší moc. Násilník do-
provází útoky intenzivním psychickým 
týráním ohrožené osoby. 

Jaká je pomoc ze spirály násilí, kte-
ré se děje v soukromí a bývá beze svěd-
ků? Jedinou radou je, aby se ohrožené 
osoby (může to být muž, žena, senior, 
zdravotně postižený člověk či dospíva-
jící dítě) obrátily co nejdříve na Inter-
venční centrum při Centru sociálních 
služeb Praha. Na ohrožené osoby čeká 
vlídné přijetí a možnost probrat obtíž-
nou životní situaci. Odejít mohou s ra-

dami a instrukcemi, jak dál postupo-
vat, aby nevystavovaly sebe nebo děti 
dalším nebezpečným útokům. Osobám 
ohroženým domácím násilím poskytu-
je nová služba také bezplatnou práv-
ní a sociální pomoc. Poradna pomáhá 
v souvislosti s domácím násilím i při se-
psání různých podání k soudu.

Od ledna 2007 může Policie ČR dle 
nového zákona vykázat násilnou oso-
bu na dobu 10 dní ze společného obyd-
lí. V Praze bylo od ledna minulého 
roku do poloviny dubna 2008 vyká-
záno 67 násilných osob (z toho 3 ženy 
a 64 mužů – většinou manželů, druhů 

nebo synů). Důležité je, že ochrana státu 
je jednoznačně na straně ohrožené oso-
by a dětí jako svědků nebo zapomenu-
tých obětí domácího násilí. Objednat se 
můžete na tel.: 604 231 085, 739 440 771, 
731 056 701, 281 861 580, 281 911 883. 
Kontaktní adresa: Intervenční cent-
rum – Centrum sociálních služeb Pra-
ha, Šromova 861, Praha 9 – Černý Most. 
Konzultace může probíhat anonymně, 
osobně nebo i po telefonu. Internetová 
poradna: icpraha@mcssp.cz

Marie Šusterová,
Intervenční centrum –

Centrum sociálních služeb Praha

Jste ohroženi domácím násilím? 
Poradí Vám v Intervenčním centru!

Organizace, které nabízejí pomoc ženám ohroženým domácím násilím
ROSA tel.: 241 432 466
Psychosociální centrum Acorus (nonstop) tel.: 283 892 772
proFem o. p. s. Linka právní pomoci pro ženy 
– oběti násilí (každou středu 18.30–20.30) tel.: 224 910 744

RIAPS (Praha 3) tel.: 222 580 697
Centrum krizové intervence tel.: 284 066 110

www.koordona.cz

Dne 1. ledna 2007 vstoupil v účinnost 
nový zákon č.108/2006, Sb. o sociálních 
službách. Jeho součástí je úprava mini-
mální povinné odborné způsobilosti pro 
výkon povolání pracovníka v sociálních 
službách. Společnost EuroProfis nabí-
zí možnost bezplatné účasti na (re)kva-
lifikačním kurzu pro pečovatelky v so-
ciálních službách o rozsahu 150 hodin. 
Kurz je akreditován a probíhá v 9 bězích 
v rámci projektu „Kvalifikační kurz pro 
pracovníky v sociálních službách“, který 
je spolufinancován Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem České 
republiky. Kurzy, které mají dosud vol-
nou kapacitu, budou zahájeny 15. 5.

Bezplatné kvalifikační kurzy jsou ur-
čeny pracovníkům v sociálních službách 
(pečovatelům/kám a osobním asisten-
tům/kám), kteří dosud nesplňují náro-
ky na odbornou způsobilost této pro-

fesní skupiny stanovenou  zákonem 
č.108/2006, Sb. o sociálních službách 
a dále nezaměstnaným a uchazečům 
o zaměstnání vedených v evidenci úřa-
du práce.

Součástí (re)kvalifikačního kurzu je 
kromě teoretické výuky (110 hodin te-
oretického vzdělávání pokrývající širo-
kou škálu oblastí, jako například Kva-
lita v sociálních službách; Komunikace; 
Psychologie; První pomoc; Etika a dal-
ší) zabezpečení praxe v zařízení sociál-
ních služeb v rozsahu 32 hodin + 8 hodin 
supervize. Účastníci se během kurzu ta-
ké seznámí s možnostmi využití moder-
ní techniky v ošetřovatelství.

Bližší informace o projektu získáte 
od koordinátorky projektu Ing. Barbory 
Renové: barbora.renova@europrofis.cz; 
mob.: 774 711 040.

-red-

Kvalifikační kurz 
pro pracovníky 

v sociálních službách

PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ 
V koncertní síni Atria proběhlo 3. března obvodní kolo 

recitační přehlídky Pražské poetické setkání. Celkem se 
představilo 82 účinkujících. Do krajského kola postupují:
1. kategorie (2. a 3. třída) 

Veronika Klinerová (ZŠ Perunova) a Aneta Tulachová 
(ZŠ a MŠ J. Seiferta) 

2. kategorie (4. a 5. třída) 
Lukáš Bartoš a Johana Kasalická (ZŠ Lupáčova)

3. kategorie (6. a 7. třída) 
Jakub Černý (ZŠ Lupáčova) a Marek Meloun 
(ZŠ Chmelnice)

4. kategorie (8. a 9. třída) 
Helena Kriglová (Gymnázium Na Pražačce). 

Zvláštní ocenění poroty získali: Robin Böhm (ZŠ Lupáčova), 
Daniela Nováková (ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic), Kateřina 
Němcová (ZŠ Chmelnice), Zdeněk Vlč (ZŠ Pražačka), Te-
reza Gsöllhoferová (Gymnázia Karla Sladkovského), Bára 
Ziklová (ZŠ Lupáčova) a Jan Pokorný (ZŠ Chmelnice)

PRAŽSKÁ SNÍTKA 
V Atriu se za účasti 41 soutěžících konala 2. a 3. dubna 
pěvecká soutěž Pražská snítka.
0. kategorie (žáci MŠ + 1. třída ZŠ) 

1. místo: Julie Pravcová (ZŠ Jeseniova)
2. místo:  Alexandra Pivoňková (ZŠ Pražačka), Anna 

Muchová (ZŠ V Zahrádkách)
3. místo: neuděleno

1. kategorie (2. a 3. třída) 
1. místo:  Lucie Martinů (ZŠ Jeseniova), Lucie Hlaváčko-

vá (ZŠ V Zahrádkách)
2. místo:  Klára Störzerová (ZŠ Pražačka), Nela Brodec-

ká (ZŠ Chelčického)
3. místo:  Aneta Hourová (ZŠ V Zahrádkách), Klára Su-

neghová (ZŠ Pražačka)
2. kategorie (4. a 5. třída) 

1. místo:  Barbora Yousifová (ZŠ a MŠ J. Seiferta), Da-
niela Nováková (ZŠ nám. J. z Lobkovic)

2. místo:  Zuzana Formánková (Hudební škola hl. m. Pra-
hy), Lenka Jordáková (ZŠ Jeseniova)

3. místo:  Jan Kos (Hudební škola hl. m. Prahy), Diana 
Křížová (ZŠ Jeseniova)

3. kategorie (6. a 7. třída) 
Zvláštní ocenění poroty: Tereza Řeháková (ZŠ J. z Lob-
kovic)

4. kategorie (8. a 9. třída) 
1. místo:  Barbora Dvaliová (Hudební škola hl. m. Pra-

hy), Michaela Mrázková (ZŠ Chmelnice)
2. místo:  Lucie Nesnídalová (ZŠ Pražačka), Zuzana Ti-

chá (Hudební škola hl. m. Prahy)
3. místo:  Ondřej Rulec (ZŠ Pražačka), Lenka Blaž-

ková (ZŠ Pražačka), Tereza Práchenská (ZŠ 
Chmelnice)

5. kategorie – muzikál (7.–9. třída)
1. a 2. místo – neuděleno
3. místo: Michaela Mrázková (ZŠ Chmelnice)

Všem vystupujícím děkujeme a přejeme hodně dalších 
úspěchů. Děkujeme i všem ostatním, kteří se přehlídky 
zúčastnili a strávili tak společně s námi příjemné chvíle.

Pavlína Nováková, vedoucí oddělení kultury 

Výsledky dětských soutěží

Blahopřání seniorům
Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v květnu ku-

laté a půlkulaté narozeniny, přejeme do dalších let hodně 
zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme Marii Andrové, Ja-
roslavě Fečové, Pavle Holubové, Martě Kafkové a Vladimí-
ru Macnarovi.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 Viktor Pelzel

Fajn den v integračním centru Zahrada
Neziskové organizace Prahy 3 zvou na první žižkovský FAJN DEN. Akce, která proběhne 28. května,

bude zasvěcena naší společné touze po snížení množství psích hovínek pod našimi chodidly. 
Ve 14.00 hodin začíná hapenning průvod z Bořivojovy 90 (Ateliér ALF) až do IC Zahrada, U zásobní 

zahrady 8. Zde následuje od 15.00 hodin Zahradní veselice, která nabídne přednášky a diskuze na téma
 soužití lidí a psů, divadélko pro děti, hry pro všechny, koncert i prezentaci neziskovek. Vstup zdarma.

Zleva: Alexandra Pivoňková, Laura Hylmarová, Klára Störze-
rová a Klára Suneghová – všechny ze ZŠ Pražačka
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PRAHA 3 PŘEJE DLOUHOVĚ-
KOSTI – rovné stovky let se doži-
la v dobré kondici Růžena Burešová 
z Prahy 3. Mezi gratulanty v nemocni-
ci v Kubelíkově ulici, kde paní Burešová 
narozeniny oslavila, nechyběli ani zá-
stupci městské části Prahy 3, kteří jubi-
lantce popřáli mnoho zdraví a štěstí do 
druhé stovky let.
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Kdo mě chce

1) 00612/08 desetiletá černobílá fenka s delší srstí, kříženec bordur kolie 
střední velikosti, milá, poslušná, vhodná i ke starším lidem, údajně byla při-
vázána dva dny u restaurace než se dostala do útulku. Nalezena 10. března 
na Praze 3.

2) 00775/08 desetiletý malý pudl, šedý pes, hodný, ale už slepý a hluchý. Hledá 
se někdo, kdo se mu postará o pěkné stáří a nechá ho u sebe dožít. Nalezen 
31. března.

3) 00814/08 pětiměsíční menší krátkosrstý pes, černý kříženec s bílou nápr-
senkou a bílými konci tlapiček byl. Je milý, poslušný a hledá někoho, kdo 
by se o něj postaral. Nalezen 5. dubna na Vinohradech se zlomeninou pravé 
zadní končetiny

4) 00787/08 tříletý pes, kříženec německého ovčáka standardní barvy i ve-
likosti, hodný, čistotný, hodí se do bytu, ale uvítá i domek se zahrádkou. 
Nalezen 1. dubna.

5) 00823/08 dlouhosrstá desetiletá čivava, slyší na jméno Káča a dlouhosrstá 
slepá osmiletá zlatá čivava, slyší na jméno Linda. Káča je kardiak, kašle. 
Linda je závislá na Káče, takže výdej je možný pouze společně. V bytě nebu-
dou příliš čistotné. Nalezeny 7. dubna na Žižkově.

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

Opilý Rus daleko nedojel
Přímo před zraky hlídky městských strážníků způsobil dopravní 

nehodu ruský řidič, když v pozdních nočních hodinách dne 
23. března projížděl Koněvovou ulicí a poškodil dvě zaparkovaná 

vozidla. Provedenou orientační dechovou zkouškou u něho strážníci 
naměřili 1,51 promile alkoholu. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného 
činu byl opilý řidič omezen na osobní svobodě a předán Policii ČR.

Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Římskokatolická farnost u koste-
la sv. Prokopa Praha 3, Farní charita 
a Společenství Zmatky s dětmi zvou 
na Dětský wden 28. května od 9.30 
do 16.00 hodin ve farním centru Čaj-
kovského 36. Na programu je Diva-
dlo Marky Míkové a dále hry a díl-
ničky ve farním centru i na zahrádce, 
v 15.00 hodin začíná putování za bib-
lickými hrami.

Společenství Zmatky s dětmi se schá-
zí každou středu od 10.00 hodin ve Far-
ním centru a baví sebe i své ratolesti. 
Hraje divadlo, maluje, lepí, trochu zpívá 
a hopsá. Dělá, co kdo umí, co je těší a vítá 
i další posily. Ve Farním centru se každou 
středu od 15.00 hodin scházejí i předško-
láci (4–7 let). Hrají si, tvoří, kreslí a se-
znamují se s biblickými příběhy.

Markéta Benešová, farní centrum

Krátce...
� RC Paleček zve na Dětský den ve 
Stromovce, v neděli 1. června 14 ho-
din u Šlechtovy restaurace. Tématem již 
šestého ročníku budou „Hasiči ve Stro-
movce“, nenechte si proto ujít přehlídku 
Hasičského záchranného sboru hl. měs-
ta Prahy i dobrovolných hasičů. Dále 
tradiční soutěž v malování na chodníky, 
opravdový rybolov, stromolezení, skákací 
hrad, africké bubnování, divadélko atd.

� Mateřská škola Vozová 5 zve 
27. května od 14.00 do 17.00 hodin 
na Jarmark (v případě nepříznivého 
počasí se uskuteční následující den).

� Desetidenní zájezd do Mariánských 
lázní pořádá Klub důchodců Prahy 3 
od 20. do 30. června. Cena polopenze 
je 4100 Kč, plná penze vyjde na 4950 Kč. 
Více informací v klubovně, Hořanská 2, 
nebo na tel. 284 861 961, pí Šimková.

� Žižkovanka pod vedením kapelníka 
Josefa Jelínka bude hrát 14. května 
a 11. června od 14.30 do 17.30 ve vel-
kém sále Středního odborného učiliště 
na Jarově (konečná tram. 1, 9, a 16) 
Vstup zdarma!

� Schůzku pro nové zájemce o studi-
um hudby a tance pořádá 19. května od 
18.00 hodin Základní umělecká ško-
la, Učňovská 1. Program pro veřejnost 
se pak uzavře 27. května závěrečným 
koncertem orchestrů, školní sólisté bu-
dou mít závěrečný koncert 29. května. 
Začátky vždy od 18.30 hodin.

APRÍL V POKLUSU – Na čtyři stovky dětí se zúčastnily první dubnový den v par-
ku na Židovských pecích již tradiční jarní sportovní události – Aprílového běhu s ku-
řetem. Závody, ve kterých žáci základních škol bojují v osmi kategoriích, organizuje 
atletický klub ZŠ Jeseniova a spolupracuje na akci s Nadací rozvoje občanské spo-
lečnosti. Letos spojenými silami vybrali ve Sbírce pro kuře více než 17 tisíc korun na 
pomoc dětem.

Výsledky rok trvajících aktivit 
z oblasti úspory vody a energií, třídě-
ní odpadu i zlepšení prostředí vlast-
ní základní školy představili 17. dubna 
formou prezentace na školní Ekokon-
ferenci žáci ZŠ Chmelnice. Děti pod 
vedením pedagogů pečlivě celý rok 
sledovaly stav a vývoj v uvedených 
oblastech, pokusily se zmapovat sla-
bá místa a připravily podle svých mož-

ností opatření ke zlepšení situace. Sou-
částí snah žáků byly i brigády v okolí 
školy, návštěva třídírny odpadů, čistič-
ky a úpravny vod apod. Dubnová Eko-
konference shrnula aktivity v oblasti 
ochrany životního prostředí a je dal-
ším krůčkem ve snaze žižkovské zá-
kladní školy o získání mezinárodního 
titulu Ekoškola.
Václav Havelka, ředitel ZŠ Chmelnice

Na žižkovské radnici se opět 15. dub-
na slavily jubilejní svatby, a to nejen 
zlaté – po 50 letech společného života, 
ale i smaragdové (55 let). Jeden z pá-
rů, Milica a Miroslav Kubálkovi, do-
konce oslavil 65. let trvání manželské-
ho svazku, tzv. kamennou svatbu. Těm 
však s ohledem na zdravotní stav při-

šel již 28. března popřát domů zástup-
ce starosty Martin Benda (na snímku 
nahoře).

Šedesát let společného života osla-
vili Ladislav a Květoslava Duškovi (na 
snímku vpravo dole). Pětapadesát let 
tedy smaragdovou svatbu slavili: Jaro-
slav a Soňa Brzobohatí, Jan a Marie Či-

hákovi, Miroslav a Marie Kořínkovi, 
Miroslav a Eva Librovi, Vladimír a Vě-
ra Matěnovi.

Zlatou svatbu oslavili: Ludvík a Eva 
Řídelovi, Josef a Marie Tlustí, Jiří 
a Barbara Wasserbauerovi.

-red-

Jaro patřilo svatbám ZŠ Chmelnice 
chce být Ekoškolou
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NOVÝ BANKOMAT – Novou pobočku na Olšanském náměstí otevřela v polo-
vině března Komerční banka. Malé pracoviště je vybaveno bankomatem, který je 
v provozu nonstop. Slavnostního otevření se vedle zástupců banky zúčastnila také 
starostka Milena Kozumplíková.

Dětský den na faře

Květnové
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov

  4. ne 10.15 s FK Siad Most
27. so 17.00 s FK Mladá Boleslav

Starostka městské části Praha 3 Milena Kozumplíková

pořádá 12. května v 19.30 hodin

Jarní komorní koncert 
na žižkovské radnici v prostorách obřadní síně, Havlíčkovo nám. 9

Program: 
Smetana, Dvořák, Bloch, Offenbach, Popper, Kubelík, Paganini

Účinkují:
Miroslav Vilímec – koncertní mistr České filharmonie – housle

Dominika Hošková – vítězka soutěže Bohuslava Martinů – violoncello, varhany
Jiří Hošek – sólista Českého rozhlasu – violoncello
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