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Nepopulární 
opatření

Nebudu mluvit o zónách 
placeného stání, o nich 
průběžně informují po-
volanější, než jsem já. 
Jen se chci na pozadí 
této zásadní akce probí-
hající v naší městské části 

zamyslet nad zastupitelskou demokracií 
a odpovědností politiků. Když jsme před 
bezmála pěti lety myšlenku zón placené-
ho stání začali prosazovat, se zlou jsme 
se potázali. Reakce veřejnosti pod hes-
lem „nebudu platit za to, že nezaparku-
ji“ byla velmi tvrdá. Dnes můžeme vidět 
průběžné výsledky zavedení zón – a jsou 
pozitivní. Jistě, řadu z nás to zabolelo, řa-
da z nás má problémy (já například byd-
lím na Jarově, takže ač občan Prahy 3 
nemám nárok na kartu a nikde na na-
šem území nezaparkuji), ale hlavního cí-
le bylo dosaženo. Naši občané náhle mo-
hou ve většině lokalit zaparkovat v okolí 
svého bydliště. Není to všude dokonalé 
a je to jen první krok k vyřešení dopravy 
v klidu, ale funguje to.

Politici mohou být lepší či horší, i jejich 
plány a programy mohou být lepší či hor-
ší (od toho máme volby), ale jedna věc se 
mi zdá jasná: nejhorší politik je ten, kte-
rý nedokáže prosazovat věc, kterou pova-
žuje za správnou, ale nepopulární. Správ-
ný politik musí přemýšlet v dlouhodobé 
perspektivě, ne pouze o období do příš-
tích voleb. Základním cílem zvoleného 
zástupce je snad pomáhat svým spolu-
občanům, nikoli zůstat u moci. Mysleme 
na to, až zase začneme odsuzovat některé 
kroky, které nám zrovna teď nevyhovují. 
Možná je jednou zpětně pochválíme.

Martin Benda, 
zástupce starosty

Jak jsme Vás informovali v minulém 
vydání RN, v dubnu by měly být zahá-
jeny opravy deseti panelových domů 
v Habrové ulici. Objekty budou zateple-
ny, dostanou nová okna a opraveny bu-
dou společné prostory. Jak budou opra-
vy v naší městské části dále probíhat?

Už příští rok by se mohli dočkat obno-
vy svého bydlení obyvatelé panelového 
komplexu v Lupáčově ulici č. 10, 12, 14, 
16, 18 a 20. Rada na svém únorovém zase-
dání záměr regenerace tohoto rozlehlého 
a zchátralého panelového objektu schvá-
lila. Hlavním cílem je odstranit stavebně 
technické a konstrukční závady v domě.
Součástí návrhu je komplexní regenera-
ce panelového domu, tzn. oprava vnější-
ho pláště, jeho zateplení, výměna oken 
a úpravy lodžií. Opraveny by měly být 
také společné prostory. V bytových jed-
notkách nájemníků by se rekonstruk-
ce měla dotknout již dosluhujícího hy-
gienického zázemí v rámci celkových re-
konstrukcí bytových jader, oprav lodžií 
a v některých případech dojde i k přičle-
nění lodžií k ploše bytu.

Radnice počítá, že v rámci regenera-
ce přemění některé nebytové prostory 

na byty. Celkem by tak mělo v komple-
xu budov být po rekonstrukci 16 ne-
bytových jednotek, z toho 8 ateliérů 
a 17 nových bytových jednotek. Jednot-
livé vchody bytového komplexu by mě-
ly získat bezbariérový přístup – předpo-
kládá se, že zadní vstupy do bytové části 
budou řešeny lávkami.

Součástí celé investiční akce by mě-
la být také výstavba dvoupodlažní pod-
zemní garáže s kapacitou cca 100 au-
tomobilů a rozsáhlá rekultivace zeleně 
a souvisejících pěších komunikací.

Oprava zmíněného domu v Lupáčově 
ulici je plně v souladu se záměrem měst-
ské části postupně regenerovat panelo-
vé domy. Celkově by rozsáhlý investiční 
záměr měl přijít podle předběžných pro-
počtů na 370 milionů korun.

Jsem si jist, že plánovaná investiční 
akce nejen výrazně zlepší tvář Žižkova, 

ale zajistí také obyva-
telům bydlení odpoví-
dající standardům tře-
tího tisíciletí.

Zdeněk Lochman,
zástupce starosty

Jak bude pokračovat regenerace domů?
Letos paneláky v Habrové, pak Lupáčova

Tibet je sice vzdálená země, to však 
neznamená, že je nám jeho osud lhostej-
ný a že přivíráme oči před porušováním 
lidských práv jeho obyvatel a nesvobo-
dou, která tam panuje. Toto již po tři-

nácté vzkázala žižkovská radnice, když 
v pondělí 10. března, v den výročí násil-
ného potlačení protičínského povstání 
ve Lhase v roce 1959, ve tři hodiny od-
poledne rozvinula z okna druhého pat-
ra tibetskou vlajku.

Třetí městská část byla jednou ze 
čtyř českých obcí, které jako první u nás 
v roce 1996 vyjádřily touto formou svou 
solidaritu s Tibeťany. Po třinácti le-
tech zavlála vlajka se sluncem ve svém 
středu a sněžnými lvy pod horami již na 
více než tři sta padesáti úřadech po celé 
republice. Praha 3 zůstává nadále výji-
mečná tím, že se neomezuje jen na sym-
bolický akt, ale v doprovodném progra-
mu se snaží přiblížit jak nynější Tibet, 
tak jeho zajímavé duchovní tradice. Le-
tos dokonce na své půdě přivítala tibet-
ského budhistického mnicha Sönama 
Gjamccho z Dharamsaly. Etnickou hu-
dební exkurzi obstaral dívčí pěvecký 
sextet MaleeDivy. 

Ve svém úvodním proslovu připo-
mněla starostka Milena Kozumplíková 
smutnou bilanci vojenského obsaze-
ní a okupace Tibetu. „Staly se strašlivé 
věci, byly zmařeny desetitisíce životů 
a jedna prastará a duchovně nenapodo-
bitelná kultura byla téměř zničena. A to 
je asi to nejpodstatnější. Přestože čín-
ský režim přistoupil k určité změně po-

měrů, v otázce Tibetu se s vlastní histo-
rií zatím vypořádat nedokázal. Hlavním 
smyslem této akce je podle mého názo-
ru upozorňovat a bojovat proti úplné 
ztrátě identity původních obyvatel a po-

pření duchovního významu Tibetu, což 
by představovalo ztrátu pro celé světo-
vé společenství,“ řekla ve svém projevu 
Milena Kozumplíková.

Zásah proti povstání si vyžádal více 
než 80 tisíc lidských životů, přes jeden 
milion Tibeťanů zemřelo ve věznicích, 
v pracovních táborech a v důsledku hla-
domoru, tisíce klášterů, chrámů a sva-
tyní bylo zničeno. Jak dále uvedla, ote-
vřenou agresi postupem času vystřídala 

politika asimilace, jejíž důsledky mohou 
být pro celou oblast ještě více devastu-
jící a mohou vést k úplné ztrátě identi-
ty původního etnika. Přitom Čína si do-
dnes nepřipouští žádné pochybení.

Návštěvníci žižkovské radnice na 
Havlíčkově náměstí, mezi nimiž byli jak 
žižkovští patrioti, tak mladí aktivisté, se 
poté v Galerii pod radnicí zúčastnili ver-
nisáže výstavy fotografií „Tibet a jeho 
současná tvář,“ která byla spojená s be-
sedou o této himalájské zemi. „Smyslem 
Dne pro Tibet je nejen upozornit na po-
tlačování lidských práv, ale také přiblížit 
bohatou kulturu a pohnutou historii té-
to geograficky vzdálené části světa. Těší 
mne váš zájem o dnešní připomínku, váš 
zájem demonstrovat solidaritu a sympa-
tie adresované Tibeťanům,” řekla jim sta-
rostka Prahy 3. 

-red-

Tibetská vlajka nad Žižkovem po třinácté

Od 1. do 27. dubna bude v Praze 3 pro-
bíhat komplexní úklid komunikací, ten-
tokrát navíc spojený s malováním vo-
dorovného značení Zóny placeného 
stání na vozovkách. Vozidla nerespek-
tující vyznačený zákaz zastavení budou 
odtahována. S ohledem na malování 
značení budou čištěné oblasti uzavře-
ny pro parkování nikoliv do 14.00, ale 
až do 19.00 hodin! Nesnažte se proto do 
té doby zde zaparkovat. Přesný harmo-
nogram naleznete na straně 2. -red-

POZOR 
na odtažení vozidla!!!
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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) 21. 4.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 28. 4.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 7. 4.
4. Přemyslovská/Sudoměřská (3) 14. 4.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 21. 4.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 28. 4.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (3) 7. 4.
8. U Rajské zahrady/Vlkova (3) 14. 4.

Okruh C termín přistavení 
  9. nám. Barikád (3) 21. 4.
10. Ambrožova/Malešická (4) 28. 4.
11. Jeseniova 143 (3) 7. 4.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 14. 4.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 21. 4.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 28. 4.
15. Buková/Pod Lipami 54 (3) 7. 4.
16. Křivá 15 – vedle domu (3) 14. 4.

ze dne 20. února
Schválila
• uzavření dodatku ke smlouvě 
o umístění technického zařízení na 
sběr a další zpracování dat pro ces-
tovní pasy se strojově čitelnými údaji 
se Státní tiskárnou cenin • informaci 
o přijímání a vyřizování peticí a stíž-
ností podaných orgánům městské čás-
ti Praha 3 • výběr sportovních posilo-
vacích prvků, výběr prvků pro dětské 
hřiště a jejich instalaci na sportovišti 
v parku Rajská zahrada • doporuče-
ní bytové komise • záměr regenera-
ce souboru panelových domů Lupá-
čova 10, 12, 14, 16, 18, 20, regenerace 
parteru a vybudování podzemní gará-
že na přilehlém pozemku dle zpraco-
vané projektové dokumentace • zá-
měr pronájmu části pozemku parc. 
č. 752 o výměře 14 m2 pod stavbou 
garáže • záměr pronájmu části dvora 
obytného domu Havlíčkovo nám. 11, 
k vytvoření zázemí pro Centrum dě-
tí a mládež, Teen Challenge • zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku na výstavbu servis-
ního objektu parku Rajská zahrada 
• doporučení komise obchodních ak-
tivit • podnět kulturní komise na pře-
jmenování ulice „U Stadionu“ na ulici 
„U Central parku“
Doporučila
• Zastupitelstvu schválit usnesení 
Výboru pro územní rozvoj a maje-
tek na poskytnutí návratné bezúroč-
né půjčky pro opravy a rekonstruk-
ce domů 

ze dne 5. března
Schválila
• vyhlášení výběrového řízení  včet-
ně postupů a podmínek při vyhlášení 
a vyhodnocení na prodej nově vybu-
dovaných bytových jednotek v do-
mech Květinková 13,15, 17, 19 • uza-
vření dodatku ke smlouvě na nájem, 
provoz a údržbu tepelného hospo-
dářství v majetku městské části • uza-
vření dodatku ke smlouvě na nájem, 
provoz a údržbu zařízení pro rozvod 
tepelné energie v domě Soběslavská 
35 • uzavření smlouvy o nájmu bytu 
v Domě s pečovatelskou službou se 
čtyřmi novými nájemníky • úpravu 
rozpočtu na rok 2008 o poskytnuté 
účelové transféry • převod finančních 
prostředků ve výši 500 000 Kč na po-
kračování úprav a oprav povrchů na 
terasách školy, úpravy okolo jedno-
ho pískoviště, opravy nájezdů na te-
rasy a opravy schodů v celém areálu 
mateřské školy Na Vrcholu • uzavře-
ní nájemní smlouvy na dobu určitou 
na l rok s vítězi výběrových řízení na 
byty Lucemburská 40, Blahoslavo-
va 2 a Českobratrská 11 • doporuče-
ní bytové komise • uzavření smlou-
vy o zajišťování a financování akcí 

na pozemních komunikacích s Tech-
nickou správou komunikací hl. m. 
Prahy • doporučení komise sociální 
a zdravotní • zpracování dokumen-
tace „Příprava projektu financování 
akce Rekonstrukce ZŠ Chelčického 
2614/43 • limit počtu zaměstnanců 
na rok 2008
Vzala na vědomí 
• osm volných bytů, na čtyři necha-
la vypsat výběrová řízení, ostatní po-
skytla bytové komisi k přidělení od-
souhlaseným žadatelům

ze dne 19. března
Schválila
• kupní smlouvu k prodeji pozemku 
parc. č. 924/10 pro Bytové družstvo 
Sousedství • dlouhodobý pronájem 
části pozemku vlastníkovi stavby gará-
že L. Hladíkovi • umístění stavby ko-
munikační přípojky na pozemku u ob-
jektu Vinohradská 184 na optickou 
síť firmy Dial Telecom • dlouhodobý 
pronájem části dvora domu Havlíčko-
vo nám. 11 pro Teen Challenge Inter-
national ČR • uzavření smluv s vítězi 
výběrových řízení na volné byty Bara-
nova 24, V Zahrádkách 50, Vinohrad-
ská 130 a Radhoštská 20 • doporučení 
komise obchodních aktivit • uzavře-
ní dodatku k mandátní smlouvě mezi 
městskou částí a Správou komunální-
ho majetku • doporučení bytové ko-
mise • vymáhání pohledávek z dluž-
ného nájemného z bytů včetně podá-
vání žalob • vypracování projektové 
dokumentace „Revitalizace Havlíčko-
va náměstí“ v rozsahu pro územní ří-
zení • pořádání přespolního Aprílové-
ho běhu v parku Židovské pece • ví-
těze výběrového řízení na komplex-
ní realizace úklidu a údržby veřejné-
ho prostranství městské části Praha 3 
• návrh zákona o regulaci prostituce 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 
Souhlasila 
• s návrhem ministra práce a sociál-
ních věcí Petra Nečase převést výkon 
státní sociální podpory pod Úřad prá-
ce hl. m. Prahy
Vzala na vědomí
• osm volných bytů, na tři z nich ne-
chala vypsat výběrová řízení, pět po-
nechala k přidělení předem odsou-
hlaseným žadatelům • použití znaku 
městské části u příležitosti pořádá-
ní Dne dětí 2008 • podnět k pořízení 
změny územního plánu ve vlně změn 
08 podle urbanistické studie Nákla-
dového nádraží Žižkov • objedná-
ní závěrečné části „Programu rozvo-
je městské části Praha 3 – Strategic-
ké koncepce“

Kompletní seznam a znění usnese-
ní RMČ je pro občany Prahy 3 k na-
hlédnutí na Odboru občansko-správ-
ním, Havlíčkovo nám. 9.

Rada městské části Praha 3

Ústav popřel pomluvu v Blesku Harmonogram čištění ulic 
a vodorovného značení ZPS

Blok č. 1: 1. 4. (úterý), 9. 6. (pondělí), 24. 9. (středa)
Chrudimská, Písecká, Kouřimská, Horní Stromky, V Horní 
Stromce, Slezská (nám. Jiřího z Lobkovic–Jičínská), Šrobárova, 
Soběslavská (Votická–Hollarovo nám.), U Vinohradské nemoc-
nice, U Vinohradského hřbitova, Hollarovo nám., Zásmucká

Blok č. 2: 2. 4. (středa), 10. 6. (úterý), 25. 9. (čtvrtek)
U Vodárny (Vinohradská–Korunní), Nitranská (Vinohrad-
ská–Korunní), Řipská (Vinohradská–Korunní), Perunova, 
Kolínská, Libická, Čáslavská, Slezská (Jičínská–U Vodárny)

Blok č. 3: 3. 4. (čtvrtek), 11. 6. (středa), 26. 9. (pátek)
Přemyslovská (Radhošťská–Jičínská), Lucemburská (Rad-
hošťská–Jičínská), Křišťanova, Žižkovo nám., Sudoměřská, 
Baranova (plus spojka se Sudoměřskou), Radhošťská, Olšan-
ské nám. (parkoviště)

Blok č. 4: 4. 4. (pátek), 12. 6. (čtvrtek), 29. 9. (pondělí)
Slavíkova (Ondříčkova–nám. Jiřího z Poděbrad), Laubova, 
nám. Jiřího z Poděbrad, Milešovská,Velehradská, Bořivojo-
va (Ondříčkova–Orlická), Jagellonská, Lucemburská (Mile-
šovská–Radhošťská), Přemyslovská (nám. Jiřího z Poděbrad–
Radhošťská), Orlická

Blok č. 5: 7. 4. (pondělí), 17. 6. (úterý), 30. 9. (úterý)
Kubelíkova, Bořivojova (U Rajské zahrady–Kubelíkova), Vl-
kova, Havelkova, U Rajské zahrady (Vozová–Havelkova), Jež-
kova, Krásova (Kubelíkova–Seifertova), Přibyslavská, Víta Ne-
jedlého, Chvalova, Sladkovského nám., Čajkovského (Sladkov-
ského nám.–Kubelíkova), Lipanská (Táboritská–Bořivojova)

Blok č. 6: 9. 4. (středa), 18. 6. (středa), 1. 10. (středa)
Příběnická, Řehořova, Husinecká, Krásova (Seifertova–Husi-
necká), Blahníkova, Kostnické nám., Orebitská, Jeronýmova, 
U Božích bojovníků, Pod Vítkovem, Dalimilova, Cimburko-
va, Štítného (Blahníkova–Cimburkova)

Blok č. 7: 8. 4. (úterý), 13. 6. (pátek), 2. 10. (čtvrtek)
Milíčova, Chlumova (Seifertova–Prokopova), Štítného (Cim-
burkova–Havlíčkovo nám.), Havlíčkovo nám., Lipanská (Chel-
čického–Havlíčkovo nám.), Rokycanova (Prokopova–Chelčic-
kého), Chelčického (Prokopova–Lipanská), Lupáčova

Blok č. 8: 11. 4. (pátek), 19. 6. (čtvrtek), 3. 10. (pátek)
Chlumova (Koněvova–Roháčova), Tachovské nám., Roháčo-
va (Prokopova–Koldínova), Sabinova, Rokycanova (Prokopo-
va–Koněvova), Lukášova, Ostromečská, Žerotínova (Blaho-
slavova–Koldínova, včetně spojek + slepý konec), Tovačovské-
ho, nám. Barikád, Černínova, Blahoslavova, Českobratrská, 
Prokopovo nám., Komenského nám. (Roháčova–Sabinova)

Blok č. 9: 10. 4. (čtvrtek), 16. 6. (pondělí), 6. 10. (pondělí)
Kališnická, Pražačka, Roháčova (Koldínova–Zelenky Haj-
ského), Žerotínova (Koldínova–Zelenky Hajského), Koldí-
nova, Domažlická, Hájkova, Zelenky Hajského, Biskupcova 

(Zelenky Hajského–Jana Želivského), Na Parukářce, U Zá-
sobní zahrady, Basilejské nám. (západní strana), Malešická 
(Basilejské nám.–Na Parukářce), U Stadionu

Blok č. 10: 16. 4. (středa), 23. 6. (pondělí), 8. 10. (středa)
Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova–Kunešova), Na Hlídce 
(Na Balkáně–Koněvova), Strážní (Na Balkáně–Koněvova), 
Nad Ohradou, V Domově (Hraniční–Za Žižkovskou vozov-
nou), V Bezpečí, Na Balkáně (Hraniční–Za Žižkovskou vo-
zovnou), Kunešova, Na Ohradě

Blok č. 11: 14. 4. (pondělí), 20. 6. (pátek), 7. 10. (úterý)
Basilejské nám. (východní strana), Ambrožova, Biskupcova 
(Jana Želivského–Jeseniova), Rečkova, Buchovcova, Vikle-
fova, Na Vápence, Loudova, Za Žižkovskou vozovnou (Ko-
něvova–Jilmová), Na Hlídce (Koněvova–Jeseniova), Strážní 
(Koněvova–Jeseniova), Jilmová, Malešická (Basilejské nám.–
Na Jarově)

Blok č. 12: 15. 4. (úterý), 24. 6. (úterý), 9. 10. (čtvrtek)
Hraniční (Na Balkáně–Koněvova), Šikmá, Na Vlastním, 
Pod Vrcholem, Na Vrcholu, K Lučinám, U Kněžské louky, 
Nad Lukami, Luční, Křivá I (spojka Luční–Luční), Křivá II, 
V Okruží, Na Lučinách, V Domově (K Lučinám–Hraniční), 
Na Balkáně (Spojovací–Hraniční), K Vrcholu, K Chmelnici

Blok č. 13: 17. 4. (čtvrtek), 25. 6. (středa), 10. 10. (pátek)
V Zahrádkách, Na Chmelnici, Za Vackovem, Na Mokřině, 
Na Vackově (Pod Jarovem–Malešická), Mezi Domky (Za 
Vackovem–Na Vackově), Pod Jarovem, Květinková, Schöf-
flerova, Na Jarově, V Jezerách, Pod Lipami, Buková, Osiková 
(Pod Lipami–Habrová), Habrová, V Zeleni (V Zahrádkách–
Na Mokřině), Na Rovnosti

Blok č. 14: 26. 4. (sobota), 21. 6. (sobota), 20. 9. (sobota)
Koněvova (Pražačka–Husitská, pravá strana do centra), Husit-
ská (Koněvova–Trocnovská, pravá strana do centra), Proko-
pova (Husitská–Rokycanova), Seifertova (Italská–Táboritská)

Blok č. 15: 27. 4. (neděle), 22. 6. (neděle), 21. 9. (neděle)
Koněvova (Pražačka–Husitská, levá strana do centra), Husit-
ská (Koněvova–Trocnovská, levá strana do centra), Jičínská 
(Olšanské nám.–Korunní), Korunní (U Vodárny–Šrobárova), 
Vinohradská (Jičínská–Jana Želivského, levá strana do cent-
ra), Hradecká, nám. Jiřího z Lobkovic

Blok č. 16: 18. 4. (pátek), 26. 6. (čtvrtek), 13. 10. (pondělí)
Slavíkova (Ježkova–Ondříčkova), Ševčíkova, Škroupovo 
nám., Zvonařova, Pospíšilova, Blodkova, Fibichova, Kříž-
kovského, Ondříčkova (Slavíkova–Bořivojova), Čajkov-
ského (Ondříčkova–Kubelíkova), Bořivojova (Kubelíkova–
Ondříčkova)

Blok č. 17: 21. 4. (pondělí), 27. 6. (pátek), 14. 10. (úterý)
Jeseniova

Ve dnech 1. až 27. dubna 2008 proběhne v Pra-
ze 3 úklid komunikací. Snahou městské části je 
provést opravdu „komplexní“ úklid, a proto bu-
de prováděn odtah překážejících automobilů jak 
z vozovek, tak i z chodníků. Z chodníků budou 
odtažena jak vozidla na dobu úklidu tam přechod-
ně zaparkovaná, tak i ta parkující na chodnících, 
kde to dopravní značení umožňuje. Oproti minu-
lým rokům jsou zmenšeny některé bloky a vytvo-
řeny dva nové tak, aby kapacita odtahových vozů 
na jednotlivé bloky stačila. 

Návazně na čištění ulic bude ve stejný den pro-
vedeno malování vodorovného značení Zóny pla-
ceného stání. Proto bude zákaz zastavení pro-
dloužen vždy až do 19.00 hodin. Nesnažte se tedy 
přeparkovat své vozidlo do čištěné zóny ihned po 
ukončení úklidu.

Přenosné dopravní značení vymezující zákaz 
zastavení bude do čištěné oblasti umístěno vždy 
s týdenním předstihem. Řidiči jsou nad rámec 
běžných informačních kanálů upozorňováni také 
informační kampaní v ulicích, kde pracovníci úřa-
du umisťují informační letáky za stěrače vozidel.

Jiří Louša, 
Odbor technické správy majetku a investic

Termíny čištění

Správa sociálního zabezpečení
se stěhuje na Prahu 9

Bioodpad v roce 2008
Kontejnery budou přistaveny 

5. dubna – maximálně na 3 hodi-
ny a po celou dobu kontrolovány 
odbornou obsluhou. Jsou určeny 
pouze občanům trvale hlášeným 
v Praze. 

Odkládat můžete bioodpad pře-
devším ze zahrad – listí, tráva, vět-
ve, neznečištěná zemina, eventuál-
ně kuchyňský odpad rostlinného 
původu.

MÍSTO PŘISTAVENÍ    5. dubna 2008
Jeseniova 143   9.00–12.00
Na Balkáně/Nad Lukami   9.00–12.00
Květinková/V Zahrádkách 13.00–16.00
V Domově/Hraniční 13.00–16.00

-red-

Řidiči, pozor na vozidla! 
Ulice budou uzavřeny 

až do 19 hodin!

Deník Blesk ve svém vydání 8. úno-
ra zveřejnil článek pod titulkem „Kde 
je nejvíc bakterií.“ Redaktorka v člán-
ku sestavila desítku míst, kde měřením 
zjistili nadměrný výskyt bakterií, a na 
čelním místě uvedla Úřad městské čás-
ti Praha 3. Ve svém tvrzení se přitom 
odvolávala na údajné měření Státního 
zdravotního ústavu. Ten však toto tvr-

zení deníku Blesk jednoznačně vyvrátil. 
„Článek týkající se Úřadu městské čás-
ti Praha 3 neodpovídá skutečnosti, ne-
boť v objektu úřadu jsme žádná šetření 
neprováděli,“ prohlásil ředitel Státního 
zdravotního ústavu Jaroslav Wolf. Potvr-
dil tak, že tvrzení deníku je ničím nepod-
loženou dezinformací. 

-red-

Od 5. května do 15. května 2008 se bude Územní pracoviště Pražské správy soci-
álního zabezpečení č. 73 se sídlem Olšanská 9 v Praze 3 stěhovat do nové budovy na 
adrese Sokolovská 855/225 v Praze 9. V této době dojde k omezení provozu pracoviš-
tě, v některých dnech se pro veřejnost zcela uzavře. V pátek 2. května 2008 ÚP PSSZ 
č. 73 naposledy na stávající adrese Olšanská 7 v Praze 3 poskytne služby z oblasti so-
ciálního zabezpečení v plném rozsahu. Více informací můžete najít na www.cssz.cz.

-red-
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Uplynuly již skoro dva měsíce od zave-
dení zón placeného parkování. Na do-
držování pravidel, která při regulaci par-
kování platí, dohlíží městská policie. 
Protože se jedná o velice diskutované té-
ma, poprosili jsme o rozhovor i Dušana 
Machoně, ředitele Obvodního ředitelství 
Městské policie Praha 3.

Od 18. března jsou zavedeny v Praze 3 
Zóny placeného stání.  Došlo k nárůs-
tu dopravních přestupků? 

Přesné porovnání vzhledem ke krát-
kému časovému období nemáme. Za 
první dva týdny fungování placených 
zón jsme evidovali více než 3500 pře-
stupků. Nyní registrujeme značný po-
kles. V průběhu prvních tří týdnů 
března jsme zaznamenali kolem 2500 
přestupků. Do značné míry tento stav 
přičítáme tomu, že obyvatelé, ale i spo-
lečnosti, které mají v Praze 3 svá sídla, 
situaci podcenili a odkládali zakoupe-
ní parkovacích karet na poslední chví-
li. Ale jak jsem již řekl, na přesná čísla 
a vzájemné srovnání potřebujeme ješ-
tě údaje minimálně za březen a duben.
Jak se tento jistě výrazný zásah do ži-
vota městské části Praha 3 promítl do 
chodu Městské policie Prahy 3?

Ve stručnosti nijak zvlášť. S faktem, že 
zóny budou zavedeny, jsme byli sezná-
meni s dostatečným předstihem, proto 
v loňském roce došlo k navýšení počtu 
strážníků. Nyní probíhá standardní vý-
kon služby.
Jaká je respektovanost zavedených zón?

V tento moment je respektovanost 
zón placeného parkování vysoká. Dle 
našich odhadů se pohybuje  někde me-
zi 85 až 90 procenty. 
Jak policisté postupují v případě po-
rušování pravidel systému placeného 
parkování?

Postupují standardním způsobem, 
ať už se jedná o projednání přestup-
ku přímo na místě v blokovém řízení, 
předvoláním řidiče vozidla k podání 
vysvětlení (tzv. parkovací lístek) a sa-
mozřejmě i případným odtažením vo-
zidla. Zde bych si dovolil upozornit, že 
strážníci mohou za špatné parkování 
udělit pokutu až do výše 2000 Kč.
 Jaký je počet odtažených vozů v obdo-
bí od zavedení Zóny placeného stání?

Za první měsíc, tedy od 18. února 
do 18. března, bylo odtaženo celkem 
956 vozů, které špatně parkovaly. 
Kam jsou špatně parkující auta odta-
hována?

Odtahových parkovišť je na území 
hl. m. Prahy celkem 9. Jedná se o lo-
kality Těšnov – Praha 1, Lublaňská 
– Praha 2, v Praze 5 pak na Kotlářce 
a v Jinonicích, dále v Holešovicích 
v Praze 7, odtahové parkoviště Kund-
ratka v Praze 8, Praha 10 má odtahová 

parkoviště ve Švehlově ulici a v Dubči 
a poslední je Libuš – Praha 12. Z naší 
městské části jsou auta nejčastěji od-
tahována na Kundratku nebo do ulice 
Švehlova. Přesné adresy jsou zveřejně-
ny na našich internetových stránkách 
www.mppraha.cz.
Zaznamenala městská policie pokusy 
o podvody v souvislosti s vydáváním 
parkovacích karet? Probíhají kontro-
ly parkovacích karet?

O podvodech s parkovacími karta-
mi jsem slyšel pouze z médií. Já sám 
jsem se s tímto problémem nesetkal. 
Stejně tak jsme ještě nezaznamenali 
padělky parkovacích karet. Kontroly 
ale samozřejmě probíhají, a to nepře-
tržitě. V tento moment jsou kontroly 
prováděny pouze vizuálně, ale do bu-
doucna plánujeme zavedení čteček. 
Je to otázka maximálně několika týd-
nů, kdy tyto čtečky budou uvedeny 
do provozu. Pomocí čteček (jsou to 
v podstatě přenosné počítače) budeme 
nejen provádět elektronickou kontro-
lu karet, ale rovněž prověřovat zapar-
kovaná vozidla v databázi odcizených 
motorových vozidel.
Jak se MP připravuje na další krok 
v souvislosti s placeným parkováním? 

Blíží se zprovoznění parkovacích au-
tomatů, které budou řešit krátkodobá 
a střednědobá stání...

Jak jsem již říkal, pro výkon služ-
by se skutečně nic nemění, a to ani 
v tomto případě. Musíme si však ale 
připustit, že v souvislosti se zavedením 
parkovacích automatů pravděpodobně 
bude tendence porušovat režim place-
ných zón. Vycházíme ze zkušenosti 
našich kolegů z jiných městských částí, 
kde již tento systém nějaký čas funguje. 
Proto bych rád v této souvislosti zdů-
raznil, že kontroly parkování probíha-
ly, probíhají a i do budoucna probíhat 
budou. Není to o strašení spoluobčanů, 
ale skutečně je i naším zájmem, aby 
se z Prahy 3 nestávalo parkoviště pro 
přespolní tak, jak tomu bylo například 
v minulosti, kdy placené zóny zavedla 
Praha 2.  
Chápeme tedy správně, že i vy sám jste 
zastáncem systému placených zón?

Ano, jsem. Rozhodně bych celou zá-
ležitost nevnímal jako útok na život lidí 
v Praze 3, ale spíše naopak. Regulace 
parkování ve velkoměstech je standard-
ním modelem, který funguje i v ostat-
ních vyspělých zemích Evropy. 

-koc-

Regulace parkování je evropský standard
říká ředitel městských strážníků v Praze 3 Dušan Machoň

Po otištění svého článku k zavedení zón placeného 
stání v minulých RN jsem dostal řadu reakcí našich čte-
nářů. Za všechny děkuji, ale nejvíce mě zaujal dopis pana 
Svobody. Dopis je to kritický, pan Svoboda v něm ostře 
napadá samu podstatu regulace parkování formou par-
kovacích zón. Přesto bych mu chtěl také poděkovat, pro-
tože vznáší řadu připomínek a podnětů, které nelze zce-
la přehlédnout.

„Nicméně, ať je to jakkoliv, 
jsem přesvědčen, že se situace ča-
sem vrátí do starých kolejí, ne-li 
horších,“ píše ve své kritice a vy-
počítává důvody, s jejichž částí lze 
polemizovat, ale nad řadou z nich 
bychom se měli zamyslet.

Jedním z nich je argument „aut 
bude stejně neustále přibývat, zó-
na-nezóna“. Parkování jistě také 
ovlivní plánované zavedení parkovacích zón v Praze 10. 
Je to pravda a žižkovská radnice si je toho dobře vědo-
ma. Celý systém řešení dopravy v klidu vychází z po-
drobných studií, které zkoumají příčiny i stav v ulicích 
naší městské části. A tyto studie předpovídají, že jsme 
zdaleka ještě nedosáhli vrcholu motoristického boomu. 
Zavedení zóny placeného stání tedy není řešením, kte-
ré jednou provždy vyřeší problém parkování v naší měst-
ské části. Je to však logický krok, který jsme museli uči-
nit. Krok číslo 1.

Zóna placeného stání upřednostňuje zájmy místních 
obyvatel a podnikatelů před řidiči z okolí. Prozatím ta-
to místa obyvatelům Prahy 3 a místním podnikatelům 

vystačí, i když v některých místech možná s obtížemi. 
Za nějakou dobu tato kapacita však dostačovat nebu-
de, a pokud neučiníme nic dalšího, situace v ulicích se po-
zvolna vrátí k předešlému kolapsu. 

Prorocká slova pana Svobody by se tím naplnila, po-
kud neučiníme krok číslo 2. Tím je budování nových par-
kovacích míst, která přibývající automobily obyvatel 
Prahy 3 „uklidí“ z našich ulic. Následovat proto musí vý-

stavba podzemních garáží. 
Je třeba zdůraznit, že tyto dva 

návazné kroky nejsou žádným 
„vynálezem“ žižkovské radni-
ce,  stejným způsobem postupo-
vala řada evropských metropolí, 
například Vídeň. V této souvislos-
ti musím odmítnout zavádějící ar-
gument některých odpůrců vý-
stavby, kteří tvrdí, že garáže jsou 

určeny přespolním řidičům. Všechny zkušenosti jasně do-
kazují, že garážová stání si pronajímají jen řidiči, kteří sídlí 
v pochozí vzdálenosti od místa jejich lokace, takže budou 
opět sloužit výhradně místním občanům a podnikatelům.

Výstavba garážových stání je však během na dlou-
hou trať a bylo by nezodpovědné, abychom s jejich pří-

pravou začali, až když opět nasta-
ne parkovací kolaps. Proto se radnice 
jejich plánováním intenzivně zabývá 
již dnes.

Pavel Hurda, 
radní

Městská část Praha 3 požádala v sou-
vislosti s plánovanou přeměnou Nákla-
dového nádraží Žižkov v novou měst-
skou čtvrť o změnu územního plánu 
Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Návrhy by 
měly do územního plánu zakotvit zása-
dy urbanistické studie, kterou žižkovská 
radnice nechala pro budoucí rozvoj této 
oblasti zpracovat. 

Z nákladového nádraží by se v bu-
doucnu mělo stát moderní centrum Žiž-
kova. Na největším nezastavěném po-
zemku východně od centra Prahy by 
tak měly vyrůst jak administrativní 
a komerční budovy, tak i bytové domy 
pro více než 7 tisíc lidí. Záměrem je vy-
tvoření nového těžiště správního obvo-
du městské části Praha 3.

Svou původní funkci překladiště při-
tom tato lokalita přestala plnit již před ně-
kolika lety. Od té doby se víceméně podo-
bá obřímu skladišti se starými kolejemi.

Chceme, aby nová podoba Náklado-
vého nádraží Žižkov zapadala do cel-
kového rázu naší městské části, případ-
ně jej kultivovaně obohatila. Nechceme 
dopustit žádné extrémy, které by upřed-
nostnily výstavbu tupých komerčních 
ploch před bytovými nebo výstavbu sa-

moúčelně zastavěných ploch před ve-
řejným prostorem či zelení.

Proto Praha 3 do urbanistické stu-
die prosadila přímé prodloužení Ol-
šanské třídy směrem k východu, tedy 
souvislé propojení Olšanské třídy s ko-
ridorem Jarovské spojky za ulicí U Ná-

kladového nádraží. Vzhledem k deficitu 
obytné zástavby městského charakteru 
v širším okolí se na celé ploše dnešního 
nákladového nádraží počítá s výstav-
bou tradiční městské struktury. Na cel-
kových 35 hektarech plochy území by 
zde mělo vzniknout přibližně 284 ti-

síc m2 s obytnou funk-
cí, 175 tisíc m2 s admi-
nistrativní a 76 tisíc m2 

s komerční funkcí. 

Zdeněk Lochman,
zástupce starosty

Zóny placeného stání fungují. A co dál?

To, co jsme díky rozsáhlé demografické 
studii očekávali a předvídali, se naplnilo. 
Zápisy do mateřských škol, které proběh-
ly počátkem února, jas-
ně ukázaly, že městská 
část svým plánem opti-
malizace sítě škol v Pra-
ze 3 zachytila stoupající 
populační křivku.

V loňském roce bylo 
do patnácti mateřských 
škol přihlášeno 1440 dě-
tí, čímž byla kapacita sí-
tě školek téměř beze-
zbytku vyčerpána. Po-
kud bychom nechali síť 
školek beze změn, v le-
tošním roce by se již ne-
dostalo na 90 dětí. 

Díky vytvoření dvou 
nových mateřských škol v budovách kapa-
citně nevyužitých škol základních, konkrét-
ně v Perunově a Žerotínově ulici se však 
dostane na všechny zájemce o předškolní 
výchovu.

A jak budeme postupovat v případě 
stoupajícího zájmu v letech následujících? 
Především je třeba říci, že městská část má 
dostatečnou rezervu míst v nové školce 

v Žerotínově ulici, kterou letos nevyužije 
pro nové zájemce. Příští školní rok tyto no-
vě vybudované prostory obsadí s největší 

pravděpodobností děti 
a učitelky z MŠ U Zá-
sobní zahrady, kterou 
chce v příštím roce žiž-
kovská radnice kom-
pletně zrekonstruovat. 
Až se tedy děti po ro-
ce do školky vrátí, bu-
deme mít v Žerotíno-
vě ulici tři volné třídy 
pro předškoláky. Další 
třídu lze bez problémů 
zřídit v mateřské škole 
Pražačka. Celkem tak 
budeme mít na podzim 
2009 k dispozici další 
stovku míst. Další mís-

ta pro předškoláky můžeme získat staveb-
ními úpravami stávajících zařízení. V nej-

bližších letech tak rodiče 
z Prahy 3 nemusí mít oba-
vu, že by pro své potomky 
nenašli ve školce místo.

Jiří Matušek, 
zástupce starosty

Zápisy do školek: Radnice 
odhadla nárůst dětí správně

„Zavedení Zóny 
placeného stání neřeší 
problém parkování jednou 
provždy. Dalším krokem 
je budování nových 
parkovacích míst.“

„Chceme, aby nová 
podoba Nákladového 
nádraží Žižkov 
kultivovaně obohatila 
celkový ráz naší městské 
části. Navrhované změny 
územního plánu by měly 
zaručit hlavní zásady 
podoby nové čtvrti tak, 
aby spojovala bydlení, 
oddych, práci i služby.“

Nákladové nádraží Žižkov: 
Praha 3 požádala o změnu územního plánu

Změny v územním plánu by měly zajistit především budoucí souvislé propojení Olšanské třídy s koridorem Jarovské spojky za ulicí U Nákladového nádraží

„Městská část má 
dostatečnou rezervu 
míst v nové školce 
v Žerotínově ulici. 
V nejbližších letech 
tak rodiče z Prahy 3 
nemusí mít obavu, 
že by pro své 
potomky nenašli 
ve školce místo.“
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Vědecká fotografie jako umění

Pokud chodíte do Ak-
ropole na koncerty, tak 
ho určitě znáte – nená-
padný muž s oholenou 
hlavou a nezbytnou ci-
garetou. V Akropoli 
měl kancelář ještě dřív, 

než byl sál uveden do provozu, za jede-
náct let přivezla jeho agentura Rachot 
do Prahy pěknou řádku kapel od le-
gendární rumunské dechovky Fanfare 
Ciocarla po nezapomenutelného Ma-
nu Chao...

Můžete představit agenturu Rachot?
Začínali jsme už v devadesátém ro-

ce, fungovali jsme i jako hudební agen-
tura a vydavatelství. Stáli jsme u zrodu 
United Colours of Akropolis, už jede-
náct let pořádáme festival etnické hud-
by Respect a pět let celoroční projekt 
Respect plus. Třetím rokem pokračuje 
v Akropoli cyklus Other Music, který 
se soustředí na soudobou hudbu mimo 
hlavní žánry. Za posledních 12 měsíců je 
to 21 koncertů.

Jak vybíráte kapely a jak se do Čech do-
stávají? Mnoho z nich pochází z velmi 
exotických zemí, jako je Indie, Mali...

Je to hodně o sledování nových titu-
lů specializovaných vydavalství, aktuální 
nabídky agentur i o festivalu Womex, na 
kterém se všichni setkávají a některé ka-
pely tam i hrají živě. Aby přijelo 10 ka-
pel, musím jich poptat 200. Sleduji jejich 
turné po Evropě, protože cena za dopra-
vu třeba dvanáctičlenné skupiny z Gu-
džarátu by byla moc vysoká. Někdy se 
to povede napoprvé a někdy to nevyjde 
ani napočtvrté. Někdy stejně řeknou ce-
nu, kterou nemůžeme zaplatit. 

Ale po vstupu do Schengenu nám za-
plaťpánbůh ubylo starostí s vízy a povole-
ními, třeba malijští hudebníci mají v ces-
tovním pase napsáno, že jsou narozeni 
někdy kolem roku 1970. A teď si představ-
te úředníky na cizinecké policii... 
Jak problém s financemi řeší v jiných 
zemích?

Tam jsou subvence do kultury ne-
srovnatelně vyšší, world music tam be-
rou téměř na roveň vážné hudbě. Možná 

je to i tím, že jsou to multikulturně roz-
vinuté země, které chápou význam i pří-
nos jiných kultur. U nás by to bez velké 
podpory Prahy 3 a magistrátu nešlo. Tře-
ba rock nebo pop by možná přežil i bez 
grantů, ale world music a alternativa ne.

Co si pod pojmem world music mám 
představit?

To je na dlouhou debatu, spíše bych 
mluvil o fenoménu. Název vymysle-
li v Anglii, když nevěděli, do které při-
hrádky v obchodě mají položit nahráv-

ky oblíbeného pákistánského zpěváka. 
A je to dost velká škatulka, vejde se tam 
nejen etnická hudba, ale i muzika inspi-
rovaná etnickou hudbou, nakonec se 
tam vejde třeba i punk, když ho třeba 
budou hrát Maďaři a v jejich hudbě bu-
de cítit maďarský folklor.

Jsem rád, že jsme v Česku začali před-
stavovat romské kapely a myslím, že i to 
pomohlo k vnímání Romů jako skvě-
lých muzikantů, i Vojta Lavička z Gypsy 
začínal u nás na festivalu. A v tom vidím 
i naše poslání – nesměřujeme do masové 
produkce a velkých festivalů, ale máme 
radost, když kapely, které jsme přivezli do 
Prahy jako první, například Fanfare Cio-
carlia nebo Skatalites, dnes už v Čechách 
hrají na main streamových festivalech.
A co Rachot nabízí na jaře?

V dubnu Arno – v cyklu Other Mu-
sic, v květnu zahájí festival Respect, na 
koncertech věnovaných rumunské hud-
bě vystoupí Maria Raducanu a Taraf 
de Haidouks a v červnu pak Bassekou 
Koyate z Mali.

Připravila Michala Púčiková

World music je jen škatulka, říká Borek Holeček

Galerie CIANT na žižkovské ad-
rese Křížkovského 18 slaví první na-
rozeniny. Od dubna 2007 nabízí záze-
mí pro umělecké experimenty s no-
vými technologiemi. Jde o první ga-
lerii u nás zaměřenou na průniky 
umění s vědou. Představuje veřejnos-
ti díla domácích i zahraničních tvůrců 
a je místem setkávání, kde se kromě 

výstav konají pravidelně přednášky, 
promítání a dílny pro děti. Návštěv-
níci si mohou také přijít prolistovat 
zajímavé knihy a časopisy o umění, 
které nahlíží do budoucnosti. Vstup 
je volný, otevřeno je od středy do 
neděle od 16 do 21 hodin. 

Na duben je připravena výstava Nové 
teratologie umělecké skupiny BIO-
TEKNICA (Jennifer Willet & Shawn 
Bailey). Teratologie je nauka o vroze-
ných vadách. Co s ní má společného 
umění? Výstava představuje formou vi-
dea a fotek vývoj teratomického těla. 
Inspiruje se a zkoumá procesy rakovin-
ného bujení. 

www.ciant.cz/galerie

V Galerii pod radnicí můžete v dubnu navštívit vý-
stavu Vladimíra Fortina. Vystudoval obor výtvarná vý-
chova na Vysoké škole architektury a na Pedagogické 
fakultě UK u prof. Cyrila Boudy, Martina Salcmana 
a Karla Lidického. Vyučoval výtvarnou výchovu na 
odborných školách a gymnáziích v Praze. Věnoval se 
malbě portrétů, krajin i zátiší. Významnou součástí 
jeho tvorby jsou práce v duchu expresivní abstrakce. 
Vystavoval samostatně doma i v zahraničí, též se sku-
pinou pražských výtvarníků ,,tolerance“, jejímž byl 
zakladatelem. Byl členem Nového sdružení pražských 
umělců a Sdružení výtvarníků ČR. Vladimír Fortin 
zemřel v říjnu 2005. -red-

FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

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

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

Doprovodný program k výstavě
  úterý 8. 4. – 19.00 – přednáška pro mládež a odbornou veřejnost UMĚNÍ 
A GENOMIKA aneb jak se umění inspiruje genetikou? hosté: Anne Kien-
huis – vědkyně, Ákos Maróy – umělec 
  úterý 15. 4. – 12.00 – 16.00 dílna pro děti do 12 let, RŮST – zkoumání proce-
sů růstu, vede: Darina Alsterová – umělkyně 
  22.4. – 19.30 – přednáška pro mládež a odbornou veřejnost, VIROVÁ KUL-
TURA aneb mají počítačové viry kulturní hodnotu? přednášející: Alessand-
ro Ludovico – italský kurátor

Nebývá to obvyklé, aby český umě-
lec prorazil ve světě. V případě české 
zpěvačky a skladatelky Marty Töpfero-
vé se to podařilo, stala se pojmem pře-
devším v oblasti world music.

Marta Töpferová, původem Češka,  
dlouhodobě žijící v New Yorku, která 

se věnuje hudbě latinské Ameriky, se 
do své bývalé vlasti vrací v dubnu 2008 
na koncertní turné.

V dětství začínala zpěvem české lido-
vé a vážné hudby v Praze a po emigra-
ci do Spojených států v roce 1987 pokra-
čovala s hudbou ve sboru Seattle Girls’ 
Choir. Dále studovala španělštinu, kyta-
ru a sólový zpěv, jak ve Spojených stá-
tech, tak i ve Španělsku a postupně po 
stopách své oblíbené hudby procesto-
vala Mexiko, Kubu, Portoriko, Argenti-
nu a Guatemalu. V roce 1996 se usadila 
v New Yorku, kde začala skládat vlastní 
písně inspirované rytmy jako kubánský 
son, venezuelský vals, merengue a argen-
tinská zamba. Její skladby ve španělštině 
jsou unikátní svým lyrickým akustickým 
poetickým stylem. Marta již absolova-
la mnohá turné a koncerty na význam-
ných místech jako je například Queen 
Elizabeth Hall v Londýně, na jazzovém 
festivalu ve Vídni, v New Morning v Pa-
říži, na jazzovém festivalu v Tanglewoo-
du, na festivalu world music v Chicagu 
a mnoha dalších.

-red-

V sobotu 19. dubna zaplní veškeré 
prostory Paláce Akropolis dvanáctiho-
dinový projekt bulharského divadelní-
ho souboru @lma @lter. Ve velkém sále, 
v divadelním baru, ve foyer i na toale-
tách se bude od deseti hodin dopoledne 
až do dvaadvacáté hodiny večerní ode-
hrávat interaktivní Art Maraton, který 
představí hned několik her z pera @lma 
@lter současně, některé z nich v češtině.

Vztahy, které vznikají mezi diváky 
a herci během 12 hodin, jsou mimořád-
né. Divák má při představeních @lma 
@lter stejná „práva“ jako herec a reži-
sér a svou aktivní účastí se zapojuje do 
výrazu divadla, mění repliky, postavení 
herců, glosuje průběh představení. Sou-
částí Maratonu bude i hraní společen-
ských her, společné jídlo, krátký spánek, 
jemuž předchází vyprávění pohádky 
– vše pod vedením zkušených herců, 
kteří sledují schopnost diváků otevřít 
se a vzniklé situace využívají pro další 
uměleckou tvorbu, která během Mara-
tonu vzniká. 

Divadlo @lma @lter vzniklo v 60. le-
tech při sofijské univerzitě. Umělecky 
se opírá o estetiku a teorii divadelního 
reformátora Geo Milena a Grotowské-
ho „chudé divadlo“. Soubor získal řadu 
mezinárodních ocenění, např. Cenu po-
roty za nový scénický jazyk a Cenu kri-
tiky na prestižním festivale experimen-
tálního divadla v Káhiře nebo Cenu 
polské televize na divadelním festivalu 
v polském Štětíně.

-red-

Divadelní maraton

Marta v Paláci Akropolis

Pátek 18. 4. Palác Akropolis: ARNO (Other Music) 
Má zastřený, chraplavý hlas. Dalo by se z něj ubalit několik kartónů cigaret a vydes-
tilovat pár sudů whisky. Sám by se jistě rozhovořil při zmínce o Sergi Gainsbourgovi 
a Tomu Waitsovi. Jejich písně ho poznamenaly podstatně víc než jeho krajan, slavný 
šansoniér Jacques Brel. Jim všem je blízké blues, jazz a country, všichni jsou nejen 
skvělí skladatelé, ale zároveň neméně zajímaví básníci.

Abstrakce pod radnicí

Tanečníci a bubeníci Sidi Goma vystoupili v Paláci Akropolis 10. října 2007.
Foto: L. Neužil

INZERCE

ÚČETNÍ FIRMA ZPRACOVÁVÁ
• účetnictví a daňovou evidenci malých organizací 

včetně mezd • DPH • silniční daň • daň z nemovitosti
• daňová přiznání • ekonomické a daňové poradenství

Kancelář: Praha 3, Biskupcova 21
Tel.: 222 581 575, 777 025 835, 607 558 366
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� Hledám paní/pána na ubytovává-
ní turistů do penzionu – mobilní re-
cepce. Požaduji spojení přes mobil, 
pokud možno i e-mail, zákl. znalost 
NJ a AJ, serioznost. Tel. 603 383 586
� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a vi-
deokazety. Tel. 222 724 856
� Hledám šikovné důchodce na 
pozici recepční. Jazyky a zájem 
o histoii vítány, nejsou podmín-
kou. Pracoviště v centru Prahy, cca 
15 dní v měsíci. Nástup ihned. Milý 
kolektiv. Tel. 777 102 517
� Nabízím zajímavý přivýdělek 
pro každého, kdo má mobil. Tel. 
725 602 456, kb.mobil@centrum.cz 

� MŠ Na Balkáně, Praha 3, přijme 
od 25. 8. 2008 kvalifikovanou uči-
telku na plný úvazek a uklízečku 
na plný úvazek. Tel. 284 820 546, 
602 318 077
� Zahradnická firma hledá řidi-
če k vozu Citroën Jumper, vhodné 
i pro důchodce, prac. doba a mzda 
dohodou. Tel. 602 258 816
� 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
� 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
� 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
� Vyměním obecní 2+kk, 47 m2, 
lodžie, výtah, na Olšanském nám., 
za podobný nebo větší v Praze 3 
před privatizací. Tel. 728 189 387
� Hledám byt na P3 ke koupi – 50 m2  
a větší, 3–6 mil. dle m2 a stavu. 
Tel. 774 974 998

� Vym. obec. 2+kk, 50 m2, 2. p., Vápen-
ka, za větší, před priv. Tel. 603 177 581
� Vyměním obecní 3+1, 89 m2, to-
pení WAV, Praha 1 u Staroměstské-
ho nám., za menší. Tel. 721 722 795
� Vym. obec. 1+1, I. kat., 66 m2, s vel-
kou terasou, za menší, 30 m2, balkon, 
i před privatizací. Tel. 728 089 954
� Pronajmu dr. garáž v hlíd. objek-
tu, Malešická ulice. Tel. 604 756 815
� Pronajmu samostatnou zděnou ga-
ráž u M Flora, 1700 Kč. 602 187 429
� Prodám zahrádku na Balkáně 
500 m2, slunná, rod. dův. 602 248 970
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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.

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

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

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

 

JAZYKOVÉ KURZY
V PRAZE 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvních 100 nových 
klientů získá vedení 
účtu na 6 měsíců 
zdarma + dárek

Nově otevřená pobočka KB
Praha 3 – Olšanské náměstí 
Táboritská 40, 130 00 Praha 3

MAXIM
        TURBULENC

NEPŘEKONATELNÁ ZÁBAVA PRO VŠECHNY POD KOMÍNEM 
A SPOUSTA PŘEKVAPENÍ! VSTUP ZDARMA!

SLAVÍME DEN ZEMĚ

19. 4. 2008
od 10:00 ve spalovně v Malešicích
Program na www.psas.cz

Pražské služby, a. s., vás zvou na Den otevřených dveří, který se koná u příležitosti 
Dne Země. Pestrý program plný zábavy a poučení rozpálí v malešické spalovně 
moderátor Tomáš Matonoha a Maxim Turbulenc jako hlavní host. Tatínkové si 
mohou splnit svůj dětský sen – stát se na den popelářem!

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST PROHLÉDNOUT SI SPALOVNU A DOZVĚDĚT SE VŠE O JEJÍ 
FUNKCI, PŘEDEVŠÍM O ENERGETICKÉM VYUŽITÍ ODPADŮ.

ŠANCE PRO VŠECHNY, KDO RÁDI SPORTUJÍ

ZŠ Sázavská 5, Praha 2, s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Vás zve ve středu 16. 4. 2008 na talentové zkoušky
do budoucí 5. a 6. sport. třídy při plaveckém oddílu Bohemians Praha pro šk. rok 2008/09

Sraz v 7.00 hod. před školou.
Info: tel. 222 522 406 • sazavska@zssazavska.cz • www.zssazavska.cz

POZVÁNKA 
NA SETKÁNÍ OBČANŮ
s poslancem PS V. Exnerem 
a zastupiteli za KSČM v Pra-
ze 3 v pondělí 7. dubna 2008 
od 16 hod. v zasedací míst-
nosti radnice MČ Praha 3, 
Havlíčkovo nám.

28. března 2008 oslaví manželé 
Marie a Antonín SLUŠŇÁKOVI 
60 let společného života. Hodně 
zdraví a lásky přeje celá rodina.
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

3. 4. – 2. 5. VLADIMÍR FORTIN: 
Obrazy (vernisáž 3. 4. v 18.00)

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

  1. út 10.00 Občan Havel – 
režisérská verze
18.00 Kurz Negativního myšlení
20.30 Venkovský učitel

  2. st 18.00 Občan Havel
20.30 Až na krev

  3. čt 18.00 V údolí Elah
20.30 Umění plakat – premiéra

  4. pá 18.00 Umění plakat
20.30 V údolí Elah
22.45  Svatá hora

  5. so 19.30 Metropolitan opera: 
Live In HD – Giacomo Puccini  |  
LA BOHÈME  

  6. ne 15.30 Control
18.00 Venkovský učitel
20.30 Umění plakat

  7. po 18.00 Control
20.30 Občan Havel – 
režisérská verze

  8. út 10.00 Umění plakat
18.00 Nenápadný půvab 
buržoazie
20.30 Control

  9. st 18.00 Venkovský učitel
20.00 Krtek – premiéra

10. čt 18.00 Co my jen víme!?
20.30 O rodičích a dětech

11. pá 18.00 Tahle země není pro starý
20.30 Umění plakat
22.30 Krtek

VÍKEND S FRANTIŠKEM 
VLÁČILEM

12. so 17.00 Holubice
19.00 Ďáblova past
21.00 Údolí včel 

13. ne 15.00 Umění plakat
17.30 Markéta Lazarová
20.30 Adelheid

14. po 18.00 Želvy mohou létat
20.30 Až na krev

15. út 10.00 Once
18.00 Krtek
20.30 Umění plakat

16. st 20.20 Pecha Kucha Night Prague

Dny evropského filmu 
17.–29. 4. / www.eurofilmfest.cz 

17. čt 18.00 Prázdniny (Německo, 2007) 
20.30 Armin 
(Chorvatsko / Německo / Bosna 
a Herzegovina, 2007)

18. pá 18.00 Bedna 
(Španělsko / Portugalsko, 2007)
20.30 Dny bez lásky 
(Belgie, 2007)

19. so 15.30 Vlčí tajemství 
(Finsko / Velká Británie, 2006)
18.00 Praha (Dánsko, 2006)
20.30 Prostě spolu 
(Francie, 2006)  

20. ne 15.30 Sweeney Todd: 
Ďábelský holič z Fleet Street  
18.00 Z odpadu (Polsko, 2005) 
20.30 Pád do minulosti 
(Rakousko / Německo, 2006, )

21. po 18.00 Zkraty (Slovinsko, 2006) 
20.30 Ty jsi já 
(Litva / Německo, 2006) 

22. út 10.00 Pokání
18.00 FAMU a SVOŠP Písek 
uvádí 
20.30 Little Secrets 
(Lucembursko / Rakousko, 2006)

23. st 18.00 Karamazovi 
(Česká republika / Polsko, 2008) 

24. čt 18.00 Co tu vlastně dělám 
(Itálie, 2006) 

20.30 California Dreamin´ (bez konce) 
(Rumunsko, 2006)

25. pá 18.00 Návrat čápů 
(SR / Německo / ČR, 2007)
20.30 Kuskus (Maďarsko, 2006)

23.59 MARATÓN EVROPSKÉHO 
FILMU: Full Metal Village 
(Německo, 2006), Zahálka 
a kamufláž: sirény v Egejském 
moři (Řecko, 2005), Kythéra 
(Maďarsko, 2006),Ty jsi já 
(Litva / Německo, 2006)

26. so 19.30 Metropolitan opera: Live 
In HD – Gaetano Donizetti | LA 
FILLE DU RÉGIMENT 

27. ne 15.30 Darjeeling s ručením 
omezeným 
18.00 Stará milenka 
(Francie / Itálie, 2005)
20.30 Právo (Belgie Valonsko-
Brusel, Francie 2006)

28. po 18.00 Kicks (Nizozemsko, 2007)
20.30 Kythéra (Maďarsko, 2006)

29. út 10.00 Láska za časů cholery 
18.00 Treseta – příběh ostrova 
(Chorvatsko, 2006)
20.30 Šílený (Estonsko, 2006)

30. st 19.00 Metropolitan opera: 
Přidáváme! – Engelbert 
Humperdinck | HÄNSEL UND 
GRETEL 

FILMY PRO SENIORY  
  1. út 10.00 Občan Havel
  8. út 10.00 Umění plakat
15. út 10.00  Once
22. út 10.00 Pokání
29. út 10.00 Láska za časů cholery

FILMY PRO DĚTI
12. so 15.30 Lovci pokladů
19. so 15.30 Vlčí tajemství 

(v rámci DEF)

NEDĚLE PRO RODIČE S DĚTMI 
Během dětského filmu mají rodiče vždy 
volný program v aerobaru 
  6. ne 14.00 děti: V čertích službách

15.30 děti: Pojďte s námi 
na dobrodružnou cestu do 
pohádkového pekla a zpět
rodiče: Control

13. ne  14.00 děti: Mach a Šebestová
15.30 děti: Jak by vypadal 
tvůj svět, kdybys měl kouzelné 
sluchátko? Přijď si s námi svůj 
svět namalovat.
rodiče: Umění plakat

20. ne 14.00 děti: Nápady opičky Žofky
15.30 děti: Jaké je tvé 
nejoblíbenější zvíře? Víš, kde žije, 
čím se živí, jak se pohybuje a kde  
spí? U nás se to dozvíš
rodiče: Sweeney Todd: Ďábelský 
holič z Fleet Street

27. ne 14.00 děti:  Krakonošovy 
pohádky II.
15.30 děti: Život v lese aneb 
těšíme se na léto. Hraní, povídání 
a malování o lese atd...
rodiče: Darjeeling s ručením 
omezeným

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB
  1. út 19.30 SETH LAKEMAN (UK) *
  2. st 20.00 Divadlo LETÍ: Praha Letí 
  3. čt 19.30 MICHAL PROKOP 

A FRAMUS 5
  4. pá 19.30 Future Line: 

ZAJÍC COMPANY 
+ ÚDOLNÍ BEAT *

  5. so 19.30 UNIFICTION *
  6. ne 20.00 Divadlo AKROPOLIS: 

One Hand Jack 
  7. po 20.00  HUSA NA PROVÁZKU: 

Růžový paneter?
  8. út 19.30 Future Line: KOFE-IN 

+ HAKKA MUGGIES *
  9. st 19.30 Future Line: LOADING 

+ THE FAKE TAPES *
10. čt 19.30 MICHAL HRŮZA 

A KAPELA HRŮZY
11. pá 19.30 MARTA TÖPFEROVÁ, 

host JIŘÍ STIVÍN *
12. so 19.30 KAIZERS ORCHESTRA 
13. ne 19.30 AVISHAI COHEN 

ENSEMBLE 
14. po 20.00 SPOLEČENSTVO 

BEZHLAVÝCH / SPITFIRE 
COMPANY: Černý smích 
medůzy 

15. út 19.30 AIRFARE
16. st 9.30 STUDENTSKÝ 

DIVADELNÍ FESTIVAL *
Rozmarné léto – soubor P.A.S.T. 
Gymnázia Josefská 
RéBus – Regina divadlo poezie, 
Gymnázium Břeclav
Cizina aneb „Tepláková léta“ –
DOMA (Docela Malé divadlo) 
Svitavy
Balada o námořníkovi –
Divadelní studio Škorně 
Gymnázia Botičská
19.30 Divadlo PŘED 
DVANÁCTOU: 
Výborná kachna (Řeči) *

17. čt 19.30 HAYSEED DIXIE *
18. pá 19.30 ARNO 
19. so 10.00–22.00 @LMA @LTER: 

Art Maraton – celodenní 
divadelní představení

20. ne 20.00 Impro Night:
ZBROŽEK COMPANY: 

21. po 20.00 DÉCALAGES: Posedlost
22. út 19.30 Midnight Sun Sessions: 

JOSÉ GONZÁLEZ 
+ DEATH VESSEL 

23. st 19.30 EuroConnections: 
THE + SPORTO

24. a 25. 19.30 DAN BÁRTA 
& ILLUSTRATOSPHERE

26. so 19.30 COCOTTE MINUTE 
+ NO GRAVITY *

27. ne 19.30 KABARET CALIGULA: 
Hamlet: Přání zabít 

28. po 19.30 Divadlo AKROPOLIS: 
One Hand Jack 

29. út 19.30 Future First Line: 
ADOLPHO A BAND *

30. st 19.30 ČANKIŠOU *

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

  5. so 15.00 R. SRŠŇOVÁ – housle, 
A. STARÁ – klavír 
(F. Benda, R. Sršňová, J. Suk, 
A. Dvořák, L. Janáček, 
B. Martinů, A. Skoumal)

  7. po  19.30 I. BUDWEISEROVÁ 
a přátelé (Blues, soul, spirituál)

  8. út 19.30 MUSICA BOHEMICA 
(Cestou sběratelů lidových písní)

  9. st  19.30 L. BROM – sitár,
M. FABRICE – tabla 
(Severoindické klasické rágy)

14. po 19.30 PRAŽSKÉ KYTAROVÉ 
KVARTETO (G. Sanz, 
C. Franck, J. Mysliveček, 
C. Debussy, J. Matys, I. Albéniz, 
E. Grieg)

15. út 19. 30 Pod střechami Paříž
CASSITA – kabaretní umělkyně 
z pařížského Montmartru – 
akordeon, zpěv, E. KRIZ – zpěv, 
M. DVOŘÁK – klavír

19. so 15.00 EVE QUARTET 
(Od klasiky ke swingu – 
J. S. Bach, A. Dvořák, B. Martinů, 
V. Pokorný, B. Bernie, jazzové 
standardy, český ragtime)

21. po 19.30 Večer plný andělů: 
S. ČERVENÁ a BONA 
FIDE TANGO (A. Piazzolla 
a argentinské tango) 

22. út 19.30 Soubor historických 
nástrojů ROŽMBERSKÁ 
KAPELA (hudba středověké 
Evropy)

25. pá 18.00 Slavnostní koncert 
ke 100. výročí úmrtí francouzského 
flétnového génia Paula Taffanela
(J. S Bach, G. Enescu, 
P. Taffanel, Ph. Gaubert, 
C. Debussy a G Fauré). V rámci 
XII. Flétnového dne Pražské 
konzervatoře.

29. út 19.30 EPOQUE QUARTET 
(F. X. Richter, S. Bodorová, 
L. van Beethoven, O. Nelson, 
P. Metheny)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18

a v přestávkách večerních koncertů
20. 3.–18. 4. J. FOUSKOVÁ: Art Protis
24. 4. – 23. 5. ALENA BÍLKOVÁ: 

Studánky a křídla – kresba 
a grafika

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

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

hrátky, seminář, M. Gerlichová
  8. út 10.00 Alergie u dětí, seminář, 

MUDr. T. Karhan
11. pá 10.15–12.15 Klubíčko –

laktační poradna s povídáním,  
V.  Jirásková, laktační poradkyně, 
vstup zdarma

15. út 10.00 Odměna a trest u dětí, 
seminář, P. Klíma 

20. ne 15.00–18.00 Nedělní herna
22. út 10.00 Masáže dětí a kojenců, 

seminář, M. Smutná
25. pá 10.15–12.15 Klubíčko
26. so 9.30–11.00 Kurz Masáže dětí 

a kojenců, M. Smutná  
27. ne 9.30–11.00 Kurz Masáže dětí 

a kojenců, M. Smutná
29. út 10.00 Výtvarné techniky 

s dětmi II., seminář, J. Švejdová
30. st 16.00 – 18.00 Čarodějnice 

v Zahradě – Čarodějnický rej, 
barevné čarování, opékání 
buřtíků, muzicírování v zahradě 
Integračního centra Zahrada, 
vstup volný

Doporučujeme nový kurz:  
Každé úterý 1. 4. – 6. 5. 17.15–19.15  Před-
porodní příprava. Šest lekcí pro budoucí 
maminky i pro jejich blízké. Můžete při-
jít samotné nebo v páru, dozvíte se ví-
ce o porodu i o sobě. Kurz vede zkušená 
porodní asistentka a dula M. Vnoučko-
vá. Rezervace Jolana: 603 416 724. Vhod-
né i pro maminky, které čekají další dítě. 
S hlídáním dětí.

AKCE MĚSÍCE
3. 4.–5. 4. Jarní burza oblečení a po-
třeb pro děti Příjem zboží: 3. 4. čt 9.00–
18.00, prodej: 4.–5. 4. pá 9.00–18.00, 
so 9.00–14.00, výdej zboží a peněz: 5. 4. 
so 16.00–18.00. Za každou přijatou 
věc 2 Kč a 10% ze zisku. Formuláře na 
www.novatrojka.cz

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
www.cimrman.at

  8. út POSEL Z LIPTÁKOVA
  9. st CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
10. čt DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
11. pá DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
13. ne AFRIKA
15. út ZÁSKOK
16. st ZÁSKOK 
18. pá DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ
20. ne ŠVESTKA
22. út NÉMÝ BOBEŠ
23. st AKT

29. út AFRIKA
30. st VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY 

TŔÍDNÍ KNIHY

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE

  7. po J. Vostrý: TŘI V TOM 
14. po W. Gombrowicz: 

YVONNA, PRINCEZNA 
BURGUNDÁNSKÁ 

21. po J. Anouilh: EURYDIKA 
– premiéra

28. po J. Anouilh: EURYDIKA

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
  4. pá M. Camoletti: LÉTAJÍCÍ 

SNOUBENKY – Divadlo 
P. Trávníčka

  6. ne S. O´Casey: PENZION PRO 
SVOBODNÉ PÁNY – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

12. so 16.00 TY A JÁ JSME TRRR...
Divadlo Ty – já – tr 
(DDM Praha 7)

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

27. ne J. Verne: DVACET TISÍC MIL 
POD MOŘEM – pražská 
premiéra – Divadlo A. Dvořáka 
Příbram

ŽIŽKOVSKÁ ŠTACE
Středočeské divadlo Kladno

  1. út N. V. Gogol: ŽENITBA 
aneb TEĎ NEBO NIKDY!

  2. st S. Townsend: TAJNÝ DENÍK 
ADRIANA MOLEA VE VĚKU 
13 A 3/4

  3. čt M. Tusviková: PLÍSEŇ

Pozvánka
ULITA

(Dům dětí a mládeže Praha 3, Na Balkáně 100, www.ulita.cz) 
  5. so 14.00–16.00 + 19. so 10.00–12.00 Keramická dílna + milíř, 

pro dospělé a děti od 8 let, přihlášky do 31. 3. Celková cena 
220 Kč dosp. a 150 Kč dítě 

  5. so 15.00–19.00 Žonglování v Ulitě
  6. ne 10.00–18.00 ArtePotkávání – dílna seberozvoje prostřednic-

tvím výtvarného umění, pohybu a tance, pro mládež od 16 
a dospělé, 250 Kč

10. čt 16.00–18.00 Jarní hrátky, kroket,boccia-petanque, kuličky aj.
12. so 13.00–18.00 Ukrajina známá neznámá – akce z cyklu Letem 

světem s Ulitou. Ukázka výroby ikon, taneční a výtvarné work-
shopy, beseda o životě na Ukrajině, výstava fotografií. 60 Kč 
dosp., 40 Kč děti

17. čt 16.00 Volejbal, smíšené týmy 3+3. Přihlášky do 15. 4.,20 Kč
19. so 15.00–19.00 Žonglování v Ulitě  
22. út 16.00–18.00 Den Země – Happening v okolí Ulity zaměřený na 

úklid + koncert 
25.– 27. pá–ne Taneční a sportovní víkend – víkendový maraton tan-

ce, sportu, her a zábavy (hip hop dance, fotbal, volejbal, stolní 
tenis, výtvarné dílny, deskové a karetní hry), 400 Kč (doprava, 
strava, program, dozor)

30. st 16.30–19.00 Pálení čarodějnic – Odpoledne plné soutěží o ce-
ny a druidských rituálů.

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

18. 3.–15. 4. T. Straka, R. Homola – Cesta ze Západu na Východ 
– fotografické deníky, zachycující cestu vlakem Českou repub-
likou (KFAŽ)

17. 4.–15. 5. M. T. Insetta – „New York – New Dimension“ (fotografie) 
– Jazzové kluby, metro, atmosféra města

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
(ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, tel. 608 765 496, janavosa@seznam.cz)
  9. st 16.00–17.30 Kurz sebeobrany pro ženy a dívky. 170 Kč. Pohlí-

dáme vaše dítě za 40 Kč. Přihlášky do 5. 4.
17. čt 16.00–19.00 Malování na hedvábí s M. Pousteckou. Pohlídá-

me vaše dítě za 40 Kč/hod. Odnesete si 3 vlastnoručně vy-
robené výrobky a nic nepotřebujete! Vše dostanete na místě. 
520 Kč. Přihlášky do 11. 4.

st a čt 8.00–11.00 hlídání dětí od 2 měsíců 40 Kč/hod. + aktivity pro 
maminky (angličtina, aerobik, masáže)

Volná místa:
Aerobik pro maminky (st 8.55–9.50, 500 Kč + hlídání dětí)
K@mpík (út 15.30–17.00, 500 Kč/10 lekcí)
Herna pro neorganizovanou mládež (po–st 14.00–17.00) 

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
(Blahoslavova 2)

  8. út 16.30 R. Knobloch: Malování s batikou
22. út 16.30 MUDr. J. Žmolíková: Legionář a odbojář Jiří Sedmík 

a jeho vztah k Žižkovu 

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

  3. čt 17.30–20.30 seminář o výchově dětí: „Respektovat a být re-
spektován” PhDr. D. Nevolová a PhDr. J. Nováčková, CSc. 

12. so 10.00–12.00 Jarní samoprodejní burza dětského oblečení. Re-
zervace prodejního místa předem nutná na misa.w@centrum.
cz. Cena 50 Kč za prodejní místo, vstupné 20 Kč

28. po 18.00– 21.00 Tvořivý večer – lektorka: L. Sušická, malba na 
hedvábí, decoupage a savová metoda 150 Kč + materiál

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

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
  7. po 13.30 Zaniklé usedlosti Smíchova, zast. autobusu 137 Na Knížecí
18. pá 16.00 Albatros: Zpíváme pro Vás a s Vámi. Dům s pečovatel-

skou službou, Roháčova 26
21. po 13.30 Mezi Libní a Vysočany, metro B Vysočanská
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Blahopřání 
seniorům
Všem členům a ostatním senio-

rům, kteří oslaví v dub-
nu kulaté a půlkulaté 

narozeniny, přejeme 
do dalších let hod-
ně zdraví a osobní 
pohody. Blahopřeje-
me Marii Zemanové 

a Marii Pohlové.
Za výbor Svazu důchodců Praha 3 

Viktor Pelzel

Jak vzniklo občanské sdružení Potala 
a s jakým cílem?

Nadační fond Potala existuje už 
10 let, ale nadace nemůže vyvíjet žád-
nou další činnost, tak jsme založili ob-
čanské sdružení se stejným názvem. Po-
kračujeme v charitativních projektech, 

věnujeme se propagaci tibetské kultury, 
přednáškám, výstavám i vydávání pub-
likací. Vyučujeme tibetštinu – a to i s ro-
dilou mluvčí. Rádi bychom naše cent-
rum rozšířili tak, aby k nám mohli lidé 
chodit studovat, získávat informace ne-
bo se jen setkávat. 

Jací jsou lidé, kteří k vám chodí?
Je to velmi různorodé, přicházejí 

studenti, kteří potřebují napsat práci, 
ozývají se podnikatelé, pak ti, kteří Ti-
bet navštívili, i ti, co se chystají. Chodí 
i buddhisté, kteří se chtějí naučit jazyk... 
Jaké máte vztahy s ostatními organiza-
cemi, které se zabývají Tibetem?

Spolupracujeme, my se nevěnujeme 
politice, ale kultuře a podpoře tradičních 
dovedností, protože si myslíme, že pod-
porou vzdělávání můžeme napomoci 
k udržení kultury. Podporujeme napří-
klad vzdělávání tibetských dětí v exilu, 
kam je rodiče posílají. Je to dlouhá a ne-
bezpečná cesta přes Himaláje, mnoho 
z nich i zahyne. 
Proč je rodiče posílají samotné?

Oni už sami na vzdělání rezignovali 
a v dětech mají naději – i když je třeba 
už nikdy neuvidí. V exilu získají vzdě-
lání a je snaha, aby se mohly vrátit do 
Tibetu, kde mohou působit jako učitelé 
či průvodci. 
Jak se jezdí do Tibetu?

Je třeba říct, že existuje hodně knih, 
které popisují Tibet takový, jaký už není, 
některé dokonce nemají s realitou nic 
společného. Tibet je pod správou Čín-
ské lidové republiky – část původního 
Tibetu zde tvoří tibetskou autonomní 
oblast, která má svá specifika. Ke vstu-
pu nestačí čínské vízum, je třeba ještě 
povolení, které se dá vyřídit jen přes 
cestovní kancelář a cestovat je možné 
jen v turistické skupině. Těch agentur 
je spousta, ty nejlepší jsou v Káthmán-

dú a člověk by měl věnovat pozornost 
tomu, aby si vybral, třeba i dražší, ale 
tibetskou cestovní kancelář, protože ta 
mu ukáže mnohem víc než čínská. V ob-
lasti se tedy musíte pohybovat s průvod-
cem a skupina je kontrolována, zda se 
pohybuje dle předem daného itineráře, 
zda je v daný den a správném místě. 

Čínská strana tvrdí, že tato kontrola je 
nutná, kvůli zdravotním rizikům které 
přináší vysoká nadmořská výška. 

Další možnost je navštívit oblasti 
Kham a Amdo v čínských provinciích 
Čching-chaj a S-čchuan, což jsou oblasti 
také tibetské, které ale nejsou součásti 
autonomní oblasti, takže je tam možné 
cestovat volně a bez povolení. 
Mohl byste popsat charitativní projek-
ty, na kterých se Potala podílí?

Podporujeme vzdělávání tibetských 
dětí v exilu, nabízíme i možnost spon-
zorovat konkrétní dítě. Neříkáme tomu 
adopce, protože se nám to zdá zavádějí-
cí, jeden rok stojí 360 dolarů a se svým 
studentem si můžete psát, můžete se sa-
mozřejmě na něj přijet i podívat... 

Dalším projektem, který podporuje-
me, je slepecká škola ve Lhase. Posílá-
me peníze a pomůcky, například jsme 

tam vezli slepecké hole, které se v Číně 
ani v Indii nedají pořídit. 

Věříme tomu, že je lépe pomáhat ma-
lým projektům a vědět, komu ty peníze 
jdou a za co jsou utraceny. Jako jediní 
podporujeme obnovu kláštera, ve kte-
rém žije 5 mnichů, kteří se snaží klášter 
vlastními silami opravit. 

Podporujeme výsadbu stromů, kte-
ré mají zabránit probíhající dezertifikaci 
krajiny. Pomáháme jedné konkrétní rodi-
ně, která tam s výsadbou stromů začala. 
Zrovna boj s postupující pouští – ne-
máte pocit marnosti?

Ne, oni ty stromy vysazují tak jako 
tak a díky naší pomoci je jich více a je 
vidět změna k lepšímu. A navíc – tady 
je vidět, že i částky, které mají v Evropě 
zanedbatelnou hodnotu mohou v Asii 
pomoci, sazenice stojí 2,50 Kč. 

No a konečně také podporujeme 
vzdělávání nomádů, kteří se byli nuceni 
usadit a ustoupit od původního způsobu 
života, takže jen sedí v paneláku a pobí-
rají podporu. Snažíme se, aby nezapo-
mněli původní řemesla, na místě máme 
své spolupracovníky, kteří kurzy řídí ne-
bo tam pravidelně dojíždí.

Připravila Michaela Púčiková

I malá částka může pomoci

Radnice Prahy 3 každoročně připomíná 
10. březen jako Den pro Tibet. Na dopro-
vodném programu se i letos podílelo 
občanské sdružení Potala. Se členem správní 
rady sdružení Petrem Kunešem jsme si 
povídali o charitě i cestování po Tibetu.

Step by step ČR, o. s. se v roce 2001 
osamostatnilo jako samostatný pro-
gram, který byl původně součástí Open 
Society Fund. Základním pilířem orga-
nizace je garance vzdělávacího progra-
mu Začít spolu v České republice. 

Začít spolu je vzdělávací program 
zdůrazňující individuální přístup k dí-
těti, partnerství rodiny, školy a širší 
společnosti v oblasti výchovy a vzdělá-
vání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dě-
tí se speciálními potřebami (dětí nad-
průměrně nadaných, dětí s vývojovými 
poruchami, dětí s postižením, velmi se 
osvědčuje u dětí z různých etnických 
menšin). Dále klade důraz na podnět-
né prostředí – netradiční členění třídy 
do center aktivit, kooperativní učení, 
projektové vyučování a integrovanou 
tematickou výuku. Již od MŠ se úspěš-
ně pracuje se sebehodnocením dětí, což 
posiluje pozitivní motivaci dětí k aktiv-
nímu a samostatnému učení.

Od roku 1994 je vzdělávací program 
Začít spolu aplikován do podmínek 
a systému české vzdělávací soustavy. 
Dle metodiky Začít spolu se dnes vy-
učuje na mateřských školách, na obou 
stupních základních škol a program se 
vyučuje také na VŠ.

Nedílnou součástí tohoto procesu je 
profesní příprava kvalitních pedago-
gických pracovníků a spolupracovní-
ků programu, které představují hlavní 
náplň organizace. V rámci garance pro-
gramu se Step by Step ČR, o. s. věnu-

je také procesu měření kvality pedago-
gické práce, zavedení mentoringu do 
národní vzdělávací soustavy a proti-
-předsudkovému vzdělávání. V součas-
né době spolupracují se SbS ČR, o. s. na 
různých úrovních mateřské a základní 
školy z celé ČR a vysoké školy zabýva-
jící se přípravou budoucích pedagogů.

Od počátku programu v České re-
publice bylo zavedeno 22 tréninko-
vých center, které rozšiřují metodologii 
programu Začít spolu na úrovni ma-
teřských (v ČR od roku 1994), základ-
ních (v ČR od roku 1996) a zvláštních 
či speciálních škol a komunity.

Step by Step ČR, o. s. každým rokem 
pořádá Letní školu Začít spolu a v prů-
běhu školního roku Cyklické vzdělává-
ní Začít spolu pro začínající pedagogy. 
SbS ČR, o. s. je členem mezinárodní sítě 
International Step by Step Association 
(ISSA, www.issa.nl) sdružující 29 part-
nerských organizací, jejichž náplní je 
garance programu Začít spolu (Step by 
Step) na národní úrovni. Step by Step 
ČR je otevřena spolupráci se všemi or-
ganizacemi a institucemi, se kterými je 
pojí společné cíle a zájmy.

Lenka Felcmanová, 
Step by Step CR, o.s.

Kontakt:
Step by Step ČR, o. s.
Kubelíkova 22/1089
tel./fax:  222 963 596
e-mail: info@sbscr.cz
www.sbscr.cz

PŘEDSTAVUJEME

Step by Step ČR, o. s.

Problém klíněnky jírovcové není ak-
tuální jen na podzim, kdy můžeme vi-
dět důsledky napadení škůdcem. Pokud 
věnujeme stromům trochu času teď, na 
jaře, na podzim budou lépe připraveny 
škůdci odolávat.
Zalévejte je.

V zimě stromy trpí nedo-
statkem vláhy. Na jaře, kdy 
vytvářejí nové listy a kve-
tou, potřebují vody opravdu 
hodně. Navíc jsou některé 
stromy (poblíž chodníků, 
silnic) vystaveny zasolení 
půdy. Rostliny ze zasolené 
půdy nedokáží přijímat vo-
du a usychají, i když je v okolí 
vláhy na první pohled hodně. To ta-
ké pomůže vydatná zálivka vyřešit – sůl 
z půdy vyplaví. 
Přihnojujte je, kypřete půdu.

Stromy ve městě mají často problém 
s kvalitou půdy. Obsahuje málo živin 
a často je ušlapaná tak, že do ní těžko 
může pronikat vzduch (i kořeny potře-
bují dýchat) a voda. Řešením je jírovce 
vhodným způsobem přihnojovat a půdu 

kypřit. Pozor na rozšířený omyl, že stro-
mům prospívají psí výkaly a moč, ty jim 
naopak škodí!
Zvětšete jejich životní prostor.

Stromy jsou často omezeny ve svém 
růstu dlažbou, která sahá až ke 

kmeni, různými stavbami apod. 
Zamyslete se nad tím, jestli 
by někde lépe než dlažba 
neposloužil trávník a jestli 
některé předměty omezující 
nebo ohrožující strom ne-
jsou úplně zbytečné.
Poraďte se s odborníky 
o možnosti postřiku.

Pokud už jste vyzkoušeli 
všechny výše zmíněné způsoby, 

jak jírovcům pomoci, nezapomíná-
te na podzimní hrabání napadeného listí 
a pořád ještě máte pocit, že by bylo dob-
ré pro stromy udělat více, můžete vy-
zkoušet některý z dostupných postřiků. 

Více informací o problému klíněnky 
jírovcové a možnostech jeho řešení na-
leznete na http://klinenka.unas.cz. 

Lucie Vančurová,
ZO ČSOP Koniklec

Pomáhejme jírovcům už teď

V pondělí 10. března 2008 zemřel ve vě-
ku 88 let herec Radovan Lukavský. Roz-
loučení s významným hercem proběhlo 
v úterý 18. března dopoledne v Národ-
ním divadle, odpoledne v 15.30 se s ním 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
rozloučila také veřejnost při zádušní 
mši, kterou celebroval arcibiskup praž-
ský kardinál Miloslav Vlk. Profesor Lu-
kavský byl zapsán v Knize cti Prahy 3 
a hlásil se k římskokatolické farnos-
ti u sv. Prokopa, v žižkovském koste-
le sv. Rocha čítával biblická čtení. V září 
loňského roku poskytl rozhovor farním 
Prokopským listům, který přetiskujeme 
s laskavým svolením farnosti.

Přesto, že jste hodně známá osobnost, 
působíte velmi skromně...

Vyrůstal jsem v rodině, pro kterou ži-
vot byl opravdu boj. Tatínek byl truh-
lář a na Vinohradech měl dílnu. „Ru-
dolf Lukavský, mistr truhlářský“, to byl 
první verš, který jsem znal. Byl to velmi 
poctivý člověk a strašně na to doplácel. 
Vzpomínám, jak si u něj nějaký člověk 
objednal skřínku s policemi, jenže pro-
tože otec nedostal koupit suché dřevo, 
jeho sušením se zpozdil o nějaký den, 
a ten člověk pak odmítl zaplatit a ješ-
tě po něm chtěl pokutu. Pamatuji si, jak 
maminka sebrala nás tři děti, a šli jsme 
prosit, aby tatínkovi odpustil, že to ne-
byla jeho nedbalost, ale ten člověk nás 
i tak vyhodil.
Nutilo vás to více držet pospolu, nebo 
naopak jste byl každý rád, když se po-
staral o sebe?

Řeknu vám příklad. Když otcův bra-
tr koupil vyřazený cukrovar u Svoj-
šic a chtěl tam udělat továrnu na náby-

tek, tatínka vyzval, aby tam šel pracovat. 
Hned první zakázkou byla objednávka 
od Bati na jakési obchodní skříně. Byly 
toho asi tři vagóny, a protože se někde 
stala chyba a neodpovídala jedna mí-
ra, všechno se jim to vrátilo a firma tím 
zkrachovala. Přesto se se strýcem neroz-
hádali. Tatínek byl pak delší dobu úplně 
bez zaměstnání, čímž byl život pro nás 
velmi těžký, zejména pro naši maminku. 
Od ní jsem se asi naučil žít velmi skrom-

ně a později se postarat nejen o sebe, ale 
i o ostatní členy domácnosti. Nebyly to 
žádné velké peníze, takže si nikdo z nás 
nemohl zvyknout na žádný přepych.
Je to letos padesát let, co jste se stal čle-
nem Národního divadla. Přitom jste vždy 
veřejně chodil do kostela. Pomáhalo Vám 
to, že jste už byl známým hercem?

Ale já jsem přece žádné jméno neměl 
a naopak, hodně často mě zvali na různé 
pohovory. Já jsem se odvolával na ústa-
vu a na svobodu vyznání. Asi bylo výho-
dou, že jsem šel do těchto střetů od za-
čátku s otevřeným hledím. I tehdy byli 
lidé, kteří sice chodili do kostela, ale po-
tají nebo radši ustupovali, a na ně si pak 
soudruzi mnohem více troufli. Taková 
Marie Rosůlková, překrásné a hodné 
děvče, ale vstoupila do strany. A myslím, 
že to vůbec tím neměla jednodušší.
Mnoho herců pak mělo zákaz vystupovat 
a celá desetiletí o nich nebylo slyšet...

Když jsem se nepřidal k tzv. Kato-
lické akci, kterou komunisté chtěli de-
monstrovat, jaká je u nás náboženská 
svoboda, u mého jména si soudruž-
ka ředitelka našeho divadla Amorto-
vá udělala černý puntík, takže jsem 
nesměl dost dlouhou dobu vystupo-
vat v rozhlase. Když jsem pak pozdě-
ji už dostával nějaké nabídky, pokaž-
dé jsem si vyžádal scénář a nebál jsem 
se poděkovat, když to bylo něco, za 
co bych se už skutečně musel stydět. 
Když dnes někdo říká, že jsem toho 
moc nafilmoval, já mu odpovídám, že 
kdyby chtěl udělat seznam filmů, kte-
ré jsem odmítl, ten seznam by byl da-
leko bohatší.

Miloš Szabo,
katolický kněz

Poslední rozhovor 
s Radovanem Lukavským

Radovan Lukavský
Narodil se v listopadu 1919. Vystudo-
val herectví na pražské konzervato-
ři. Od roku 1957 až do své smrti byl 
členem souboru Národního divadla. 
Jeho nejslavnějšími rolemi byly ob-
chodník s deštěm, Hamlet nebo To-
máš Becket. Hrál ve stovkách filmů 
a televizních inscenacích. Pro rozhlas 
namluvil 17 biblických příběhů.

Za tajemstvím jmen 
žižkovských ulic

V tomto čísle mimořádně nenajde-
te další díl pokračování seriálu o histo-
rických souvislostech, které se vážou 
k názvům žižkovských ulic. Důvodem 
je náhlé onemocnění Jana Škody z Ar-
chivu hl. m. Prahy, který je autorem 
tohoto svěžího pohledu do české his-
torie. Děkujeme za pochopení a přeje-
me Janu Škodovi brzké uzdravení.

Jan Sotona, šéfredaktor

Asociace pro osobní asistenci (APOA) 
pořádá Kurzy pro osoby s tělesným po-
stižením z Prahy, kde lektoři s různými 
typy postižení učí další osoby s postiže-
ním jak zajišťovat osobní asistenci, jak 
komunikovat s osobními asistenty, jak 
řešit krizové situace a spoustu prak-
tických věcí. Kurzy jsou pro účastníky 
zdarma, zajišťujeme stravu a hradíme 
osobní asistenci po dobu konání kurzu. 
Místo konání kurzu je vždy dostupné 

bezbariérovou MHD a přizpůsobené li-
dem s postižením. Garantem a hlavním 
školitelem je Ing. Jana Hrdá.

Pokud se chcete kurzu zúčastnit nebo 
se dozvědět více informací, kontaktujte 
nás telefonicky: 774 504 151, 775 704 151 
nebo elektronicky: nvapoa@seznam.cz 
nebo khapoa@seznam.cz. Veškeré in-
formace o projektu jsou k dispozici ta-
ké na www.apoa.cz.

Nicole Vallejosová, Apoa

Kurzy pro osoby s tělesným postižením 

Náš transparentní účet u eBanky má číslo 278 870 4028/2400. 
Variabilní symbol zadejte podle projektu, který chcete podpořit.
vzdělávání nomádů VS 666
výsadba stromů VS 555
tibetská dětská SOS vesnička VS 111
škola pro nevidomé děti VS 122
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MORANA SKONČILA VE VLTAVĚ – Pravidelný průvod centrem Prahy spojený 
s vynášením Morany připravilo i letos na neděli 9. března rodinné a kulturní centrum 
Nová Trojka. Asi stovka rodičů s dětmi se v neděli sešla na stanici metra Malostranská 
a za doprovodu lidových písniček folklorního souboru Špalíček prošla přes Kampu 
na Karlův most, kde Moranu, symbol zimy, vhodila do Vltavy.
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Kdo mě chce

1) 00530/2008: osmiletý pes, černý německý ovčák standardní velikosti, chybí 
mu některé zuby, je nekonfliktní, v bytě čistotný. Nevyžaduje dlouhé procházky, 
vhodný i ke starším lidem. Nalezen 2. března.

2) 02629/2007: bílý pes s šedýma ušima, desetiletý kříženec pudla, kastrovaný, 
není vhodný k dalším psům, k lidem je hodný, mazlivý a poslušný. Nalezen 
10. prosince na Žižkově.

3) 00359/2008: osmiletý anglický kokršpaněl, černý pes standardní velikos-
ti, milý, hodný, ale nechce být sám doma. Vhodný ke starším lidem, kteří by 
s ním byli i přes den. Nalezen 11. února na Žižkově.

4) 00584/2008: sedmiletý kříženec, bílý pes s delší srstí střední velikosti. Není 
vhodný k dětem. Je hyperaktivní, vyžaduje hodně pohybu a dlouhé procházky. 
Nalezen 8. března na rozhraní Prahy 3 a 10.

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

Napadli strážníky, 
skončili v poutech

V poutech na policejní služebně skončili dva dvacetiletí muži 
z Prahy. Když 6. března v nočních hodinách hlídka strážníků kontro-

lovala v Cimburkově ulici skupinu podnapilých osob rušících noční klid, dva mla-
díci při zjišťování totožnosti fyzicky napadli přítomného strážníka a způsobili mu 
zranění ruky. Díky pohotovému zákroku strážců zákona však byli oba agresivní 
útočníci za použití hmatů, chvatů a slzotvorného prostředku omezeni na osobní 
svobodě a předáni Policii ČR.

Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

V druhém dubnovém týdnu se se-
jdou na Žižkově nejlepší mladí pražští 
hudebníci hrající na smyčcové nástro-
je. V Hudební škole hlavního města 
Prahy na Komenského náměstí změ-
ří své síly v krajském kole celostátní 
soutěže vyhlášené ministerstvem škol-
ství. Soutěž začne 7. dubna v 18 hodin 
koncertem komorního smyčcového 
orchestru ze švédského Trondheimu. 
Všechny přátele vážné hudby zve-
me na koncerty a soutěž, které bu-
dou probíhat po celé tři dny v budově 
hudební školy mezi 8. a 10. dubnem. 
Vstup je zdarma.

Blanka Blahová,
Hudební škola hl. m. Prahy

Smyčcová přehlídka Krátce...
� Shromáždění občanů při příleži-
tosti 63. výročí osvobození Českoslo-
venska a ukončení II. světové války 
pořádá obvodní výbor Českého svazu 
bojovníků za svobodu Praha 3. Shomáž-
dění proběhne na nádvoří Základ-
ní školy Pražačka, Nad Ohradou 25 
v úterý 6. května od 10.45 hodin.

� Jarní a letní burzu dětského a ju-
niorského oblečení, obuvi, školních 
potřeb, knížek a hraček, pořádá ma-
teřské centrum při Farním sboru 
Českobratrské církve evangelické, 
Korunní 60, Praha 2 – Vinohrady. Akce 
proběhne ve čtvrtek 3. dubna od 12.30 
do 18.00 hodin, příjem věcí je ve středu 
2. dubna. od 16.30 do 18.30 hodin a vý-
dej neprodaných věcí pak ve čtvrtek 
3. dubna od 19.00 do 19.30 hodin.
� Dvěma truhličkám se vzácnými pí-
semnostmi posledního předbělohor-
ského biskupa Jednoty bratrské z po-
čátku 17. století, které byly objeveny 
v roce 2005 při rekonstrukci bývalého 
kláštera v Mladé Boleslavi bude věno-
vána přednáška ThDr. Jiřího Justa. Akci 
pořádá Českobratrská církev evange-
lická v Betlémské kapli na Žižkově, 
Prokopova 4 ve čtvrtek 17. dubna od 
18.00 hodin.
� V minulém čísle bylo u článku „Ne-
ziskovka hledá osobní asistenty“ uve-
deno telefonní číslo, na které se někteří 
čtenáři nemohli dovolat. Uvádíme tedy 
další číslo na o. s. Rytmus: 224 255 819.

Dubnový
domácí zápas 
FK Viktoria Žižkov

13. ne 10.15 s FK Teplice

Obdobím péče o tělo vyhlásilo ob-
čanské sdružení Remedium Praha právě 
tento měsíc. Přednášky a semináře pořá-
dané v rámci této akce jsou určeny pře-
devším seniorům. „V životě jde vše lépe, 
když jsou naše tělo a mysl v harmonii. 
Měsíc péče o tělo navazuje na naší pod-
zimní akci Měsíc péče o duši,“ říká Jan 
Honzík ze sdružení Remedium. Nabí-
zený cyklus přednášek a workshopů se 
snaží představit především takové způ-
soby péče o tělo, které respektují vzájem-
nou provázanost těla i mysli a pozitivně 
ovlivňují člověka v jeho celistvosti. Série 
přednášek a workshopů začíná v Klubu 
Remedium v Táboritské 22 již 3. dub-
na a poběží až do 30. dubna. Celkem 
je připraveno třináct akcí. Více infor-
mací na www.remedium.cz nebo te-
lefonu 222 712 940. -red- 

Duben – měsíc péče o tělo

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita při-
pravil na 12. dubna od 13 hodin v rám-
ci cyklu Letem světem s Ulitou sobotu 
v ukrajinském stylu. 

Hlavní motivací pro výběr země je 
skutečnost, že v Čechách žije velmi po-
četná menšina Ukrajinců a že všeo-
becné mínění Čechů o této zemi a je-

jích obyvatelích je zatíženo mnohými 
předsudky. Na přípravě akce se podíle-
jí příslušníci ukrajinské národnosti, za 
všechny jmenujme alespoň akademic-
kou malířku Zoju Popovou či taneční 
mistry, sólisty baletu Státní opery Pra-
ha, Jurije a Nataliu Kolvovi. Během so-
botního dopoledne budou mít návštěv-
níci možnost seznámit se s výrobou 
ikon, navštívit výtvarnou dílnu s motivy 
Petrykivskyho rospysu či si vyzkoušet 
tradiční výšivku a košíkaření. Součás-
tí akce bude výstava fotografií a bese-
da o Ukrajině a o tzv. Oranžové revolu-
ci. Největší atrakcí se bezesporu stane 
taneční vystoupení dětského souboru 
Džerelo (Pramen) s následným kurzem 
lidového tance. Záštitu nad cyklem Le-
tem světem s Ulitou převzal Jiří Matu-
šek, místostarosta pro výchovu a vzdě-
lávání v Praze 3.

www.ulita.cz

Ulita zve na Ukrajinu

1

Od prvního jarního dne je opět v pro-
vozu dětské dopravní hřiště v Jilmo-
vé ulici. Areál v blízkosti Židovských 
pecí mezi ulicemi Malešická a Jilmová 
je pro děti v doprovodu rodičů otevřen 
od jara do podzimu. Denně včetně ví-
kendů od 14.00 do 19.00 hodin je hřiště 
přístupné dětem do deseti let na kolech 
a koloběžkách s výjimkou úterý, kdy 
vozovky patří výhradně jezdcům na ko-
lečkových bruslích. Dospělí návštěvníci 
mohou využít areál ve středu od 19.30 
do 21.30 hodin. 

Moderní hřiště je vybaveno světelnou
křižovatkou včetně klepátek pro zra-
kově postižené, železničním přejezdem 
se světelným a zvukovým zabezpeče-
ním a kruhovým objezdem. Při návště-
vě máte po zaplacení 20 korun vstup-
ného možnost si bezplatně zapůjčit 
kola všech velikostí, koloběžky, tříkol-
ky i cyklistické přilby. Pro rodiče i děti 
je zde k dispozici park s lavičkami, dět-
ské pískoviště i občerstvení přímo v are-
álu. Hřiště v Jilmové bude v provozu až 
do 26. října. -red-

V pátek 29. února se konala za účas-
ti místostarosty Jiřího Matuška oslava 
prvních narozenin rodinného centra 
Paleček v Laubově ulici. Na progra-
mu bylo vystoupení malých Palečků – 
účastníků kurzů Písnička a loutkové 
představení Budulínek. 

Rodinné centrum nabízí rodinám 

s malými dětmi širokou paletu kurzů 
a kroužků: kurzy hudební, pohybové, 
dramatické, jazykové a výtvarné výcho-
vy, kurzy Montessori – hraní pro děti, 
kurzy s prvky walfdorfské pedagogiky 
a další. Dospělým jsou určeny před-
nášky a semináře zaměřené na těho-
tenství, porod, výchovu dětí a zdra-

vou výživu, ale také tvořivé večery. 
Pravidelné kurzy navštěvuje více než 
180 rodin s dětmi a další přicházejí na 
jednorázové akce – semináře, přednáš-
ky, workshopy... Měsíční nabídku akcí 
Palečku naleznete vždy na straně 6 RN 
a na www.rcpalecek.cz -red-

Paleček oslavil první narozeniny Dětské dopravní hřiště 
v Jilmové opět v provozu
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