
Na Žižkově je hned několik míst, 
kam lze vyrazit na procházku nebo za 
sportovním vyžitím. Nejoblíbenějšími 
jsou vrch Vítkov, park na Židovských 
pecích či vrch sv. Kříže. Teď ale vzni-
ká zbrusu nový park, který nese po-
etický název Rajská zahrada. Pro žiž-
kovskou radnici je to vůbec největší 
investiční akce v oblasti péče o zeleň 
za poslední roky. Celkové náklady do-
sáhnou částky třiceti milionů korun. 
Z větší části půjdou z kasy Prahy 3, 
ale počítáno je také s finanční spolu-
účastí hl. m. Prahy. 

Díky letošní mírné zimě jsou již 
stavební práce na proměně rozsáhlé-
ho nevyužitého prostoru nad Vyso-
kou školou ekonomickou na hranicích 
s Prahou 2 v plném proudu. Svažitý 
pozemek bude dle návrhu architektů 
rozdělen na čtyři terasy. Každá z nich 
bude využita pro jiný účel tak, aby byl 
nový park atraktivní pro všechny vě-
kové kategorie. 

V dolní části poblíž vstupu do parku 
má vzniknout hřiště pro malé děti, kte-
ré bude sloužit jak veřejnosti, tak ma-
teřské škole z Vlkovy ulice. Veřejnos-

ti i školní mládeži pak bude určeno ví-
ceúčelové hřiště s umělým povrchem, 
běžeckou dráhou a osvětlením. Proto-
že už je načase umožnit sportování tee-
nagerům a dospělým,  připravuje se zde 
novinka v třetí městské části – posilov-
na v zeleni, pod širým nebem. 

V zahradě bude mít své místo hřiš-
tě pro petanque a prostor oživí okras-
né jezírko. Dominantou nejvýše polo-
žené terasy se jistě stane vyhlídkový 
altán s nádherným výhledem na pa-
norama Prahy. „Jedná se o atraktivní 
prostor. Počítáme s tím, že se zde v bu-

doucnu mohou odehrávat také nefor-
mální společenská setkání nebo svateb-
ní obřady,“ říká starostka Milena Ko-
zumplíková.

Prakticky všechny pražské parky se 
potýkají s řáděním vandalů. Ničena je 
zeleň, lavičky i další vybavení. Některé 
lokality se stávají doslova rájem bez-
domovců. Nový park proto bude oplo-
cen, na noc se bude zamykat a také 
přes den zde bude na pořádek dohlížet 
stálý správce. Brány nového parku by 
se prvním návštěvníkům měly otevřít
již v září. -pb-

Divadlo konzervatoře
hraje v Žižkovském 
divadle Járy Cimrmana 
každé pondělí. Přijďte 
se na ně podívat!

Čtěte na str. 4

O privatizaci bytů,
opravách domů 
i mikrobusech hovoříme 
se zástupcem starosty 
Zdeňkem Lochmanem

Čtěte na str. 3

Legionář i domovník
generálmajor Antonín 
Špaček zemřel 3. dubna.
Čest jeho památce.

Čtěte na str. 7

Nová zelená oáza na Žižkově
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Menší zlo
Někdy je člověk v živo-
tě postaven před pro-
blém, který nemá jedno-
duché řešení. Nestojíte 
před volbou mezi dob-
rým a špatným, ale mu-
síte se rozhodnout pro 

menší ze dvou zel, případně pro to špat-
né, ale nutné.

Žižkov, Vinohrady, ale i další cent-
rální čtvrti pražské metropole pamatují 
už hezkou řádku let. Když vznikaly je-
jich křivolaké uličky a ulice, nikdo z ar-
chitektů a urbanistů neměl ani zdání, že 
jednou bude potřeba na jeden byt zajis-
tit dvě i více parkovacích míst. Snad ani 
Jules Verne nemohl předpovědět, kolik 
automobilů bude mít na počátku třetí-
ho tisíciletí průměrná česká rodina.

Doprava v klidu, jak se problematice 
parkování odborně říká, nemá v histo-
rické zástavbě evropských metropolí při 
současném rozmachu osobní automo-
bilové dopravy nikdy jednoduché řeše-
ní. Potřebu intenzivně se zabývat touto 
problematikou si uvědomilo již minu-
lé vedení žižkovské radnice. Jako jed-
na z prvních městských částí, hned po 
Praze 1, jsme začali na regulaci dopravy 
v klidu intenzivně pracovat. Z odbor-
ných studií vzešel projekt, který byl po-
té podroben široké veřejné diskusi. Tato 
diskuse probíhá do dnešního dne a zá-
jem městské části je jediný – aby regula-
ce parkování vyhovovala především zá-
jmům občanů Prahy 3.

Den D by měl nastat po prázdni-
nách, kdy se rozhodnutím Magistrátu 
hl. m. Prahy spustí projekt zón place-
ného stání v Praze 2, 3, 7 a v levobřež-
ní části Prahy 1. Pro všechny tyto měst-
ské části stanovil magistrát jednotná 
pravidla.

Úplné odmítnutí tohoto projektu by 
bylo pro naši městskou část nesmyslné 
– ze Žižkova by se stalo odstavné par-
koviště vozidel občanů i návštěvníků 
sousedních regulovaných území. Pře-
sto jsme se některé aspekty regulace, 
o kterých jsme vedli s veřejností dlouhé 
měsíce diskuse, pokusili změnit a při-
způsobit specifickým podmínkám naší 
městské části. Zatím jsme s našimi ná-
vrhy na Radě ZHMP neuspěli, ale o ty-
to úpravy v systému budeme i nadále 
usilovat. Chci věřit tomu, že se nám po-
daří prosadit takové změny, které bu-
dou ve prospěch našich občanů.

Takže ještě jednou: doprava v klidu 
nemá ideální řešení. Přesto se snažíme 
nalézat menší zlo a budeme dále prosa-
zovat to nejlepší pro naše občany.

Zdeněk Lochman
zástupce starosty

Zleva: Míša Červeňáková, Vlasta Schwarz, Bára Nadějová a Kristýna Pavlíčková
Prahu bude ve finále 7. ročníku sou-

těže Paragraf 11/55 reprezentovat Zá-
kladní škola Jaroslava Seiferta z Prahy 3. 
Rozhodlo o tom městské kolo 20. dub-
na, ve kterém náměstkyně primátora 
Hana Žižková vyhlásila jako vítěze prá-
vě pětičlenné družstvo žižkovských ško-
láků. Tématem 7. ročníku soutěže bylo 
dodržování zákonů se zřetelem na zá-
kon č. 379/2005 Sb., který se týká pro-
deje tabákových výrobků. Soutěž by-

la určena žákům 5. až 9. tříd základních 
škol a jejím cílem bylo zvýšení právního 
vědomí dětí. Soutěžních bojů se za šest 
let existence aktivně zúčastnilo více než 
40 000 dětí. Letos poprvé soutěž došla 
až do celorepublikové úrovně. Žáci ze 
ZŠ Jaroslava Seiferta zvítězila v konku-
renci 45 pražských škol. O celorepubli-
kové prvenství budou bojovat ve finále, 
které proběhne na počátku června v bu-
dově Senátu ČR. -red-

Žižkovské děti 
ve finále Paragrafu

Hlavní město vyhlásí konkurz na 
správce zón placeného stání v měst-
ských částech Prahy 1, 2, 3 a 7. Správ-
cem se stane soukromý subjekt, pro-
vozovatelem a příjemcem tržeb bude 
metropole. Parkovací automaty v uli-
cích zůstanou, přibudou časově ome-
zené karty. Celý systém by měl začít 
fungovat od září tohoto roku. Roz-
hodla o tom 10. dubna Rada hlavního 
města Prahy.

Stejně jako v jiných městech má za-
vedení tohoto systému v Praze 1, 2, 3 
a 7 zlepšit podmínky pro obyvatele 
s trvalým pobytem, usnadnit možnos-
ti zásobování, snížit intenzitu dopra-
vy ve městě, a tím i zlepšit bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích 
a případně od parkování uvolnit ně-
která veřejná prostranství.

Pro Prahu 3 počítá magistrát praž-
ské metropole s 82 automaty. Rezident-
ních míst má být 9383 a míst návštěv-
nických 1386. Správcem zón placeného 
stání bude soukromý subjekt, příjem-
cem tržeb bude hlavní město a v jeho 
kompetenci bude jak cenová politika, 
tak kontrola dodržování režimu.

„Platit budou lidé i nadále prostřed-
nictvím parkovacích automatů, kte-
ré se i přes některé výhrady osvědči-
ly. Jsou snadno přístupné a ve většině 
evropských měst stále dobře fungují. 
Novinkou budou časově omezené par-
kovací karty,“  přiblížil celou ideu ná-
městek primátora Blažek.

Časově omezenou (dvouhodinovou)
parkovací kartu si bude řidič dávat 
za okno, aby veškeré údaje byly čitel-
né z vnějšku vozidla. Bude sloužit pře-

devším pro zásobování a služby. Nebu-
de volně prodejná, zájemci si ji budou 
moci pořídit v prodejních místech par-
kovacích karet – na úřadech měst-
ských částí. 

Jednotná cena pro rezidenty bude 
700 korun a je navržená tak, aby zhru-
ba odpovídala pouze nákladům na 
provoz parkovací zóny.„Nerespekto-
vání parkovacího režimu v placených 
zónách budou postihovat početně po-
sílené hlídky městské policie,“ upozor-
nil Rudolf Blažek. Celý systém place-
ného stání v lokalitách Praha 1, 2, 3 a 7 
by měl začít fungovat během letošní-
ho září. Přesný termín bude stanoven 
v závislosti na podpisu smlouvy s no-
vými správci.

Jiří Wolf,
Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

Parkovací zóny od září

Oslavy konce války
Městská část Praha 3 a Obvodní výbor Českého svazu bojovníků za 

svobodu pořádají vzpomínkové shromáždění občanů při příležitosti 
62. výročí osvobození Československa a ukončení II. světové války 
v Evropě. Toto tradiční pietní setkání za účasti starostky Prahy 3, 

válečných veteránů a příslušníků odboje se koná ve čtvrtek 3. května od 11.00 
hodin na nádvoří Základní školy Pražačka.

Akce se uskuteční za každého počasí. Místa laskavě zaujměte do 10.45 hodin. 

Foto: T. Kotásek
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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 konkrétní 
dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného 
v seznamu. Kontejnery budou k dispozici vždy od pondělí od 14.00 hod. do doby, než bude počet kontejnerů 
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.
V minulém čísle jsme omylem uvedli informaci o přesunu stanoviště na Sladkovského nám. Za chybu se omlouváme. -red-

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic č. 11 (3) 21. 5.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 28. 5.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 7. 5.
4. Přemyslovská/Sudoměřská (2) 14. 5.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 21. 5.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 28. 5.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 7. 5.
8. U Rajské zahrady/Vlkova (2) 14. 5.

Okruh C termín přistavení
  9. nám. Barikád (2) 21. 5.
10. Ambrožova/Malešická (4) 28. 5.
11. Jeseniova 143 (3) 7. 5.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 14. 5.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 21. 5.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 28. 5.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 7. 5.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 14. 5.

ze dne 4. 4.
Souhlasila
• s poskytnutím zpětného čerpá-
ní prostředků z fondu pro podporu 
údržby privatizovaných obytných do-
mů schváleným bytovým družstvům 
v celkové výši 487 262 Kč • s uspořá-
dáním schůzky starostky Mileny Ko-
zumplíkové s nájemci domů Pod Li-
pami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50 
za účelem poskytnutí informací k zá-
měru prodeje bytů • s uzavřením do-
datku ke smlouvě s AVE CZ odpa-
dové hospodářství s. r. o. • s koná-
ním akce „Den s Deníkem“ na nám. 
Jiřího z Poděbrad, dne 30. 5. od 10.00 
hod. do 18.00 hod.pořádasného vy-
davatelstvím Vltava-Labe-Press, a. s. 
• se zápisem herce Stanislava Zindul-
ky do Knihy cti MČ P- 3 u příležitos-
ti jeho významného životního jubilea 
• s uzavřením nájemních smlouvy na 
dobu určitou s účastníky umístěnými 
na prvních místech výběrového říze-
ní na byt č.18 Písecká 20/2341, byt č. 4 
Vinohradská 139/1888. a byt č. 35 Za 
Žižkovskou vozovnou 18/2687. V pří-
padě odstoupení od smlouvy dala ra-
da souhlas uzavřít smlouvy s účast-
níky na dalších místech jednotlivých 
tendrů • se zadáním veřejné zakázky 
na zateplení fasády a výměnu oken 
v ZŠ K Lučinám formou zjednodu-
šeného podlimitního řízení a stanovi-
la jeho kritéria. Rada zároveň jmeno-
vala hodnotící komisi pro tento tendr 
• s uzavřením příkazní smlouvy mezi 
MČ P-3 a SKM k zabezpečení tech-
nicko-organizačních kroků směřují-
cích k uskutečnění výběrového říze-
ní na prodej bytových jednotek v ulici 
Pod Lipami a K Lučinám
Schválila
• firmu STŘECHMONT s. r. o. jako
dodavatele pro II. etapu opravy 
střechy Jeslí Roháčova 40 za cenu 
1 544 882,64 Kč vč. DPH • převod 
100 000 Kč z rezervního fondu do in-
vestičního fondu v rámci hospodaře-
ní příspěvkové organizace ZŠ Lupá-
čova pro obnovu stanic PC v budo-
vě školy, včetně terminálového řeše-
ní • doporučení komise obchodních 
aktivit RMČ • zřízení věcného bře-
mene s právem chůze a jízdy pro spo-
lečnost Croco, a. s. na pozemku parc. 
č. 1780/1 • smlouvu o dodávce pra-
cí a služeb v oblasti automatizova-
ného zpracování dat s firmou Česká 
pošta, s. p.  • revokaci svého usnese-
ní k výstavbě nového dětského hřiš-
tě v ul. V Jizerách, ve které navýšila 
investici na tuto akci na 420 120 Kč 
bez DPH • záměr prodeje bytového 
domu Libická 5, čp. 1832 s pozemky 
v rámci III. etapy privatizace domov-
ního fondu
Vzala na vědomí
• vyhodnocení plánu oprav za rok 
2006
Doporučila
• Zastupitelstvu MČ schválit poskyt-
nutí peněžitého daru z rozpočtu MČ 
P-3 ve výši 150 000 Kč organizaci Ob-
čanské sdružení Život bez závislosti 
na komplexní program protidrogové 
prevence a prevence sociálně pato-
logických jevů na základních školách 
zřizovaných MČ P- 3 • Zastupitelstvu 
MČ schválit změnu úplného znění zři-
zovací listiny příspěvkové organizace 
Sportovní a rekreační areál Pražač-
ka se školní jídelnou • Zastupitelstvu 
MČ zařadit bytový dům čp. 512 s po-
zemkem parc. č. 4092 k. ú. Žižkov, 
Biskupcova 20, Praha 3 do III. etapy 
privatizace domovního fondu • Za-
stupitelstvu MČ schválit poskytnutí 
návratných bezúročných půjček pro 

opravy a rekonstrukce domů • Zastu-
pitelstvu MČ schválit prodej pozem-
ku parc. č. 2931/150 společnosti ABA 
Group, s. r. o., za cenu 1 880 000 Kč 
• Zastupitelstvu MČ schválit v rám-
ci III. etapy privatizace domovního 
fondu prodej bytových domů druž-
stvům nájemníků Biskupcova 43, 
Viklefova 14 s pozemky, za kupní 
cenu 21 560 000 Kč, Jana Želivské-
ho 9 a Jana Želivského 11 s pozem-
ky za kupní cenu 19 000 000 Kč, Pře-
myslovská 25 s pozemky za kupní 
cenu 21 025 000 Kč, Slezská 119 a Pí-
secká 15 s pozemky za kupní cenu 
42 000 000,- Kč

ze dne 18. 4.
• vnitřní pravidla a ubytovací řád 
k azylovému bydlení v zařízení pro 
přechodný pobyt, Pečovatelská služ-
ba P-3 a stanovila úhradu za ubyto-
vání (jedna osoba v ubytovací buň-
ce – 2 400 Kč/osoba/měsíc, dvě osoby 
v ubytovací buňce – 1 350 Kč/osoba/
měsíc) • převod finančních prostřed-
ků z rezervního fondu do investiční-
ho fondu v rámci hospodaření pří-
spěvkových organizací Mateřská ško-
la Vozová 5 a Mateřská škola Na Vr-
cholu 1a • doporučení bytové komise 
RMČ • kupní smlouvu na prodej po-
zemků pro Družstvo Parkoviště Jil-
mová dle usnesení ZMČ P-3

Souhlasila
• s poskytnutím daru na rok 2007 
Svazu tělesně postižených v ČR, MO 
č. 1 – 500 Kč/účastník rekondice), 
Svazu tělesně postižených v ČR, OV 
P-3 na pronájem bazénu – 20 000 Kč, 
Diakonii církve bratrské, Stacio-
nář P-3 na úhradu režijních poplat-
ků za obědy – 40 000 Kč, Občanské-
mu sdružení pro provoz Centra inte-
grované onkologické péče, nemoc-
nice Měšice – 50 000 Kč • s uzavře-
ním Smlouvy o nájmu bytů v Do-
mech s pečovatelskou službou Ro-
háčova a Krásova na dobu neurčitou 
s čtyřmi potřebnými občany • s vy-
stoupením norského dámského sbo-
ru na nám. Jiřího z Poděbrad, dne 23. 
6. od 12.00 do 17.00 hod. • s uzavře-
ním darovací smlouvy mezi GEO-
SAN GROUP a. s. a MČ P-3 na do-
dávku a montáž 100 ks vnitřních ža-
luzií do oken ordinací lékařů u stav-
by Central Park Praha
Vzala na vědomí
• sedm volných bytů, pět z nich po-
stoupila bytové komisi k návrhu na 
přidělení odsouhlaseným žadatelům, 
na dva pověřila OBNP vypsat výběro-
vá řízení • deset volných nebytových 
prostor a uložila OBNP na ně vypsat 
výběrové řízení
Doporučila
• Zastupitelstvu MČ schválit prodej 
pozemku pod stavbou trafostanice 
do vlastnictví PREdistribuce za kup-
ní cenu stanovenou dle cenové mapy 
nejblíže přilehlého pozemku • Zastu-
pitelstvu MČ s poskytnutím zpětného 
čerpání bytovému družstvu v souladu 
s přílohou č. 1 tohoto usnesení v cel-
kové výši 76 000 Kč z Fondu pro pod-
poru údržby privatizovaných obyt-
ných domů
Nesouhlasila
• s udělením jednorázové výjimky 
z vyhlášky o ochraně veřejné zeleně 
pro OS Parukářka na akci „Pálení ča-
rodějnic“ na vrchu sv. Kříže

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

Rada městské části Praha 3 Radnice usiluje o čisté ulice, 
naráží však na bezohlednost

Volné byty
Výzva č. 135 

Městská část Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými byty:
1. Malešická 23/2402, byt č. 15, I. kat., 1+1, 4. patro, 39,1 m2, (min. nájemné 100 Kč/m2/měsíc)
2. Přemyslovská 40/1925, byt č. 42, I. kat., 1+0, 6. patro, 39,5 m2, (min. nájemné 100 Kč/m2/měsíc)
3. Táboritská 24/16, byt č. 65, 8. patro, I. kat., 2+k.k, 47,8 m2, (min. nájemné 100 Kč/m2/měsíc)
4. Táboritská 26/17, byt č. 61, I. kat., 1+k.k,.8. patro, 38,1 m2, (min. nájemné 100 Kč/m2/měsíc)
Prohlídky bytů budou umožněny dne 15. května 2007 v 9–10 hod.

Tyto byty budou pronajaty na základě Vašich písemných nabídek, zaslaných na adresu Úřadu městské části Praha 3, Lipan-
ská 14, v obálkách označených značkou „Výběrové řízení – byty – výzva č. 135“. Obálky takto neoznačené nebo označené 
neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou.

V nabídce uveďte konkrétní byt, o který máte zájem a stanovte výši základního měsíčního nájemného za 1 m2. MČ Praha 3 
požaduje před uzavřením NS uhrazení částky ve výši 12 měsíčních nájmů (bez služeb spojených s užíváním bytu). V průběhu 
prvního roku po uzavření nájemní smlouvy bude tedy nájemce hradit pouze služby spojené s užíváním bytu. Pokud nebude na-
bídka obsahovat požadované náležitosti, bude vyřazena. Za včasné doručení nabídky ručí zájemce. Smlouva o nájmu bytu bude 
uzavřena na dobu určitou 1 rok a to i v případě dalšího prodloužení doby nájmu bytu. Po uplynutí nájemního poměru je uživatel 
povinen vyklizený byt vrátit pronajímateli nebo 60 dnů před ukončením nájmu požádat Radu městské části Praha 3 písemnou 
formou o prodloužení. Pro urychlené vyřízení uveďte kromě úplné adresy trvalého bydliště i své telefonické spojení.

Uchazečem o nájem bytu může být pouze občan ČR starší 18 let, který v případě uzavření nájemní smlouvy nebude mít v uží-
vání žádný jiný byt v majetku hl. m. Prahy. Konečný termín určený pro příjem Vašich nabídek je dne 18. května 2007 v 15 hod., 
podatelna Úřadu městské části Praha 3, Lipanská 14.

Výběrové řízení bude vyhodnoceno Radou městské části Praha 3. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informo-
ván do 30 dnů ode dne zasedání Rady městské části Praha 3 a musí uhradit dohodnutou částku do 7 dnů od vyrozumění.

Zdeněk Lochman, předseda bytové komise 
Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Zápis do jeslí
Jesle v Roháčově 40 přijímají děti

ve věku od 1 roku do 3 let. Otevře-
ny jsou každý všední den od 6.30 
do 17.00 hod. Zápis probíhá ve 
dnech 15. a 16. května vždy od 9.00 
do 16.00 hod., přihlášky si lze vy-
zvednout v budově jeslí u vrchní 
sestry J. Neskusilové. Bližší informa-
ce získáte na tel. 222 591 729.

Volný nebytový prostor
Výzva č. 242 

Městská část Praha 3 oznamuje svůj záměr pronajmout následující nebytový 
prostor:
1. Koněvova 4/155, sklad, 52,85 m2, suterén (min. nájemné 700 Kč/m2/rok)
Prohlídka výše uvedeného prostoru bude umožněna dne 3. května 2007 v 9–10 hod.

Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážemi, 
garážovými stáními:
2. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.10, 23,21 m2, (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
3. Zelenky Hajského 14/1516, garáž č. 44, 14,02 m2, (min. nájemné 1.100 Kč/m2/rok)

Tento prostor bude poskytnut na základě Vašich písemných nabídek, zaslaných 
Městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Lipanská 14, v obál-
kách označených značkou Výběrové řízení č. 242. Obálky takto neoznačené nebo 
označené neúplně či nesprávně, do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce 
uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/
rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že 
jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro obsazení nebytového prostoru bude 
nabídnutá výše nájemného. V případě skladu Koněvova 4/55 uveďte též záměr,co 
budete v nebytových prostorech provozovat. (K provozování výherních a hracích au-
tomatů nebudou nebytové prostory pronajaty). Podmínkou pro pronajmutí garáže 
(garážového stání) je trvalé bydliště v Praze 3. (Pokud budete zasílat nabídky na 
víc garážových stání (garáží), je nutno zaslat každou nabídku samostatně!) Do všech 
uvedených výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ Pra-
ha 3 finanční pohledávky.

Konečný termín pro příjem Vašich nabídek bude ve čtvrtek 10. května v 16.00 hod. 
Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodních aktivit Rady městské části.
Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne 

zasedání RMČ. MČ Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výbě-
rové řízení zrušit.

Jan Šmíd, předseda komise obchodních aktivit RMČ
Magdalena Benešová, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

V současné době je na území naší 
městské části zřízeno pro potřeby ob-
čanů 146 stanovišť na nádoby pro tří-
děný odpad. Na tomto místě je větši-
nou možné nalézt nádobu na papír, 
plasty a sklo, v posledním době přibyly 
na šedesátce stanovišť nádoby na ná-
pojové kartony. Rozmístění jednotli-
vých „hnízd“ separovaného sběru bylo 
provedeno ve spolupráci odboru tech-
nické správy majetku a investic, odbo-
ru dopravy a svozové společnosti AVE 
CZ tak, aby pokud možno vyhovovalo 
množství obyvatel v daném místě, do-
pravní situaci a manipulaci s kontej-
nery. Vzhledem k úzkým chodníkům 
a množství obyvatel ve starších loka-
litách naší městské části nebylo mož-

né umístit „hnízda“ jen do optimálních 
stanovišť.

Jednotlivé komodity separovaného 
sběru jsou převážně vyváženy v těch-
to intervalech: papír 3x týdně, plasty 3x 
týdně, sklo 1x za měsíc a nápojové kar-
tony 1x za dva týdny. Okolí stanovišť je 
5x v týdnu uklízeno.

Tato frekvence vývozu by mohla 
pokrýt potřeby občanů Prahy 3, pokud 
by nebyly nádoby na tříděný sběr zne-
užívány množstvím odpadů od podni-
katelských subjektů, tedy od menších 
podniků, prodejen a živnostníků. Zá-
kladní povinností těchto podnikatel-
ských subjektů je postarat se o řádné 
nakládání se všemi druhy odpadů, kte-
ré produkují. Pokud nemají uzavřenu 
smlouvu o využívání systému města, 
pak porušují zákon i obecně závaznou 
vyhlášku o odpadech a mohou být po-
kutováni až do výše 300 tisíc korun.

Okolí jednotlivých „hnízd“ tříděné-
ho odpadu neslouží k odkládání jiných 
odpadů, jako například zbytků nábyt-
ku, starých elektrospotřebičů, starého 
textilu atp. Tyto nezodpovědnými ob-
čany odložené odpady mnohdy pokrý-
vají celý chodník, znemožňují běžnou 
chůzi a zároveň nepřispívají k dobré-
mu vzhledu celého Žižkova. Alarmu-
jící je, že černé skládky na chodnících 
vznikají i přesto, že jsou pravidelně 
každý měsíc přistavovány velkoob-
jemové kontejnery. Do nich mohou 
obyvatelé Prahy 3 odkládat přebyteč-
né věci a odpad  s výjimkou nebez-
pečných látek. Ty lze odložit v průbě-
hu mobilního sběru nebo na sběrných 
dvorech hl.m. Prahy, eventuelně na 
pracovišti Pražských služeb ve Vlko-
vě ulici 35. 

Z výše uvedeného je jednoznačné, 
že městská část má velkou snahu pořá-
dek na ulicích obce zajistit i za cenu ne-
malých nákladů. Pohodlnost a mnohdy 
i bezohlednost některých našich spolu-
občanů bohužel hatí nejen tyto snahy, 

ale hlavně ztěžuje ži-
vot v Praze 3 těm, kte-
ří svůj nepořádek uklí-
zejí tam, kam patří.

Milena Kozumplíková, 
starostka

„Pohodlnost a bezohled-
nost hatí snahu radnice 
zajistit pořádek v ulicích, 
ale hlavně ztěžuje život 
těm, kteří svůj nepořádek 
uklízejí tam, kam patří.“
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Zástupce starosty Zdeněk Lochman 
řeší každý den řadu pracovních zále-
žitostí, které se dotýkají každodenního 
života občanů Prahy 3. Ve své kompe-
tenci má totiž územní rozvoj, regene-
raci panelových domů, bydlení, byty 
a nebytové prostory, dopravu a nové 
projekty privatizace. Přestože je ve ve-
dení radnice novou tváří, s problemati-
kou, které se věnuje, má bohaté zkuše-
nosti: Jako zastupitel byl totiž členem 
výboru pro privatizaci, komise ob-
chodních aktivit i bytové komise již od 
roku 2002.
Pane místostarosto, bude privatizace by-
tového fondu na Praze 3 pokračovat?

Jistěže bude pokračovat. Deklaro-
vali jsme to jasně již v programových 
cílech Rady městské části a na další 
privatizaci bytového fondu intenziv-
ně pracujeme. Náš názor na tuto věc 
je jasný a dlouhodobě neměnný. Pri-
vatizaci považujeme za cestu, kterou 
můžeme bytový fond předat do sprá-
vy nejkompetentnějším hospodářům, 
spravujícím tento majetek. Kdo jiný 
než nájemce by měl nejlépe vědět, ja-
kým způsobem chce o svůj byt pečo-
vat. Družstva nájemníků jsou v tomto 
směru nejlepším správcem majetku, 
mají k němu nejblíže a nejlépe ma-
jí zmapované problémy a priority, 
kterým se při správě domů chtějí vě-
novat. Velmi intenzivně cítíme tou-
hu nájemců pečovat o tento majetek 
a vycházíme jí vstříc.
V jakém stadiu v současné době pri-
vatizace je?

V této chvíli dobíhá třetí etapa 
privatizace. Domy, které byly do té-
to vlny vybrány, jsou již z velké čás-
ti nájemníkům prodány, u menší části 

z nich se dořešují právní a dokumen-
tační náležitosti.
Bude spuštěna další vlna privatizace?

Evidujeme velké množství dotazů 
a žádostí nájemníků jednotlivých do-
mů, kteří projevují zájem o zařazení 
do privatizace. Na dalším prodeji úřad 
městské části intenzivně pracuje. Pro 
rozhodnutí, které domy budou dále 
privatizovány, je třeba provést řadu 
úkonů, zajistit a vyhodnotit obrovské 
penzum informací. V tuto chvíli se do-
my pro privatizaci připravují – zpra-
covává se jejich dokumentace, doře-
šují se právní okolnosti vztahující se 
k infrastruktuře domu a vlastnickým 
vztahům, zpracovávají se znalecké po-
sudky. Poté bude muset Rada městské 
části rozhodnout, které domy určí pro 
další vlnu privatizace. Následně bu-
dou stanovena pravidla pro jejich pro-
dej nájemníkům.
Žádné konkrétní domy nebo lokality 
na Praze 3 tedy zatím nelze jmenovat?

Vím, že občané velmi čekají na tu-
to informaci, ale my nechceme bu-
dit žádná falešná očekávání. Bylo by 
to velmi předčasné, rozhodnutí při-
jme vedení radnice a zastupitelstvo, 
až budeme mít celou přípravnou fá-
zi za sebou.
Jak bude pokračovat revitalizace pa-
nelových domů?

To je další oblast, která je občany 
velmi intenzivně sledována. Portfolio 
panelových domů v naší městské části 
svým technickým stavem je smutným 
důkazem kvality práce socialistických 
budovatelů, kteří chtěli Asanací smést 
z mapy Prahy celý starý Žižkov. Za-
tímco historické pavlačové činžovní 
domy s nezbytnými opravami a úpra-

vami stále slouží, paneláky se doslova 
rozpadají před očima. Žižkovská rad-
nice v minulých letech prováděla revi-
talizace panelové zástavby hlavně ve 
spojení s budováním bytových násta-
veb. Jde o velmi úspěšný ekonomický 
model, kdy se opravy a rekonstruk-
ce platí z prodeje nově vybudovaných 
bytů. Letos by mělo dojít také na do-
my, které nejsou k budování nástaveb 
vhodné. Zatím máme naplánovány re-
konstrukce v ulicích V Zahrádkách 
a Pod Lipami, analyzujeme možnos-
ti a připravujeme spuštění revitaliza-
ce u dalších domů. Půjde o opravy fa-
sád, zateplení domů, opravy vstupních 

prostor, výtahů a výměny oken, ale ta-
ké parkové úpravy v okolí objektů.
Magistrát hl. m. Prahy v minulých 
dnech rozhodl, že se od června rozšíří 
zóny placeného stání, mimo jiné také 
do ulic naší městské části. Jak je na to 
Praha 3 připravena?

Praha 3 je podle mého názoru na tu-
to regulaci dopravy v klidu připravena 
mnohem lépe než jiné městské části. 
Žižkovské radnici bylo jasné, že se nám 
toto opatření s narůstající osobní do-
pravou v české metropoli dříve či poz-
ději nevyhne a již od roku 2003 připra-
vovala projekt. Okolo zón placeného 
stání probíhala na Praze 3 velmi široká 
veřejná diskuse, která svým způsobem 
běží dodnes. Díky tomu máme řadu po-
znatků a připomínek od občanů. Větši-
nou jde o věcné, legitimní a přínosné 
návrhy, jak pravidla v zóně přizpůsobit 
potřebám obyvatel a podnikatelů v na-
ší městské části. Pro ilustraci je to tře-
ba návrh, aby byla rozšířena možnost 
parkování pro zásobovací vozy do de-
síti hodin dopoledne. Tyto návrhy jsme 
předložili Magistrátu hl. m. Prahy, kte-
rý podmínky stanovuje, a pevně věřím, 
že k nim bude přihlédnuto. 
Jaká je situace okolo budování dalších 
parkovacích stání na Praze 3?

Městská část připravuje v této ob-
lasti hned několik projektů. Mezi nej-
větší z nich by měly patřit podzemní 
garáže na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Zde by mělo vzniknout až 420 parko-
vacích míst pro krátkodobé i dlouho-
dobé stání. Zvažujeme i možnost ten-
to projekt vybavit tzv. automatickým 
zakladačem vozů, kdy by řidič vůz 
pouze zavezl do výtahu, s pomocí kar-
ty ho předal automatickému systému, 

který by vůz sám „založil“ a poté by si 
jej majitel stejným způsobem vyzvedl.
Co chystáte v oblasti veřejné dopravy?

Snažíme se především prosadit vět-
ší frekvenci autobusových linek MHD 
Koněvovou ulicí. Jedná se o spoje čís-
lo 207 a 133. Zvažujeme také příčné 
dopravní propojení minibusem me-
zi Koněvovou ulicí na dolním Žižko-
vě a náměstím Jiřího z Poděbrad. To 
je projekt, o kterém si myslím, že by 
řadě občanů mohl zjednodušit každo-
denní život.
Jaké projekty čekají Prahu 3 v oblasti 
územního rozvoje?

Jedním z největších projektů bu-
de revitalizace území vrchu Vítkov. 
Tam budou upravovány parkové ces-
ty, měla by zde vzniknout zahradní re-
staurace, cyklostezky a trasy pro vy-
znavače kolečkových bruslí. Chceme, 
aby se Vítkov změnil v kvalitní vnitro-
městskou zónu pro rekreaci obyvatel 
i návštěvníků metropole. Poté, co bu-
dou dokončeny tunely pro železnič-
ní dopravu pod samotným vrchem, 
měla by současné traťové vedení na-
hradit cyklostezka, která bude pod-
le představ hlavního města protínat 
naši metropoli. Také park Parukářka 
čekají změny. Spolupracujeme zde se 
soukromým investorem, který budu-
je rezidenční obytný komplex Central 
Park Praha, obě řešení by měla na se-
be velmi kompaktně navazovat.

A samozřejmě největším develo-
perským projektem je přeměna úze-
mí Nákladového nádraží Žižkov. Zde 
vznikne celá nová čtvrť. Vzhledem 
k velikosti území i jeho poloze půjde 
v rámci České republiky o bezkonku-
renční projekt. -jas-

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Město přispěje nejen 
na školní jídelnu

Privatizace bude pokračovat
Podle místostarosty Zdeňka Lochmana připravuje radnice další vlnu

V posledních týdnech je kromě ra-
darové základny protiraketové obra-
ny hlavním tématem reforma veřej-
ných financí. Stejně jako radar, jedná 
se i u reformy o značně přehnaně zpo-
litizované téma. U radaru sociální de-
mokraté rychle zapomněli, že právě 
oni za své vlády pozvali Američany 
k nám, aby zde začali hledat vhodnou 
lokalitu. A když ji američtí experti na-
šli, přečetli si socialisté, že lidem se ra-
dar až tak nelíbí. Proč by tedy zastá-
vali stále stejný názor, pokud veřejné 
mínění je opačné? Radar je rozhodně 
pro nás výhodný, přítomnost americ-
ké jednotky má svá pozitiva – mimo 
jiné se „o nás bez nás“ bude hůře ně-
kdo domlouvat.

Obdobné je to i s reformou veřej-
ných financí. Všichni víme, že dluh 
roste závratným tempem, Evropská 
unie již zahájila proti nám kroky za 
porušování jednoho z tzv. Maastricht-
ských kritérií, a to výše deficitu veřej-
ných financí. A navíc sociálně demo-

kratická vláda si z peněz nás občanů 
zaplatila loňskou volební kampaň – 
schválila zákony, které prohloubily 
deficit rozpočtu o dalších 70 mld. Kč 
nárůstem sociálních dávek, které do-
stávají i ti, kteří je nepotřebují.

Velké diskuse jsou dnes vedeny  
o tom, kdo to nejvíce zaplatí. Mlu-
ví se v této souvislosti o lidech s pla-
tem okolo 20 tis. Kč. Ale kouzlo dneš-
ních reforem je v tom, že je nezaplatí 
nikdo – pouze zmiňovaná skupina lidí 
na reformě nejméně vydělá. Skutečné 
dopady na konkrétního člověka a ze-

jména pak rodinu závisejí na jeho spe-
cifických okolnostech – kolik má dětí, 
zda pracuje i manželka nebo žijí z jed-
noho příjmu a mateřské apod. Rodi-
ny s vyššími příjmy nebudou dostávat 
sociální dávky jak tomu bylo dosud 
(např. příspěvek na děti) a jsem pře-
svědčen, že tak je to správné – sociál-
ní dávky slouží sociálně potřebným, tj. 
těm, kteří pomoc objektivně potřebují, 
a ne těm, kterým se nechce moc praco-
vat nebo těm, kteří ji nepotřebují.

Nejdůležitější však je si uvědomit, 
proč reformu děláme – jestli dnes bude-
me žít na dluh, zaplatí ho jednou naše 
děti. Například tím, že nebudou peníze 
v rozpočtu na důchody, na zdravotnic-
tví, ale ani na kvalitní školství, ke které-

mu chceme směřovat. 
A dnešní reformu ni-
kdo nezaplatí, vydělá 
si na sebe sama!

Daniel Reisiegel
poslanec PSP ČR

Cílem reforem je řešit dluhovou 
past veřejných financí

STAROSTKA A SENÁTOR – Místopředseda Senátu Jiří Liška navštívil 4. dubna 
žižkovskou radnici. Během neformální schůzky diskutoval se starostkou městské čás-
ti Milenou Kozumplíkovou a místostarostou Martinem Bendou.

Tak jako v minulých letech, i letos 
se podařilo získat peníze pro Prahu 3 
z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy. Tyto 
prostředky budou použity na opra-
vu ZŠ Pražačka a na Ošetřovatelský 
domov Habro-
vá. V případě ZŠ 
Pražačka budou 
prostředky inves-
továny do výstav-
by kuchyně. Sou-
časný stav tohoto 
stravovacího zaří-
zení pro školáky 
je havarijní a jeho 
provoz je podmí-
něn do konce ro-
ku 2007. 

Nový objekt kuchyně a školní jí-
delny bude vybudován v prostorách 
bývalé uhelny a bude mít kapaci-
tu kolem 800 strávníků. Zařízení bu-
de sloužit pro základní školu i gym-
názium. V případě Ošetřovatelského 
domova Habrová investice přispě-
je na přístavbu objektu. Nástavbou 
patra na části stávající budovy a do-
stavbou nového dvoupatrového kříd-
la vznikne 28 nových lůžek a potřeb-
né zázemí. Tedy sesterny, vyšetřovny, 
rehabilitační místnosti a jiné. Celko-

vá dotace na oba projekty je ve výši 
6 mil. korun.

Na revitalizaci parku Rajská zahra-
da byly získány finanční prostředky 
v loňském roce a jejich nevyčerpaná 

část byla převede-
na na rok letošní. 
Vzhledem k neu-
končenému veřej-
noprávnímu pro-
jednání pro letošní 
rok upustila Praha 
od revitalizace vi-
nice Vítkov.

Městská část 
Praha 3 podala na 
Magistrát hl. m. 
Prahy více žádos-

tí o dotace, ale v těch neuspěla. Jed-
nalo se o rekonstrukci šaten v rámci 
druhé etapy opravy bazénu Pražačka, 
rekonstrukci a zateplení pláště budo-
vy ZŠ K Lučinám a další fázi rekon-
strukce Rajské zahrady. U těchto in-

vestičních projektů 
musíme doufat, že 
budou podpořeny 
v příštím roce.

Miroslav Poche
 zastupitel ZHMP

Říká se, že investice do dětí je inves-
ticí do budoucnosti. A kvalitní výcho-
va a výuka je startérem budoucí pro-
sperity celé společnosti. Každý, kdo si 
přečte programové cíle Rady měst-
ské části Prahy 3, zjistí, že si na žižkov-
ské radnici platnost těchto rčení vel-
mi dobře uvědomujeme. Pro dobrou 
výu ku je však třeba také kvalitní záze-
mí – od moderních učeben, přes dob-
rá sportoviště, až po možnost zdra-
vého stravování našich dětí. Proto je 
školství jednou z hlavních priorit ve-
dení Městské části Praha 3. Dokládá 
to mimo jiné i suma, která je věnová-
na na rekonstrukci budov mateřských 
a základních škol. Jen pro představu, 
ze zhruba 100 milionů korun všech in-
vestic žižkovské radnice v letošním ro-
ce jde do školství na opravy zhruba 35 
milionů. 

Největších změn se letos dočkají ze-
jména dvě základní školy, a sice ZŠ 
Pražačka a ZŠ K Lučinám. Na prv-
ní jmenované škole se vedení radni-
ce rozhodlo vybudovat novou kuchyň 
a jídelnu, neboť stávající již nevyhovo-
vala svými technickými a provozními 
parametry, nehledě na nové zpřísně-
né hygienické předpisy, se kterými se 
zastaralé technologie a zázemí toho-

to stravovacího zařízení vyrovnávalo 
jen ztěžka . V letošním rozpočtu je na 
tuto akci vyčleněno 15 milionů korun 
a stejná suma je plánována i v rozpoč-
tu na rok 2008, kdy bude celá náročná 
přístavba dokončena.

Základní škola K Lučinám se ne-
dočká rekonstrukce poprvé. V minu-
lých letech prošla celou řadou staveb-
ních úprav. Byly kompletně vyměněny 
rozvody teplé a studené vody, moder-
nizována sociální zařízení, vyměněny 
rozvody ústředního topení včetně ra-

diátorů a rekonstruována výměníková 
stanice. V areálu školy bylo vybudová-
no hřiště s víceúčelovým umělým po-
vrchem a běžeckou dráhou, pro menší 
děti a maminky s kočárky pak městská 
část v areálu školy zřídila moderní dět-
ské hřiště s kvalitními herními prvky. 
Po rekonstrukci střechy, která byla na 
této škole také proveden včetně jejího 
zateplení nadešel v letošním roce čas 
na kompletní výměnu oken a zateplení 
pláště budovy. Hlavní práce na objek-
tu školy budou provedeny pochopitel-
ně v červenci a srpnu, během prázdnin, 
kdy je škola mimo provoz. Ještě letos 
by tak ZŠ K Lučinám měla dostat no-
vý kabát v podobě zcela zrekonstruo-
vané fasády s novými okny. Na konci 
roku tak v sousedství rekonstruova-
ných panelových domů již nebude stát 
ponurá školní budova, ale moderní, do 
okolí „novotou“ zářící moderní vzdě-
lávací zařízení. V následujících letech 
pak ještě dojde na modernizaci stravo-

vacího zařízení, čímž 
bude rozsáhlá rekon-
strukce celého areálu 
dovršena. 

Mgr. Jan Šmíd
zástupce starosty

Investicemi do školství 
myslíme na budoucnost

„Startérem prosperity 
celé společnosti v příštích 
letech je kvalitní výuka 
budoucích generací. Pro 
tu je třeba také kvalitní 
zázemí. Žižkovská radnice 
se rozsahem peněz, které  
vyčlenila na školství jasně 
hlásí k heslu: Investice 
do dětí je investicí do 
budoucnosti. 

„Peníze z rozpočtu 
hlavního města budou 
použity na ZŠ Pražačka 
a Ošetřovatelský dům 
Habrová, u dalších 
projektů musíme doufat, 
že budou podpořeny 
v příštím roce.“

„Kdo zaplatí reformy 
veřejných financí? 
Nikdo, reformy si na sebe 
vydělají samy. Bez nich 
však jednou za dluhy 
budou platit naše děti.“
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S hercem, režisérem 
a pedagogem Jiřím 
Bábkem, novým ře-
ditelem divadla kon-
zervatoře o tom koho, 
kdy a proč můžeme 
také vidět na prknech 

žižkovského divadla...
K čemu slouží divadlo konzervatoře?

Divadlo konzervatoře je místem 
výuky jevištní praxe. Tady by se měla 
úročit práce studentů i pedagogů a di-
vadlo by mělo být přirozeným přemos-
těním mezi školou a profesionálním 
prostředím. Školní divadlo by mělo 
být pro studenty přirozeným vrcholem 
jejich práce. 

Kvalitně fungující divadelní studio
je jednou z nejdůležitějších podmínek 
pro úspěšnost a efektivnost výuky na 
kterékoliv divadelní škole. Je obrazem 
její úrovně a možností. 
Konzervatoř se liší od běžné střední 
školy, kolik je studentů v ročníku, co 
mají za předměty?

Většinou jich je 10 až 12, herci jsou 
studenti hudebně-dramatického oddě-
lení, kde je hlavním předmětem he-
rectví. Ve čtvrtém ročníku ti, co chtě-
jí a nebo ti, co to zvládnou, podstupu-
jí maturitní zkoušku. Konzervatoř je 
střední odborná škola, vyučuje se zde 
například jevištní řeč, jevištní pohyb, 
umělecký přednes, zpěv, akrobacie, an-
gličtina... v pátém a šestém ročníku je 
hlavním předmětem jevištní praxe.
Kolik představení máte na repertoáru?

Končící VI. ročník má na repertoá-
ru Lorkovu Krvavou svatbu a Piknik 
Williama Inge, V. ročník uvádí tři ba-

lady z Kytice Erbena-Suchého-Havlí-
ka a v Divadle Na Prádle Hodinu mezi 
psem a vlkem. Na inscenacích se podí-
lí, kromě studentů, také jejich pedago-
gové a externí spolupracovníci divadla 
konzervatoře. 
Jak často a kde hrajete?

V Žižkovském divadle hrajeme kaž-
dé pondělí, pokud nepřipadnou na 
státní svátky.
Co chystáte nového ?

Šestý ročník se pomalu připravuje
na ukončení svého působení v divadla 
konzervatoře a kromě derniér svých 
výše uvedených inscenací nás čeká je-
jich rozlučkové vystoupení, tzv. konzer-
vování. Pátý ročník právě připravuje 

Shakespearovu komedii Jak se vám lí-
bí, jejíž premiéra se uskutečnila v Žiž-
kovském divadle 30. dubna. Jako insce-
nátoři se tentokrát před naše studen-
ty postavili posluchači absolventského 
ročníku pražské DAMU režisér Martin 
Vokoun a dramaturgyně Magdalena 
Frydrychová. Zrovna jejich představe-
ní se, s největší pravděpodobností, sta-
ne příspěvkem Pražské konzervatoře 
do programu letošního festivalu diva-
delních škol Zlom vaz na Pustevnách, 
kam se poprvé zvou také konzervatoře. 
Což je skvělé!
Proč jít do divadla na mladé herce ?

Protože jsou hezcí a talentovaní 
a chtějí se líbit. -pú-

Letos oslaví desetileté výročí fes-
tival, který vyšlapal cestu koncertům 
world music v Česku; romské dechov-
ky, flamenco, africká hudba či arabský 
zpěv zazářily poprvé právě na pódiích 
Respectu.. 

Letošní program nabídne Pouštní
blues kočovníků ze Sahary – žáka a chrá-
něnce legendárního Ali Farka Toureho 

Afela Bocouma, skupinu Etran Finata-
wa z Nigerské části Sahary. Tartit pro 
změnu reprezentují „ženský hlas“ pouš-
tě. Ve své tvorbě spojují ty nejniternější 
styly s elektrickými kytarami. 

Druhým tématem je Club Global, ta-
neční etnické fúze africké či brazilské 
hudby s elektronikou, které plní kluby 
v Paříži, Londýně i Barceloně. Jejich stá-
licí je evropsko-brazilská skupina Zu-
co 103. Jim Murple Memorial navazu-
jí s francouzskou lehkostí na jamajské 
reggae i neworleanský r&b, Sonic Juni-
or kombinuje elektronické i přírodní bi-

cí a je označován za nejprogresivnějšího 
umělce nezávislé brazilské hudby. 

Na samostatném koncertě vystoupí 
15. 6. v Paláci Akropolis legenda afric-
kého rapu, zakladatel průlomové sku-
piny Positive Black Soul, Didier Awadi 
ze Senegalu. Awadi si zakládá na af-
rické identitě, na turné ho doprovázejí 
Afričané s korou a perkusemi. 

Letošní ročník zahájí 23. 5. v Palá-
ci Akropolis Marta Töpferová. Pochá-
zí z Čech, v USA propadla latinsko-
americkým inspiracím a prosadila se 
na tomto poli jako největší nový ta-
lent. „Jedna z nejlepších latinských na-
hrávek, které jsem zatím slyšel, pochá-
zí od české zpěvačky Marty Töpferové,“ 
tvrdí newyorský promotér Bill Bragin. 
V rámci festivalu se také ve Španělské 
synagoze představí polští Krakow Klez-
mer Band. Pocházejí z té nejspirituál-
nější líhně evropského klezmeru, zanik-
lé židovské metropole Krakow.  -red-

Konzervování na Žižkově

V koncertní síni žižkovského Atria 
se uskuteční ve čtvrtek 17. května již 
třetí pořad cyklu Klasika Viva, kde se 
představí trojice uznávaných českých 

hudebnic, které společně vystupují pod 
jménem Trio Siraels. Klavíristka La-
da Bartošová, sopranistka Pavlína Se-
nič a violistka Jitka Hosprová jsou mla-

dé umělkyně, které vytvořily netradiční 
komorní trio. Rozhodly se společnou in-
terpretací přibližovat klasickou hudbu 
širokému okruhu posluchačů. Netradič-
ní kombinace zpěv – klavír – viola od-
bourává mezníky zastaralých konvencí 
a svým svěžím pojetím vytváří příjem-
nou atmosféru při vystoupeních, která 
se vyznačují vysokou uměleckou kvali-
tou a profesionálním přístupem. 

Publiku nabídnou zajímavou tema-
tickou koláž, v níž se snoubí hudba růz-
ných žánrů – od klasiky, přes operetu 
a muzikály, až po současné autory. Bě-
hem večera zazní následující skladby: 
J. B. Foerstra – Koncertní písně pro so-
prán, violu a klavír, J. Smolky – Tři pís-
ně s violou na vlastní verše, A. Dvořáka 
– Cigánské melodie, árie Rusalky „Mě-
síčku na nebi hlubokém“ z opery Rusal-
ka, W. A. Mozarta – árie Zerliny „Batti, 
batti“ z opery Don Giovanni, F. Bridge 
– Allegro appassionato, A. Skoumala – 
Variace na cikánskou melodii a G. Pu-
cciniho – árie Musetty „Quando me´n 
vo“ z opery La Bohéma. -red-

 V Atriu se objeví Trio Siraels 

11. března uplynulo 150 let od na-
rození malíře Adolfa Liebschera (1857 
– 1919), člena tzv. Generace Národní-
ho divadla. Jeden z nejpopulárnějších 
umělců své doby se uvedl vytvořením 
osmi lunet ve spojovací chodbě Ná-
rodního divadla a proslavil se zejmé-
na jako dekorativní malíř. Mezi jeho 
práce patří např. výzdoba hlavního sá-
lu Národního domu na Vinohradech. 
Spolu s bratrem Karlem je autorem 
dioramatu Boj studentů se Švédy na 
Karlově mostě, které vzniklo pro pa-
vilon Klubu českých turistů na Jubi-
lejní zemské výstavě roku 1891; dnes 
je obraz součástí známého petřínské-

ho bludiště. Liebscher byl činný téměř 
v každé oblasti malířské tvorby – od 
výzdoby kostelních interiérů a návr-
hů vitráží (mimo jiné kostel sv. Ludmi-
ly na Vinohradech), až po drobné kres-
by. Širokému publiku byl známý také 
ze stránek dobových časopisů a jako 
ilustrátor děl Jaroslava Vrchlického či 
Svatopluka Čecha. Známými se stala 
také jeho historická plátna, ve kterých 
často ztvárňoval tehdy velmi populár-
ní husitskou tematiku; jako velkolepá 
Bitva na Vítkově, nacházející se dnes 
v sále žižkovské radnice. Obraz o roz-
měrech 2,6 x 7 m objednalo město Žiž-
kov pro jubilejní výstavu Obchodní 

a živnostenské komory roku 1908, zde 
byl vystaven v pavilonu měst. 

Dílo tohoto všestranného malíře
znovu připomene výstava na Novo-
městské radnici v Praze. Od 4. května 
do 1. července zde bude vystaveno na 
140 obrazů z různých tématických ob-
lastí: návrhy na výzdobu Národního di-
vadla, České elegie, historická malba, 
portréty, užitá grafika a ilustrace, de-
korativní malba, náboženská tématika, 
žánrová malba, krajinomalba a fotore-
produkce rozměrných děl, která nelze 
přemístit. K výstavě bude vydána do-
provodná publikace. 

www.sdruzeniliebscher.cz

Adolf Liebscher – výstava 
ke 150. výročí narození

Foto: I. Mičkal

Respect nejen 
v Akropoli 

Již potřinácté se uskuteční v bezba-
riérovém prostoru Paláce Akropolis 
FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE 
2007. Na jednom jevišti se setkají lidé 
všech věkových kategorií od nejmen-
ších dětí z mateřských škol přes žáky 
a studenty až po dospělé se zdravot-
ním postižením i bez. Festival dává 
možnost a prostor pro vlastní prezen-
taci umu a dovedností v oblasti kul-
tury všem. Vstup na dopolední před-
stavení je zdarma. Více informací na-
leznete na internetových stránkách 
www.festivalslunce.wz.cz.

14. po  10.00 ZAHRADA Divadlo Nablízko 
(pohádka tlumočená do znakového jazyka 

15. út   9.00 LIDOVÉ TANEČKYtaneční kroužek Lysináček
   9.15 VELIKONOČNÍ HRA , ROZUM A ŠTĚSTÍ ZŠ a SŠ V Olšinách
   9.45 HIP HOP, ČARDÁŠ Soubor LION
 10.30 TANEČNÍ KOKTEJL SteffiDance 2007 
 19.30  BALADA O NÁMOŘNÍKOVI (muzikál) Divadelní soubor 

Škorně Gymnázia Botičská, 
16. st   9.00 POPELKA Gymnázium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
   9.15 BOHOUŠEK Domov Dana, 
   9.30 POPELKA ZŠ praktická a Praktické školy, Kupeckého 
 10.00  KUŘÁTKA, ŽÍŽALA, HIPI HOP Základní škola praktická 

a Praktické školy, Kupeckého 
 10.30  O ZASLOUŽILÉM VRABCI divadelní spolek Čekanka 

Denního stacionáře NADĚJE
17. čt   9.00 MELODIE FLÉTNOVÉHO SOUBORU ZŠ K Lučinám 
   9.30  LAKOMÁ BARKA ,V RYTMU SALSY Cirkevni ZS 

logopedická Don Bosco
 10.00  PALEČEK A JEHO KAMARÁDI, O VELIKÉ ŘEPĚ ZŠ 

Tolerance
 10.20  PĚVECKÝ KROUŽEK Základní škola praktická a Praktické 

školy, Kupeckého
 10.45 VĚŘTE – NEVĚŘTE  Gymnázium Nad Kavalírkou 
18. pá 10.00 WORKSHOP 

Výstava ve foyeru (11. – 20. 5.) ABILYMPIÁDA není o sportu

Foto: P. Rydl

Kytice; Adam Skala, Barbora Dipoldová, Jiří Sýkora, Veronika Kubařová, Nikola 
Navrátil, Šárka Muková

RAD_05_04.indd   1RAD_05_04.indd   1 27.4.2007   16:07:3727.4.2007   16:07:37



INZERCE  5Radniční noviny Prahy 35  2007

Sokolovská 100/94, Praha 8 - KarlínPremium

731 618 312731 618 312

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

Malování 20 Kč/m2,lakování 100 Kč/m2

Firma Miloslav JÁCHIM
Malování a lakování novými technikami - stěrkování 
omítek - lazury - laky - nátěry fasád - stříkané tapety 
Úklid součástí malby, práce o so+ne

Jičínská 4, Praha 3, tel.: 272 734 264, mobil: 607 719 394

FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

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

LEXIS – jazyková škola
Sudoměřská 39, Praha 3

tel.: +420 222 721 363
mobil: 603 283 580

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

ZA
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E 
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D
YK

O
LI

Jazykové kurzy

tel.: 222 712 633, fax: 284 864 376, mobil: 724 325 599, 607 775 433 
infolinka: 800 199 200, e-mail: praha3@stakoplast.cz, www.stakoplast.cz 

PLASTOVÁ OKNA PRO VÁS
•navrhneme•zaměříme•vyrobíme•namontujeme•plný servis•  

• speciální ceny pro rekonstrukce panelových domů •

Krásova 701/3, Praha 3

Kupon na slevu

� ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
Platnost do 15. 4. 2007.
Pro objednávky oken nad 50.000 Kč použijte kupon.

30 %

Jsme energie tohoto mûsta

Nabízíme nejvy‰‰í komfort a úroveÀ sluÏeb!
Sjednejte si předem termín schůzky v Zákaznickém centru PRE na www.pre.cz.  Nebudete
čekat Vy, ale náš pracovník na Vás.

Ušetřete čas a využijte Zákaznické e-centrum na našem webu pro zadání samoodečtu
elektroměru, informaci o fakturách, převod elektroměru, stažení formulářů.

Nepotřebujete více dodavatelů elektřiny! Pražská energetika, a.s., Vám dodá elektřinu kamkoli 
v ČR – na chatu či chalupu, podnikatelům do všech provozoven.

Surfujte: www.pre.cz
Mailujte: pre@pre.cz
Telefonujte: 267 055 555

MYTÍ FASÁD A ÈIŠTÌNÍ VŠECH TYPÙ POVRCHÙ
dále: památky, reklamy, schody, podlahy, odstra ování nát r , tryskò ì ù ání

u vlhkých fasád stavba vìtraných pøedsazených soklù

více systémù, 5 let záruka, 1 rok odstraòování graffiti zdarma

OPRAVY, ZATEPLOVÁNÍ A NÁTÌRY FASÁD

ODSTRAÒOVÁNÍ GRAFFITI A ANTIGRAFFITI NÁTÌRY

WWW.ARS.CZ
ZDARMA VZOREK A CENOVÁ NABÍDKA

ARS

AXIOM REAL, spol. s r.o.
Kolovratská 110/4
100 00 Praha 10
tel: 274811433

PRONAJMU BYT NEBO KANCELÁŘ 
ve vile v Praze 3, Pražačka, 100 m2, zvýš. přízemí, 
garáž a zahrada k dispozici. Tel.: 606 904 889

www.jancik-syn.cz

spodní prádloplavkysportovní oděvy

NOVÁ KOLEKCE 
PLAVEK 2007!

+ nové modely 
A. Šeredové

otevírací doba: po–pá: 10–18 hod.
Vinohradská 111/86, Praha 3 
Vodičkova 34, Praha 1 (pasáž) 

Plzeňská 166, Praha 5
Mansfeldova 784, Praha 9 

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

PROFESIONÁLNÍ FINANČNÍ  
SERVIS Vám zajistí:  
–  hypotéky
–  přefinancování problem. úvěrů
–  řešení již podaných exekucí
–  hotovostní půjčky až na 6 let 
–   půjčky oproti zástavě 

nemovitosti až na 15 let
ŽÁDNÉ POPLATKY PŘEDEM!!!
Volejte:  776 33 44 22, 606 33 44 22

Základní škola Žerotínova (bývalá ZŠ 
náměstí Barikád) oslaví v příštím škol-
ním roce 100 let svého trvání. Patříte-li 
k pamětníkům její historie, obracíme se 
na Vás s prosbou o zapůjčení jakýchkoliv 
materiálů či informací. Cokoli nám sdělí-
te, zapůjčíte pro potřebu výstavky, bude 
mít pro nás velkou cenu. Vše samozřejmě 
v pořádku vrátíme.

Máte-li cokoli zajímavého, kontaktujte 
nás, prosím, telefonicky 271 774 432, emai-
lem zs.zerotinova@volny.cz nebo přijďte 
osobně do školy. Děkuji předem za pocho-
pení a pomoc.

Mgr. Alena Markvartová, ředitelka školy

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, 724 715 623, 

777 025 835

Baletní škola  Baletní škola  
BcA. Jána Nemce,BcA. Jána Nemce,

emeritního sólisty NDemeritního sólisty ND
Koněvova 19, Praha 3

uvádí za finanční podpory MČ Praha 3 koncert vítězů 
8. ročníku amatérské soutěže klasického baletu 

„Ašský střevíček“„Ašský střevíček“
dne 26. května 2007 ve 14.00 hod. dne 26. května 2007 ve 14.00 hod. 
v Kongresovém centru hotelu Olšanka.v Kongresovém centru hotelu Olšanka.

Příští školní rok oslaví naše škola Příští školní rok oslaví naše škola 
již 15. výročí své existence!již 15. výročí své existence!

Zápis dětí od 5 do 14 let na školní rok 2007/08 se uskuteční Zápis dětí od 5 do 14 let na školní rok 2007/08 se uskuteční 

ve středu 13. června 2006 v 17.30 hod.ve středu 13. června 2006 v 17.30 hod. na adrese školy.na adrese školy.

Bližší informace na tel. č.: 603 326 720
e-mail: SBSNemec@o2active.cz    www.baletniskola.cz

RAD_05_05.indd   1RAD_05_05.indd   1 27.4.2007   16:19:3327.4.2007   16:19:33



6  PROGRAMY A VOLNÝ ČAS Radniční noviny Prahy 3 5  2007
Květen

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

26. 4. – 18. 5. výstava školy ve Weidenu 
a VOŠ a SUŠ V. Hollara 

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

  1. út 18.00 Kachní sezóna
20.30  Pravidla lži

  2. st 18.00 Kdo je tady ředitel?
 20.30 Shortbus
  3. čt 18.00 Taxidermia

20.30 musique spectrale a petit 
budget – koncert saxofonisty 
Michela Doneda a perkusionisty 
Le Quan Ninh

  4. pá 18.00 Goyovy přízraky
 20.30 Horší už to nebude
 22.30 Old Boy
  5. so  18.00 Red Road
 20.30 Královna
 22.30  Nebohá paní Pomsta

ŠPANĚLSKÝ FILM – putovní 
přehlídka španělské kinematografie 

  6. ne 18.00 Volver 
 20.30  Až zemřeme, nikdo o nás 

nebude mluvit
  7. po 18.00  Šťastná hvězda 
 20.30 Carmen 
  8. út 18.00  Mikelova smrt 
 20.30  Pondělky na slunci 
  9. st 18.00  Sečtené dny 
 20.30  Nenápadný půvab buržoasie 
10. čt 18.00  Bola 
 20.30  Diplomová práce 

OTEVŘI OČI 
nejnovější filmové dokumenty 
z oblasti ochrany a práv zvířat

11. pá 17.00 Svědek 
 19.00  Jatka – krvavý úkol 
 20.30 Království pokoje 
12. so 15.00  Pozemšťané 
 17.30 Film o Jill 
 20.00 Behind the Mask 

13. ne 18.00  Obsluhoval jsem 
anglického krále

 20.30  Skici Franka Gehryho
14. po 18.00  Marcela
 20.30 Renesance
15. út 18.00  Třetí muž (FK)
 20.30  Vratné láhve
16. st 18.00  Brazil (FK)
 20.45  Red Road
17. čt 18.00  Krajina přílivu
 20.30  SherryBaby
18. pá 18.00  Nejlepší sportovec století
 20.30 Životy těch druhých
 22.30  3-Iron
19. so 18.00  Babel
 20.45 Shortbus
 22.45  Kafe a cigára
20. ne 18.00  Vratné láhve
 20.30  Občan pes
21. po 18.00  SherryBaby
 20.30  Renesance

VISEGRAD COWBOYS 
GO TO EUROPA 

22. út 18.00 Dvojí život Veroniky 
20.30  Taxidermia 

23. st 18.00 Revizoři 
 20.30  Pusinky 
24. čt 18.00 Sluneční stát aneb 

hrdinové dělnické třídy 
20.30  Tajnosti 

25. pá 18.00  Pink Floyd: The Wall (FK)
 20.30  Samaritánka
 22.30 Sex a Lucía
26. so 18.00  Kdo je tady ředitel?
 20.30  Casablanca
 22.30 Kupředu levá, kupředu 

pravá
27. ne 18.00  Horší už to nebude
 20.30  Obsluhoval jsem 

anglického krále
28. po 18.00  Skici Franka Gehryho
 20.30 Tajnosti
29. út 18.00  Taxidermia
 20.30 Královna
30. st 18.00  Red Road
 20.30 Carmen
31. čt 18.00 Grbavica
 20.30 Shortbus

FILMY PRO SENIORY
  1. út 10.00 Fontána
  8. út 10.00 Dveře dokořán
15. út 10.00  Občan pes
22. út 10.00  Životy těch druhých
29. út  10.00 Goyovy přízraky

 FILMY PRO DĚTI
  5. so 15.30 Jen počkej zajíci!
  6. ne 15.30 Kuťáci Pat a Mat 
13. ne 15.30  Dášenka
19. so 15.30  Krtkova dobrodružství V.
20. ne 15.30  Pojďte pane, budeme si 

hrát II.
26. so 15.30  Žofka a její 

dobrodružství II.
27. ne 15.30  Putování za švestkovou 

vůní II.

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

  1. út 19.30 Future Line: ZRNÍ *
  3. čt 19.30 ASPM *
  4. pá 19.30 Music Infinity 2007: 

MATHIAS GRASSOW + JIŘÍ 
MAZÁNEK

  8. út 19.30 Future First Line: 
LAKESIDE X (křest alba), host: 
DEPRESSIVE DISORDER *

10. čt 19.30 Divadlo před dvanáctou: 
PAST PŘI GYMNÁZIU 
JOSEFSKÁ – Dobrodruh Kid *

11. pá 19.30 RED SPAROWES, 
host – THEMA 11 

12. so 19.30 ROB TOGNONI *
13. ne 19.30 TEREZINHA ARAÚJO 

13. FESTIVAL INTEGRACE 
SLUNCE (14. – 18. 5.)

program na straně 4

14. po 19.30 J. HUTKA & HOSTÉ *
15. út 20.00 dVA: Hana a Hana 
17. čt 20.00 dVA: DIVADLO 

DEMAGOG – Aure Lemonáde 
18. pá 20.00 dVA: DIVADLO LETÍ 

– Létající Praha
19. so 13.00 KVĚTNOVÝ FESTIVAL 

ORIENTÁLNÍHO TANCE 
20. ne 20.00 dVA: DIVADELNÍ 

MATCH
 Disharmonie vs DDBeruška
21. po 19.30 Other Music: 

HOCUS POCUS 
23. st 19.30 RESPECT WORLD 

MUSIC FESTIVAL 2007: 
MARTA TÖPFEROVÁ

24. čt 19.30 EuroConnections 2007: 
BUSCEMI 

25. pá 20.00 dVA: DIVADELNÍ 
MATCH Moment vs Los Pejoro

27. ne 20.00 dVA: DÉCALAGES 
– Posedlost

29. út 19.30 Future Line: 
THE CARVE + BU-FU

 vítězové soutěže Startér live
30. st 19.30 TROS SKETOS

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

  2. st 19.30 RITORNELLO: Majáles, 
toť jest Máj a Les (Zpěv, šalmaj, 
flétny, loutny a barokní kytara)

10. čt 19.30 IUVENTUS 
PAEDAGOGICA (J. Hanuš, 
Z. Lukáš, J. Teml, A. Dvořák, 
B. Martinů, E. Hradecký, J. Málek)

12. so 15.00 RADIM SEDMIDUBSKÝ 
– viola, PETRA MATĚJOVÁ 
– klavír (L. van Beethoven, 
B. Martinů, D. Šostakovič)

15. út 19.30 SOŇA ČERVENÁ, 
VLASTIMIL HARAPES  
a BONA FIDE TANGO 
(A. Piazzolla,  A. Březina, 
J. Plaza, P. Laurenz, E. F. Burian)

16. st 19.30 S. BAREK, A. GHALI A N. 
KOVACZ: Kytara v různých 
žánrech (ragtime, blues, funky, 
jazz)

17. čt 19.30 TRIO SIRAELS: P. SENIČ 
– soprán, J. HOSPROVÁ – viola, 
L. JIRÁSKOVÁ BARTOŠOVÁ 
– klavír (J. B. Foerster, A. Dvořák, 
G. Puccini, A. Skoumal)

22. út 19.30 CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
JIŘÍHO JANOUŠKA

29. út 19.30 MALÁ ČESKÁ 
MUZIKA J. POSPÍŠILA: 
Čarovné letní noci

31. čt 19.30 MUSICA BOHEMICA

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
19. 4. – 25. 5. EVA BRODSKÁ 

– gobelíny, JANA BÉBAROVÁ 
– keramické reliéfy

31. 5. – 27. 6. JIŘÍ GEMROT – malba 
a socha

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
tel.: 224 817 886, 224 721 531
vstupenky@divadloponec.cz
www.divadloponec.cz

Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně 
po stižené na vybraná představení.

 TANEC PRAHA 
  2. st 20.00 The Whirls Dance Theatre: 

“After hours“
14. po 20.00 mamacallas / P. Nadaud: 

Extraction 
27. ne 20.00 J. Kodet: (e)MOTION 

PURE
29. a 30. 20.00 DOT 504 / A. Lachký: 

„Heaven is the place...
“J. Viňarský / L. Kašiarová: 
Srdce jako postřelení ptáci 

TANEC ŠKOLÁM 
30. út 10.00 Interaktivní představení 

pro školy 

HOSTÉ 
 3., 10., 17., 24. a 31. 5. 19.30 Uvolněte 

se, prosím – talkshow J. Krause 

VEČERY HAMU 
  4. pá 20.00 K. Veverková: 
  7. po 20.00 M. Tomsa, S. Puchowská, 

K. Malá

12. so 20.00 S. Nečasová
16. st 20.00 L Holánková, J Cemerek

  9. st 20.00 JUNIOR DOMINO 
DANCE COMPANY 
J. Cemerek, V.Ondrašíková, 
L. Mírková a tanečníci, K. Malá

4 + 4 DNY V POHYBU 
20. a 21. 19.30 Velma: Velma Superstar
22. a 23. 19.30 Thomas Lehmen (): 

Lehmen Lernt
26. so 19.30 Good Girl Killers: Good 

Girl Killers 

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

Informace o „Žižkovském předplatném“ 
najdete na www.zizkovskedivadlo-jc.cz.

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  8. út  ŠVESTKA
  9. a 10. ZÁSKOK
11. pá HOSPODA NA MÝTINCE
13. ne BLANÍK
15. a 16. NĚMÝ BOBEŠ 
22. út AKT
25. pá  AFRIKA
27. ne ŠVESTKA
29. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
30. a 31. LIJAVEC   

DIVADLO KONZERVATOŘE
 www.divadlokonzervatore.cz

  7. po W. Shakespeare: 
JAK SE VÁM LÍBÍ   

14. po F. Garcia Lorca: 
KRVAVÁ SVATBA (derniéra)

21. po W. Inge: PIKNIK (derniéra)   
28. po W. Shakespeare: 

JAK SE VÁM LÍBÍ 

 HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
   1. út BEZEFŠEHO (koncert)
   2. st J. Kolár, V. Dyk: KRYSAŘ 

(premiéra) – Divadlo Pibimpap-
Rizoto (nesklonn.)

  3. čt P. Macháček: MLEJNEK 
– Divadlo Kámen

  4. pá L. Kašparovský, P. Bořecký: 
PODNEBÍ– Divadlo Koule Brno

18. pá M. Kabeláčová: VEČER 
SCÉNICKÉHO TANCE –
MK-Dance

20. ne R. Cooney: DVOJPLOŠNÍK 
V HOTELU WESTMINSTER 
(pražská premiéra) – DAD 
Příbram   

Dům dětí a mládeže, Praha 3
Na Balkáně 100

tel.: 271 771 012 (25, 26), 606 611 920
e-mail: info@ulita.cz • www.ulita.cz

* přihlášení nutné předem

4.– 6. Taneční víkend v Počepicích pro 
děti a mládež, 800 Kč (ubytování, 
plná penze, doprava a výuka) *

10. čt 10.00–11.45 Respekt k porodu 
– přednáška v klubu Ulitka 
(vstup 50 Kč) 

12. so 7.46–18.31 Parním vláčkem 
do Lhotky – výlet pro rodiny 
s dětmi (jízdenky zdarma v Ulitě 
od 2. 5.)

13. ne 9.00–18.00 Artefiletika – zážitek 
z tvorby: Sen a pohádka 
(seminář pro mládež a dospělé, 
cena 340 Kč, studenti 240 Kč) *

17. čt 19.00–21.00 Cestovatelský 
podvečer: BANÁT (cena 20 Kč)

17. čt 16.30–18.30 Art studio: Vitráže 
(dílna pro rodiče a děti, cena 
40 Kč) *

17. čt 10.00–11.45 Výroba a šití mokasín 
I. v klubu Ulitka (vstup 50 Kč) 

18. pá 15.00–18.00 Májový nohejbal 
(turnaj pro mládež, startovné 
20 Kč) *

20. ne 9.00–16.00 Arte dílna: Den 
plný pohádek (dílna pro rodiče 
s dětmi, cena 40 Kč/půlden, 
80 Kč/celý den) *

31. čt  15.00–17.00 Den dětí (stanoviště 
s hrami o ceny, vstupné 10 Kč) 

31. čt 17.00 Divadlo O kohoutkovi 
a slepičce (vstupné 10 Kč)

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17, www.arnika.org )
  9. st 18.00 beseda: Nakládání 

s odpady v Praze – kam s nimi 
a proč? 

Galerie Krásova 37
otevřeno denně 13 – 18
(www.culturecross.net)
17. 5. – 15. 6. Výstava „Klubu 

fotografů amatérů v Žižkově“ 
k 75. výročí existence

Parukářka Underground
Atomový kryt Parukářka
www.culturecross.net
květen „Svoboda zvířat“ – výsta-

va plakátů
Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  7. po 13.30 zastávka tram č. 22 

Pohořelec „Malá Strana, ale 
trochu jinak“

18. pá 16.00 Albatros „Láska 
kvete v každém věku“ (Nová 
Trojka, Jeseniova 19)

Nová Trojka 
(Jeseniova 19, www.novatrojka.cz)
1.a 8. státní svátek – centrum za-

vřeno
14. po 10.00 Den matek v Za-

hradě – májový happening 
s piknikem (jídlo s sebou) mís-
to konání:  Integrační centrum 
Zahrada, U zásobní zahrady 8, 
P3. V případě deště v Nové 
Trojce, odpadá program bato-
látka, info: Irena 603 595 449

15. út 10.00 Co je to péče matce
přátelská? (M. Vnoučková, po-
rodní asistentka)

19. so 9.00–18.00 Pletení košíků, 
rezervace na tel.: 605 514 046

20. ne 9.00–18.00 Pletení košíků, 
rezervace na tel.: 605 514 046

22. út 10.00 Co jste chtěli vědět 
o porodu a báli jste se zeptat? 
(M. Vnoučková, porodní asis-
tentka)

25. pá 10.00–12.00 Poradna ko-
jení s M.Vnoučkovou, zdarma

29. út 10.00 Rodičovské fórum: 
Porody doma, s dulou nebo 
v nemocnici?  

30. st 16.00–18.00 Ateliér pro ma-
minky – malování na sklo, hlídá-
ní dětí není zajištěno, rezervace 
Markéta, tel.: 603 700 905

24.–27. 5. denně 9.00–18.00
 Bambiriáda – 4denní přehlídka 

akcí pro děti všech věkových 
kategorií, tentokrát na Střelec-
kém a Dětském ostrově.

 www.bambiriada.cz
ŘEV BOŘIVOJKY – Originální žiž-
kovský kulturně společenský ulič-
ník pořádá:
19. so 20.00 ŘEVDANCE – Dis-

co party v klubu KOPYTO, 
Bořivojova 116 – Hudební 
produkce: DJ ArgeeFree. Sty-
lová barmanská show – Marv 
& Jonathan (mistři ČR z roku 
2004) + módní přehlídka odě-
vů a obuvi

INZERCE

  � Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a vi-
deokazety. Tel. 222 724 856

� Hledám zdravotní sestru do ordi-
nace prak. lékaře na část. úvazek. 
Tel. 271 774 921, 720 340 449
� Nabízíme příležitostný výdělek 
při správě nemovitostí (drobné in-
stalatérské a zednické práce, ma-
lování, opravy bytů apod.), vhodvé 
např. pro důchodce. Možno na IČ. 
Tel. 774 500 002
� Koupím vánoční ozdoby, betlém 
z papíru, ze dřeva, sádry, i jednotlivé 
figurky a domečky. Tel. 274 814 448
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. 286 891 400
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze 3, 
7x za 5 měsíců, intenzivně. Telefon: 
222 729 149, mobil: 603 869 113,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Servis, opravy a montáž domov-
ních zvonků a telefonů, opravy 
bezšňůr tel. STC. Tel. 776 252 549

� Zdravotní masáže na termálním 
lůžku CERAGEM. Tel. 603 210 312
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. 602 273 584
� Medicinální pedikura – šetrná 
péče o Vaše nohy. Docházím. 
Tel. 724 502 151
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� Malířské a lakýrnické práce.
Úklid. Levně – kvalitně. P. Sus.
Tel. 603 505 927
� Malířské, natěračské i lakýrnic-
ké práce, p. Saifrt. Tel. 606 227 390
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� Vyklízíme pozůstalosti – byty 
i firmy. Tel. 272 767 360, 603 422 207

� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel: 241 412 507
� Půjčky všem – zaměstnancům, dů-
chodcům i cizincům. Tel. 723 946 106
� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� Vyměním pěkný byt 2+1, 90 m2, 
s bohatým přísl., vlast. top., za men-
ší, 50–60 m2, stát. před privatizací. 
Ostatní dohodou. Tel. 721 970 903
� Vyměním 1+1 (2+kk), 53 m2, obec., 
2. p., výtah, za větší, též P3, obec. nebo 
před priv., cihla. Tel. 737 055 636
� Pronajmu část bytu na venkově 
pro Vás a dítě během prázdnin. Ob-
chod a les 5 min. Tel. 607 755 631
� Koupím malý byt, OV, cca 30 m2, 
od 2. p. výš, ne poslední, s výtahem, 
v dosahu metra „A“, preferuji nám. 
Míru – Želiv. Tel. 222 711 057 (večer)

� Vym. obec. 2+kk, panel, lodžie, 
zvýšené přízemí u Olš. nám. za 3+1 
a větší, nejlépe P3. Tel. 602 323 396
� Vyměním (koupím-prodám) cihl. 
byt, OV, 76 m2, 3+kk (12 m2), 3. p., 
výtah, dům po rek., za menší, OV, 
do 30 m2 + doplatek, na metru Nám. 
Míru – Želivského, od 2. p. výše, s vý-
tahem. Tel. 222 711 057 (večer)
� Koupím byt v Praze 3, dám 
okamžitou zálohu, platba hotově, 
právní záležitosti vyřídím, stav ne-
rozhoduje. RK nevolat.
Tel. 234 095 720, 603 814 606
� Vym. cihlový 2+1/B, P3 Jarov, OV, 
54 m2, 2. p., klidná lokalita, za podob. 
3+1, výtah podmín. Tel. 603 200 311
� Pronajmu garážové stání (2 os. 
auta za sebou), vjezd Květinková. 
Tel. 728 607 308
� Prodám levně řadovou zděnou 
garáž na Krejcárku. Tel. 606 829 795

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

HLEDÁM BYT V PRAZE 2, 3 – 
OV, případně DV s možností převodu. 
I před rekonstrukcí. Tel.: 222 781 180

Hospodyni přijme rodina z Prahy 3 na 
úklidové práce a občasné hlídání dětí 
(3, 7 a 9 let). Požadujeme spolehlivost, 
pečlivost atd. Nabízíme pracovní po-
měr (ne brigádu) na 30/40 hod. týdně.

Životopis + reference na adresu: 
RK Štítného, Praha 3 

e-mail: hospodyne.zizkov@seznam.cz
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Blahopřání 
seniorům
Všem členům a ostatním seni-

orům, kteří oslaví v březnu kula-
té a půlkulaté na-
rozeniny, přejeme 
do dalších let hod-
ně zdraví a osobní 
pohody. Blahopře-
jeme: Ireně Krei-
plové, Evě Po tůč-
kové, Martě Ště-
pánové, Blaženě 
Schneidrové, Věře 
Klasnové, Růženě 

Rottové, Johanně Libšanské a Ivě 
Kosňanské.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor PelzelPři debatách o dominantách tře-

tí pražské městské části nemůžeme vy-
nechat kostel Nejsvětějšího srdce Páně 
na nám. Jiřího z Poděbrad, jednu z oce-
ňovaných staveb moderního klasicismu 
a stavbu, která se bude ucházet o sta-
tut památky UNESCO. Autorem to-
hoto svatostánku byl slovinský archi-
tekt Josip Plečnik. Narodil se v Lublani 
v roce 1872, studoval na slavné vídeň-
ské akademii u profesora Otto Vagnera. 
Ve Vídni postavil např. železobetonový 
kostel sv. Ducha a především Zacher-
lův palác v centru města, považovaný za 
jednu z prvních moderních staveb Ev-
ropy. Slovinský architekt přišel do Pra-
hy v roce 1911 na pozvání Jana Kotěry 
a učil na Uměleckoprůmyslové škole až 
do roku 1921. Po roce 1918 se hledala 
osobnost, která by byla schopna zrekon-
struovat Pražský hrad a vytvořit tam dů-
stojné sídlo hlavy státu. Hradním archi-
tektem se nakonec stal právě Plečnik 

Už od roku 1905 se počítalo s výstav-
bou druhého vinohradského kostela 
na náměstí Jiřího z Poděbrad, původně 
však měl být jeho autorem konzervativ-
ní architekt František Mikš, autor neo-
gotického chrámu sv. Antonína v Hole-
šovicích. Když byla ve dvacátých letech 
vypsána soutěž, Plečnik se jí neúčastnil, 
přihlásila se však řada jeho žáků. Porota 
však nakonec nezvolila žádný z předlo-
žených návrhů a dohodla se s účastníky 
konkurzu, že bude osloven přímo pro-
fesor Plečnik. Ten vycházel z koncep-
tu starokřesťanské baziliky. Jednolodní 
prostor je bez vnitřních podpor. Domi-
nantním motivem ploché věže je kruho-

vé okno – ciferník hodin, k němuž se lze 
zevnitř dostat systémem ramp. Kostel 
nese řadu královských prvků – „herme-
línový“ plášť, korunovační jablko atd., 
což připomíná, že stojí v katastru Krá-
lovských Vinohrad.

Autorem plastik na průčelí je Bed-
řich Stefan, boční oltáře navrhl Otto 
Rothmayer, sochařská výzdoba hlavní-
ho oltáře je dílem Damiána Pešana, kte-
rý s Plečnikem spolupracoval i na Hra-
dě a v Lublani. V kryptě pod kostelem 
jsou v oltářní stěně fragmenty z kated-
rály sv. Víta. Plečnik navrhoval pro kos-
tel také sakrální předměty – svícny, ka-
lichy a monstrance. Inspiroval se přitom 
motivy z kaple sv. Kříže na Karlštejně 
a kaple sv. Václava v chrámu sv. Víta.

Zdeněk Lukeš, historik architektury

  

Praha 3 a moderní architektura XXIV.

Jeho životní osudy, podobně jako 
u dalších legionářů, by vydaly na ro-
mán. Narodil se jako dvanácté dítě 
do rodiny zámečníka v Hradčanech 
u Prostějova, po absolvování obchod-
ní akademie vstoupil do Českosloven-
ské armády, vystudoval záložní dů-
stojnickou školu v Olomouci. Výcvik 
ukončil v roce 1939, po obsazení na-
ší vlasti byl propuštěn do zálohy. Po 
okupaci se zapojil do ilegální činnos-
ti, pomáhal lidem k útěku, sám také 
roku 1940 opustil protektorát tzv. bal-
kánskou cestou – přes Maďarsko a Ju-
goslávii se dostal až do Francie. Tam 
se s rotou pěšího pluku zúčastnil bo-
jů proti Němcům. Po kapitulaci Fran-
cie se s československými jednotkami 
přeplavil do Velké Británie a s česko-

slovenskou motorizovanou brigádou 
se zúčastnil obléhání Dunkerque. 

V Anglii se seznámil s důstojnicí brit-
ské armády Jean Thomasovou, se kte-
rou se v roce 1943 oženil a o rok pozdě-
ji se jim narodil syn Milan. Po návratu 
do vlasti byl odvelen k Hradní stráži, 
o rok později byl přijat na Vysokou vá-
lečnou školu, ze které byl ale v únoru 
1948 vyloučen. Manželka a syn museli 
v červnu 1948 do 24 hodin opustit úze-
mí republiky.

V únoru 1949 byl zatčen, protože ně-
kolik dní předtím požádal o propuště-
ní z armády a o zbavení československé-
ho občanství s úmyslem odstěhovat se za 
svou rodinou do Anglie. Vyšší vojenský 
soud ho odsoudil za velezradu k deseti le-
tům těžkého žaláře, prošel věznicemi na 

Borech, v Opavě a nakonec v Jáchymo-
vě... Po odpykání poloviny trestu byl pro-
puštěn, ale dalších 13 let pracoval v ura-
nových dolech. Poté nastoupil na OPBH 
v Praze 3 jako topič a pak byl řadu let do-
movníkem v žižkovském činžáku.

 Po roce 1989 se zapojil do práce Čes-
koslovenské obce legionářské, jejímž 
předsedou se stal v roce 2001. -pú-

 V březnu i dubnu se na žižkovské 
radnici slavily jubilejní svatby, a to nejen 
zlaté – po 50 letech společného života, 
ale i smaragdové (55 let), diamantové 
(60 let), ale i kamenné – manželé Vác-
lav a Milada Procházkovi (na snímku 
nahoře) a Evžen a Jaroslava Svobodovi 
(dole) na radnici oslavili 65 let trvání 
manželského svazku. 

Šedesát let společného života osla-
vili: Adolf a Františka Lebedovi, Ja-
romír a Marta Hendrychovi, Václav 
a Věra Hlinění, 55. výročí svatby si 
připomenuli: Milan a Zdeňka Pokor-
ní, RNDr. Luděk a Irena Šafaříkovi, 
Jaroslav a Marie Balíkovi, Ing. Ru-
dolf a Pavla Bělohubí, Ing. Oldřich 

a Ing. Hana Zikmundovi, Josef a Li-
buše Chudí. Zlatou svatbu oslavili: 
Stanislav a Anna Bartuškovi, Jaroslav 
a Karolína Krejzovi, Ing. Karel Mora-
va a doc. Ing. Jiřina Moravová, CSc., 
Vladimír a Lilija Seidlovi, Mgr. Jiří 
a Helena Tužilovi, Milan a Eva Zvona-
řovi,  Václav a Jiřina Charvátovi, Josef 
a Milena Peškovi, Jaroslav a Marie 
Popelkovi, Zdeněk a Alena Vašatovi, 
Ing. Jiří a Ing. Naděžda Andrasovi, Jiří 
a Bohumila Čapkovi, Zdeněk a Eva 
Holečkovi, Jaroslav a Drahomíra Ja-
náčovi, Karel a Ludmila Liškovi.

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

Jsme parta holek a kluků, malých 
i velkých, pravidelně se scházíme ve 
třech oddílech a volnočasovém klubu. 
Máme útulnou klubovnu v Lucembur-
ské ulici, kam si chodíme hrát, soutěžit, 
povídat a bavit se. Každý oddíl má svo-
je tradice a rituály, svoje kouzlo a svo-
jí celoroční hru; společně jezdíme na 
jednodenní i víkendové výpravy, zimní 
a letní tábory, chodíme na bowling, le-
zeckou stěnu, nebo si jen popovídat do 
čajoven. Veřejnost nás může znát díky 
následujícím akcím:

Noční pochod Za brdskou čaroděj-
nicí je již tradiční noční pochod brdský-
mi lesy, pořádaný naší skupinou, který 
se těší velké oblibě u členů i nečlenů or-
ganizace Pionýr. Letos se již potřetí vy-
dalo koncem dubna několik odvážných 
jedinců i skupinek najít brloh staré stra-
šidelné čarodějnice.

Opravdu Dobrý Tábor je celorepub-
liková propagační akce sdružení Pionýr, 
jejímž pražským vyvrcholením v polovi-
ně dubna je velká akce letních pionýr-
ských táborů na náměstí Míru, kde řada 
pražských skupin nabízí svoje prázdni-
nová táborová dobrodružství.

Bambiriáda je velkolepá celorepub-
liková akce. Ta pražská se letos bude 

opět po několika letech konat na Stře-
leckém a Dětském ostrově ve dnech 
24. – 27. května. Budou se zde pre-
zentovat pražské organizace pracující 
s dětmi, od pionýrských a skautských 
oddílů, přes domy dětí a mládeže po 
pohybově zaměřené kroužky a mno-
ho dalších. 

Tahák je společná prezentační a ná-
borová akce několika žižkovských pio-
nýrských skupin probíhající vždy první 
školní zářijové odpoledne na náměstí Ji-
řího z Poděbrad. Pro děti je připraveno 
spousta her a soutěží; každý rok na spe-
cifické téma.

Děti, které mají o trávení volného ča-
su s námi zájem, můžeme pozvat do ná-
sledujících třech našich oddílů: 
Cepníci: pro starší a pokročilé 12–15 let, 
pondělky 17.30–19.30
Práčata: pro nejmenší 6–10 let, středy 
17.00–18.30
Orlíci a Pavézníci: zlatý střed, čtvrtky 
16.30–18.30

Všechny oddíly vede sehraný kolek-
tiv vyškolených vedoucích a instrukto-
rů, kteří spolu v těchto oddílech vyrostli 
a chtějí stejnou radost a zkušenost pře-
dat i dnešním dětem. 

Jsme tu pro všechny malé Žižková-
ky a Žižkovačky, které už nebaví jen 
sedět doma a koukat na stále stejné 
pořady v televizi a hrát stejné hry na po-
čítači. Zveme k nám kluky a holky, kte-
ří by rádi potkali super partu kamará-
dů a prožili spolu s nimi spoustu zábavy, 
nezapomenutelných chvil s partou ka-
marádů a mají chuť rozšířit si obzory 
o nové dovednosti a znalosti. Tak nevá-
hejte a přijďte mezi nás, rádi Vás mezi 
sebou uvítáme! 

 Hanka Farkačová,  PS Kalich

Adresa: Lucemburská 42, Praha 3
Webík: www.117.cz
Email: 117@117.cz
tel.: 777 874 725, vedoucí Jan Vacík

PŘEDSTAVUJEME
117. pionýrská skupina 
Kalich Praha

Milíčova (dokončení)
Není předpokládám nutno zdůrazňo-

vat, že skutečnou hnací silou nevraživosti 
Milíčových kolegů – farařů byla obyčejná 
lidská závist a žárlivost na jeho úspěchy 
a popularitu. A Milíčův Jeruzalém při-
tom byl onou poslední kapkou. Takový 
stát ve státě (resp. církev v církvi), který 
jim ubíral ovečky i peníze, nemohli trpět. 
A jeho chovanky přitom nebyly žádné 
řeholnice, nepodléhaly  žádnému ženské-
mu církevnímu řádu. (Za dnešní abso-
lutně nepřehledné situace v katolických 
ženských řeholích, kdy po světě existují 
přinejmenším stovky všelijakých řádů, 
kongregací, nominací a podnominací, 
terciářek, laických sester atd., by to určitě 
nikoho nevzrušovalo, ale tehdejší církev 
vyžadovala řád i v ženských řádech). 

Ovšem vyřídit Milíče zdaleka nebylo 
snadné. Držel nad ním ochrannou ruku 
nejen arcibiskup Jan Očko z Vlašimě, 
nýbrž i samotný císař Karel IV., který 
už dávno zapomněl na onen titul Anti-
krista. Aby byla vůbec nějaká šance, by-
lo nutno nasadit ještě větší kalibr. Pro-
ti Milíčovi spiknuvší se faráři a preláti 
proto sepsali žalobu o 12 bodech a po-

slali ji přímo za papežem do Avigno-
nu. Prostředníkem přitom měl být jaký-
si univerzitní mistr Jan Klonkoth, jehož 
identitu dnes jen tušíme, snad se mohlo 
jednat o augustiniána Johanna Klenko-
cha. Žaloba neobsahovala nic nového – 
že Milíč prý popuzuje lid proti přepychu 
církve, provozuje v Jeruzalémě nepovo-
lenou kongregaci, ba opět vytáhli i toho 
Antikrista, který se probíral již minule. 
Papež přesto nařídil vyšetřování. Nejpr-
ve v Praze, v březnu 1374 se Milíč musel 
vypravit do Avignonu. Tam jeho proces 
dostal mezitím na starost nám již dob-
ře známý Anglicus Grimaud, kardinál 
albánský. A bylo jasné, jak vše musí do-
padnout. Dokonce i ten Klonkoth oka-
mžitě prohlásil, že on na jeho slovech 
ani činech nic závadného neshledává 
a že byl pouze požádán jakýmsi farářem 
z Prahy o podání žaloby. Všechno tedy 
opět spělo k Milíčově slavné rehabilita-
ci. Jenže začala úřadovat Smrt. Nejpr-
ve zemřel žalobce Jan Klonkoth. Milíč 
o jeho smrti sepsal dlouhé dopisy arci-
biskupu a císaři, načež sám ulehl a za-
čal psát vlastní dopisy na rozloučenou 
přátelům, mimo jiné i tomu kardiná-

lu albánskému. Zemřel buď 29. 6. nebo 
1. 8. 1374 a byl pohřben přímo v avi-
gnonské katedrále (jeho hrob však byl 
zničen za Francouzské revoluce). Mnozí 
s kardinálem Grimaudem v čele dokon-
ce usilovali i o Milíčovo svatořečení, to 
by se však táhlo nesmírně dlouho a po 
událostech kolem Husa a husitství to již 
nebylo politicky průchodné.

Smrtí však celý spor neskončil a milí-
čovci teď přešli do protiútoku. Na antimi-
líčovce přímo pršely žaloby a pražští kon-
šelé navíc zakazovali měšťanům svědčit 
v jejich prospěch (svérázný náhled na ne-
závislost justice). Nepřátelé však ve sku-
tečnosti zvítězili, Jeruzalém Milíče ne-
přežil a byl již v prosinci 1374 postoupen 
řádu cisterciáků, kteří si zde zřídili kolej 
sv. Bernarda pro své studenty. 

Jelikož třetí z trojhvězdí Husových 
předchůdců – Matěj z Janova – na Žiž-
kově ulici nemá (měl ji za války v Nus-
lích – dnes Pod sokolovnou), postoupíme 
příště k Husovu anglickému ideovému 
otci Johnu Wycliffovi, u nás zvanému Jan 
Viklef. 

Jan Škoda 
Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Odešel hrdina od Dunkerque z Hollarova náměstí
Začátkem dubna zemřel veterán II. světové války, příslušník Československé obrněné brigády, předseda 
československé obce legionářské generálmajor Antonín Špaček, který je mj. zapsán i v Knize cti Prahy 3 

75. výročí posvěcení kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně

3. května 
19.00 zahájení výstavy dobových foto-
grafií a architektonických plánů z období 
vzniku, model návrhu kostela atd., pro-
mítání filmu o Plečnikovu kostelu v Ljub-
ljani. (výstava v podzemních prosto-
rách kostela přístupná po mši do 13. 5.)

8. května 
  8.00 mše sv. za Josipa Plečnika
11.00  prohlídka kostela s výkladem 

PhDr. Heleny Čižinské
15.00  koncert chrámového sboru 

Cantores Cordis
18.00  slavnostní mše sv. – hlavní 

celebrant J. Em. Miloslav 
kardinál Vlk, arcibiskup pražský

Jaro patřilo jubilejním svatbám
Kostel Nejsvětějšího srdce Páně

„Vlastenectví – a legionář-
ství je pro mě láska k této zemi, 
kde jsem spatřil světlo světa, kde 
mě rodiče vychovávali, kde mě 
škola učila určité zásady. A ne-
jen škola, také Sokol, skaut a ji-
né sportovní organizace. Zůsta-
ly ve mně ideály z doby studií, 
které razil a které nám zanechal 
prezident Masaryk. To je vlaste-
nectví – láska k rodné zemi, ke 
svým rodičům, ke svým příbuz-
ným, vůbec k občanům země, ve 
které žiji.“

gmjr. Antonín Špaček

Udělené řády a vyznamenání:
• Československý Válečný kříž
• Croix de Guerre 
• Medaile Za chrabrost 

před nepřítelem
• Medaile Za zásluhy 
• Řád Důstojníka čestné legie 

Francouzské republiky 
• Řád Bílého lva
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Kdo mě chce

1) 162,163/07 asi půlroční kocourek a kočička. Nalezeny v Husitské ulici.
2) 0638/07 desetiletá šedá fena středního pudla, hodná, čistotná a ráda se mazlí. 

Je vhodná do bytu a ke starším lidem. Nalezena 19. 3. v Praze 3.
3) 0636/07 osmiletý černý kříženec jezevčíka s pálením, hodný, klidný, poslušný, 

vhodný do bytu ke starším lidem. Nalezen na rozhraní Vinohrad a Strašnic 19. 3.
4) 0655/07 tříletý kříženec knírače, černý pes se stříbrnou náprsenkou, hodný, 

čistotný a poslušný, vhodný do bytu. Nalezen 21. 3. 2007 ve voze metra.
5) 0094/07 větší roční pes, kříženec černé barvy s pálením, chytrý, rád běhá, po-

třebuje někoho, kdo by se mu věnoval. Nalezen 8. 1. na rozhraní Prahy 2 a 3
6) 0593/07 devítiletý pískový pes, kříženec malinois, milý, poslušný, uvítal by 

určitě domek se zahrádkou. Nalezen na rozhraní Prahy 3 a 10.
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

Strážníci měří rychlost
Od počátku měsíce dubna probíhá na území Prahy dopravně 

bezpečnostní akce zaměřená na měření rychlosti vozidel. Zvýšené 
pozornosti strážníků se řidiči nevyhnou zejména na frekventovaných 

komunikacích, v blízkosti škol, zdravotnických zařízení a zastávek MHD.
Za překročení rychlosti o méně než 20 km/hod. hrozí řidiči pokuta 1 000,- Kč 

a ztráta 2 bodů, za překročení rychlosti o více než 20 km/hod. pokuta 2500,- Kč 
a ztráta 3 bodů.

Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Nová Trojka pořádala v neděli 1. dub-
na pro rodiny s dětmi Velikonoce v Ae-
ru s divadlem Víti Marčíka. Ve foyer 
Aera se postupně sešlo 50 rodin, kte-
ré střídavě pletly pomlázky, vyrábě-
ly papířová vajíčka, ptáčky a květiny. 

Od 16 hodin návštěvníci zaplnili kino-
sál Aera, kde je čekal zlatý hřeb veliko-
nočního odpoledne – Teatr Víti Marčí-
ka s pohádkou o Šípkové Růžence.

Gabriela Urbánková
Nová Trojka

Pomlázky v Aeru2

Stručně...
� Výstavu obrazů studentek malby 
Sandry Růžičkové a Gabriely Volné po-
řádá Vyšší odborná škola umělecko-
průmyslová na Žižkovském náměstí. 
Výstavu lze navštívit ve všední dny v ga-
lerii školy od 3. května do 3. června.

� Hudební škola HMP na Komenské-
ho náměstí zve  k zápisu zájemce, kteří 
by se chtěli učit hrát na hudební nástroj 
nebo zpívat. Zápis proběhne v pondělí 
28. května od 14.00 do 17.00 hodin. 
Více informací na tel.: 221 434 701 nebo 
www.hudebniskola.cz.

� Měsícem péče o tělo vyhlásil kvě-
ten Klub Remedium. Centrum aktivit 
pro seniory v Táboritské 22 bude svým 
návštěvníkům v průběhu celého květ-
na nabízet řadu témat, které se týkají 
péče o tělo od zdravé výživy přes zdra-
vý pohyb, odpočinek a relaxaci až po 
kosmetiku a módní oblékání. Všechny 
aktivity v rámci měsíce péče o tělo jsou 
zdarma. Podrobnější informace na tel. 
222 712 940.

� 11. ročník chodeckého závodu 
„Žižkovská desítka“ se koná v so-
botu 12. 5. na Vítkově  od 14.30 (5 km 
– ženy, juniorky, dorostenky, žákyně, 
žáci a) a 15.15 (10 km – muži, junioři, 
dorostenci). Podrobnější informace na 
tel. 608 851 688, zsimon@centrum.cz

� Kurzy trénování paměti, ale i těla, 
určené především seniorům pořádá 
Farní Charita Žižkov. Akce budou pro-
bíhat od 2. května do 6. června kaž-
dou středu od 15.00 hodin na adrese 
Čajkovského 36. Účast na kurzu je pro 
důchodce bezplatná.

VE JMÉNU HOLLARA – za přítomnosti starostky městské části Mileny Ko-
zumplíkové byla ve středu 18.dubna na Střední uměleckoprůmyslové škole Václa-
va Hollara zahájena výstavy členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Akce 
je součástí oslav 400. výročí narození významného umělce, po němž nese škola 
i sdružení své jméno. Společně se starostkou se vernisáže osobně zúčastnil také  
Václav Suchánek, předseda sdružení Hollar.

1

Květnové 
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov

13. ne 10.15 s 1. HFK Olomouc
27. ne 10.15 s FK Chmel Blšany

Železný odstartoval běh s kuřetem

Bojová střetnutí robotů v sumu moh-
li zhlédnout v sobotu 21. března divá-
ci v prostorách nové auly Vysoké ško-
ly ekonomické na Žižkově. Turnaj byl 
doplňkem českého kola soutěže Euro-
bot, do které přivezlo představit své vý-
tvory na 25 týmů. K vidění byli i roboti 
studentů českých vysokých a středních 
škol. V robotickém minisumu se roboti 
o rozměrech 10x10 cm snaží svého pro-
tivníka podobně jako v klasickém zá-
pase sumo vytlačit z herní arény. Sou-
těžním tématem turnaje Eurobot bylo 
třídění odpadu.

David Obdržálek,
katedra softwarového inženýrství MFF UK 

POCTA VINCENTU VAN GOGHOVI – pod tímto názvem ote-
vřel na začátku března výstavu v Galerii pod radnicí malíř Vlado Vovka-
nič. Původem ukrajinského autora uvedl společně se starostkou Milenou 
Kozumplíkovou také režisér Zdeněk Troška. „Nemám vyhraněný styl 

kresby ani malby, dělám to, co mě baví. Důležité je, aby si každý člověk mohl pro-
mítnout do obrazu svoje představy,“ řekl o své tvorbě Vovkanič.

Souboje robotů v sumu

Aprílový běh, který každoročně po-
řádá sportovní klub při  ZŠ Jeseniova, 
měl letos hned dvě zvláštnosti. Závody 
odstartoval jeden z nejúspěšnějších čes-
kých atletů a světový rekordman oště-

pař Jan Železný. Navíc akce pro školá-
ky proběhla letos pod názvem Aprílový 
běh s kuřetem. Běh tak odkazoval na 
sbírku Pomozte dětem!, která pomáhá 
ohroženým a znevýhodněným dětem. 

Akce se konala v parku na Židovských 
pecích a zúčastnilo se jí 544 malých zá-
vodníků. Žáci pořádající základní ško-
ly zvítězili ve třech kategoriích z celko-
vých osmi. -red-

Aktivně se zúčastnit péče o přírodu 
umožnila 23. dubna svým malým svě-
řencům i jejich rodičům mateřská škola 
Na Balkáně. Posláním akce, která pro-
běhla v rámci Dne Země, bylo podpo-
řit výsadbu stromů. Největší zásluhu na 
úspěchu měly samozřejmě samy děti; za 
asistence svých učitelek z mateřské ško-
ly vytvořily společnou výtvarnou práci – 
velkou puzzle skládačku Planeta Země. 
Rodiče pak zakoupením svého dílku 
přispěli na pořízení javoru mléč. V pon-
dělí pak byla dřevina zasazena před ma-
teřskou školou a opatřena cedulkou 
„Strom dětí MŠ Na Balkáně“. Zasaze-
ním stromu však péče o něj nekončí, dě-
ti o něj budou pečovat i nadále. Místní 
předškolní zařízení se zaměřuje na eko-
logickou výchovu, akce ke Dni Země 
pořádá pravidelně každý rok.

Romana Matějčková
MŠ Na Balkáně

Strom dětí Na Balkáně

4 6
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