
Letošní XIV. ročník byl inspirován 
právě odvěkým soubojem dobra a zla. 
Kriminalistický motiv souvisel s oslava-
mi narození prvorepublikového vládní-
ho rady Josefa Vaňáska (1877–1938), 
kterého v seriálu Hříšní lidé Města praž-
ského proslavil pod pozměněným jmé-
nem Vacátko herec Jaroslav Marvan. Už 
v pátek na radničním dvorečku se slo-
vutný kriminalista ujal vyšetřování pří-
padu Franty Řetěze. Pod dohledem pří-
tomného ministra vnitra Ivana Langera, 
poslance Daniela Reisiegela i celého ve-
dení radnice převzal z rukou policejní-
ho prezidenta Vladislava Husáka  čest-
ný služební dekret.

A pak se již rozpoutalo nezřízené 
masopustní veselí pod dozorem Bakcha, 
kterého pro letošek ztvárnil herec Moj-
mír Maděrič. Spolu s ním jásající Žižko-
vany provázela dvojice trestanců Suchá-
nek – Genzer. Když pak v úterý starostka 
Milena Kozumplíková předala vládu do 
rukou Bakcha, propukly zločinecké rej-
dy naplno. Naštěstí slavní detektivové 
a vyšetřovatelé – jak ze skutečné histo-

rie, tak i z té literární – nelenili a zahájili 
úspěšnou „realizaci provádění opatření 
za účelem zajištění veřejného pořádku.“ 
Spořádaní Žižkované si tak masopust 
naplno užili bez jakékoliv újmy ze stra-
ny přítomného zlořádstva. -red-

Zápis do mateřských škol
se blíží – informace 
o předškolních 
zařízeních na Praze 3 
ve zvláštní příloze

Čtěte na str. 6 a 7

O kultuře na Žižkově
rozhovor o kompetencích 
a plánech zástupce 
starosty Martina Bendy

Čtěte na str. 3

Rozpočet schválen
finanční plány 
radnice představuje 
zástupce starosty
Jan Šmíd

Čtěte na str. 8

Dejte mu zahrát, pane inšpektóre
Na „kriminalistický“ masopust dohlédl i ministr vnitra Ivan Langer
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Vážení čtenáři,
máme za sebou udá-
lostmi nabitý měsíc. 
Zastupitelstvo schvá-
lilo rozpočet městské 
části pro letošní rok, 
přidělilo řadu grantů
organizacím působí-

cích na poli kultury, sportu, volného 
času i v sociální oblasti, Žižkov a Vi-
nohrady žily pět dní tradičním maso-
pustem. Vedle těchto významných akcí 
by mohlo zapadnout, že rada měst-
ské části schválila své programové cí-
le. Přestože na první pohled není efekt 
této události tak hmatatelný či atrak-
tivní, považuji přijatý dokument za 
jednu z nejvýznamnějších a nejzásad-
nějších událostí. Tím si totiž žižkovská 
radnice vytyčila směřování na celé dal-
ší čtyři roky.

Schválené cíle se v určitém smyslu 
výrazně odlišují od programů v uply-
nulých letech. Nevznikly totiž jako 
kompromis mezi koaličními strana-
mi s řadou ústupků, ale kopírují 
předvolební program vítězné strany, 
která pro naplnění svých záměrů do-
stala v loňských podzimních komu-
nálních volbách od občanů velmi sil-
ný mandát.

Programové cíle rady městské části, 
které si můžete přečíst uvnitř listu, shr-
nují úkoly radnice v následujících čty-
řech letech ve všech oblastech správy 
věcí veřejných na Praze 3. Chci však 
zdůraznit, že se jedná o souhrn toho 
základního, co chceme v tomto obdo-
bí splnit. Náš program tedy vnímám 
jako povinné penzum, ale pevně vě-
řím, že dokážeme v uvedeném obdo-
bí i daleko víc. Nepochybně budeme 
pro zlepšení třetí městské části Pra-
hy tvořit nové projekty a samozřejmě 
i hledat další zdroje financování.

Již před volbami jsme tvrdili, že 
náš program je odvážný, ale splnitel-
ný. Já i moji kolegové z vedení radni-
ce učiníme vše, abychom se Vám v ro-
ce 2010 mohli podívat do očí a říci, 
že jsme slovo dané voličům dodrže-
li a cíle vytyčené v tomto dokumen-
tu splnili.

Milena Kozumplíková
starostka

Městská část Praha 3 se také letos připojuje 
k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Pro-
gram akcí na radnici bude ve čtvrtek 8. března:  

15.00 vyvěšení tibetské vlajky
15.05 úvodní slovo starostky Mileny Kozumplíkové 
15.08 minuta ticha za oběti čínské represe
15.09 hudební meditace na didgeridoo
15.15 tibetské zvonky a mísy 
15.30 přednášky s diapozitivy: Krajina a přírodní krásy 

Tibetu, Symbolika tibetské vlajky – zasedací sál
16.10 zahájení výstavy: Jazyk, písmo a vzdělání v tradič-

ní tibetské kultuře – Galerie pod radnicí
16.50 toulky tibetskou krajinou, trojrozměrná mapa –

Galerie pod radnicí
17.10 výroba Mandaly – Galerie pod radnicí
 rozmetání Mandaly – dvůr radnice
17.20 přednáška o tibetské fauně s živými ukázkami – 

dvůr radnice
17.40 promítání krátkých dokumentárních filmů – zase-

dací sál

Během celého programu bude podáván tibetský čaj.  

Jaroslav Brabec, vedoucí odboru kultury

Den pro svobodu Tibetu!

Městská část Praha 3 jako hlavní organizátor děkuje všem partnerům za pomoc při 
realizaci XIV. ročníku Žižkovského masopustu. 
Partneři:

Správa komunálního majetku, a. s., Sefimota, a. s., Auto Jarov, s. r. o., Gesto Compu-
ters, s. r. o., Areál Jarov, a. s, Compo Praha, s. r. o., Arcotel Hotels & Resorts, Odkolek, 
a. s., Key Production, s. r. o., Test Onyx, s. r. o., Step, s. r. o., P. Cincibus, cateringový ser-
vis, Sup & synové, uzeniny, Orgrez, a. s., Toi Toi, sanitární systémy, Jena Praha, s. r. o.
Mediální partneři: Metro, Radio Beat, Český rozhlas, Real tisk, s. r. o., Eclipse, a. s. 

Proslulí vrahové, lapkové a zlotřilci všeho druhu na straně jedné, slovutní 
a kongeniální strážci pořádku, morálky i hrdinní zachránci světa na 
té druhé. Jackové Rozparovačové, žižkovští kasaři i kapsáři, vrahové 
a loupežníci řáholečtí, ale i Sherlockové Holmesové, obecní četníci 

s radou Vacátkem, James Bond a Hercule Poirot na pět únorových dní obsadili 
třetí městskou část v rámci tradičního Žižkovského masopustu.

Programové cíle Rady 
MČ Praha 3 naleznete 

v plném znění na straně 8.
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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.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic č. 11 (3) 26. 3.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 5. 3.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 12. 3.
4. Přemyslovská/Sudoměřská (2) 19. 3.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 26. 3.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 5. 3.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 12. 3.
8. U Rajské zahrady/Vlkova (2) 19. 3.

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

ze dne 7. 2.
Souhlasila
• s ponecháním objektu bývalých 
jeslí v ulici K Lučinám v majetku 
MČ P-3 a s jeho přebudováním na 
nový provoz, např. typu azylové-
ho domu a uložila zástupci staros-
ty M. Bendovi projednat jeho kon-
krétní využití • s ukončením přípra-
vy výstavby vinice v lokalitě Vítkov 
• se zpracováním dokumentace pro 
stavební povolení na přestavbu stá-
vající kuchyně a jídelny ZŠ Havlíč-
kovo náměstí na chybějící tělocvič-
ny • s účastí MČ P-3 na mezinárod-
ní kampani „Vlajka pro Tibet“ 2007
• s návrhem rozpočtu MČ P-3 na 
rok 2007 v objemu příjmů ve výši 
748 906 tis. Kč, v objemu výdajů ve 
výši 791 826 tis. Kč a saldem ve výši 
42 920 tis. Kč, doporučila ZMČ roz-
počet schválit • s vyhodnocením vý-
běrového řízení na byt Koněvo-
va 124 (53,6 m2) • s realizací XIV. 
ročníku masopustního veselí 2007
Schválila
• roční zprávu o výsledcích finanč-
ních kontrol za rok 2006 • ustave-
ní nové Redakční rady Radničních 
novin MČ P-3 • doporučení komi-
se obchodních aktivit RMČ: volné 
nebytové prostory využít pro výbě-
rová řízení, žádosti o změnu nájem-
ní smlouvy, žádost o ukončení náj-
mu a výpovědi • Programové cíle 
RMČ v období 2006 – 2010 • žádos-
ti o prodloužení doby nájmu, žádos-
ti o výměnu bytu, žádosti o slouče-
ní bytů, žádosti o prominutí poplat-
ků z prodlení a žádosti o nájem by-
tu doporučené bytovou komisí
Vzala na vědomí
• vystěhování neoprávněných ná-
jemců objektu na adrese U Staré 
cihelny a schválila demolici objek-
tu na náklady MČ P-3 • protokol 
z provedené kontroly v příspěvkové 
organizaci Junior klub Na Chmelni-
ci, zaměřené na hospodaření orga-
nizace za rok 2005
Doporučila
• záměr prodeje bytových a nebyto-
vých jednotek v devíti domech v uli-
ci Pod Lipami • doporučení komi-
se sociální a zdravotní RMČ k po-
skytnutí bytu v Domě s pečovatel-
skou službou občance postižené po-
žárem bytu
Stanovila
• limit na nákup dárků dětem 
v ústavních zařízeních MČ ve výši 
1 000 Kč na rok a dítě

Jmenovala
• pana Mgr. Jiřího Janouška do 
funkce vedoucího Odboru kancelář 
úřadu UMČ P-3
Postoupila
• bytové komisi k návrhu na přidě-
lení odsouhlaseným žadatelům byty 
Hollarovo nám. 5 (42,1 m2) a J. Že-
livského 20 (28,8 m2)

ze dne 14. 2.
Vzala na vědomí
• informaci o přijímání a vyřizování 
petic a stížností podaných orgánům 
MČ P-3 za rok 2006
Schválila
• poskytnutí darů z Grantového 
a podpůrného fondu MČ P-3 v cel-
kové výši 1 052 000 Kč
Pověřila
• SKM Praha 3, a. s. zastupováním 
MČ P-3 na shromáždění Společen-
ství vlastníků jednotek K Chmelni-
ci 2492, 2493, 2494
Souhlasila
• s pronájmem garážového stá-
ní č. 26.20 Roháčova 46 o velikosti 
12,25 m2 určenému nájemci na dobu 
neurčitou za nájemné 1 200 Kč/m2/rok
• s natáčením reklamního spotu v by-
tovém domě Táboritská 22/15, spo-
lečností Film Makers, s. r. o.
Jmenovala 
• komisi pro konkurzní řízení na ře-
ditele ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

ze dne 21. 2.
Schválila
• návrh Mandátní smlouvy na kom-
plexní realizaci prodeje bytových 
a nebytových jednotek Pod Lipa-
mi 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50, 
mezi MČ P-3 a Realitní kancelá-
ří Sever, s. r. o. • doporučení byto-
vé komise k žádostem o prodloužení 
doby nájmu, o převod bytu z výbě-
rového řízení na jinou osobu, o vý-
měnu bytů, o přechod nájmu bytu, 
o snížení nájemného, o nájem bytu 
a žádost cizince se statutem uprchlí-
ka • doporučení komise obchodních 
aktivit k žádostem o změnu nájem-
ní smlouvy, o prodloužení nájem-
ní smlouvy, o podnájem, o zpětvzetí 
výpovědi, o souhlas s umístěním síd-
la společnosti, dále k atelierům, re-
klamám, ukončení nájmu, výpovědi 
a ke změnám nájemních smluv
Souhlasila
• s pronájmem učeben Gymnáziu 
Na Pražačce pro školní rok 2007/
2008 v nezměněném rozsahu

V ulicích Koněvova a Pod Lipami 
proběhne v průběhu dubna dotazní-
ková akce vztahující se k měření hlu-
ku Zdravotním ústavem Praha. Bude se 
jednat o průzkum mezi obyvateli ve vě-
ku 35 až 70 let. Akce má zmapovat vý-
skyt civilizačních chorob, zejména vyso-
kého krevního tlaku a dalších cévních 
onemocnění, a obtíží, které tyto choro-
by provázejí, např. poruchy spánku, za-
žívací, neurotické obtíže aj. Zdravotní 
informace budou doplněny o otázky, tý-
kající se délky bydlení v daném místě, 
způsobu života, životního stylu, druhu 
zaměstnání, stravování, kouření apod. 
Tyto dotazníky budou doručeny do poš-
tovních schránek obyvatel. Vyplněné 
převezmou pověření pracovníci Zdra-
votního ústavu osobně v předem ozná-
meném termínu. Samozřejmostí bude 
zákonná ochrana osobních údajů re-
spondentů, kteří se průzkumu zúčastní, 
navíc jména účastníků se nebudou v do-
tazníku vůbec vyplňovat. 

Celá akce souvisí s rozvíjející se auto-
mobilovou dopravou, která zvyšuje hla-
dinu hluku a celkově vede ke zhoršová-
ní životního prostředí. Monitorování se 
provádí již od roku 1992. Ve vybraných 
lokalitách je opakovaně měřena a hod-
nocena hluková zátěž a dotazníkovým 
šetřením jsou zjišťována zdravotní da-
ta obyvatel.

Vyhodnocené údaje budou uveřej-
něny na internetu, v tisku apod., a přede-
vším budou použity jako argument 
pro opatření k ochraně před hlukem 
ve městě. Účastí v tomto průzkumu tak 
mohou občané přispět ke zlepšení své-
ho životního prostředí.

Ing. Miroslav Pravda,
Zdravotní ústav Praha

Měření hluku 

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

Volné byty – privatizace
Výzva č. 13 

Městská část Praha 3 disponuje v současné době následujícím volným bytem v domě určeném k privatizaci dle usnesení ZMČ:
1. Jeseniova 155/858, byt č. 13, I. kat., 1+0, 4.patro, 34,0 m2

Prohlídka bytu bude umožněna dne 6. března v 9–10 hod.

Tento byt bude pronajat na základě Vašich písemných nabídek, zaslaných na adresu Úřadu městské části Praha 3, Seiferto-
va 51, v obálkách označených značkou „Výběrové řízení – byty – Výzva č.13“. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně 
či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou.V nabídce uveďte byt, o který máte zájem, a stanovte výši prvního nájem-
ného. Nabídka se vztahuje k technickému stavu bytu, v němž se nachází v době prohlídky.

Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou a s výší nájmu tzv. regulovanou, platnou ke dni podpisu smlouvy. Po-
kud nebude nabídka obsahovat požadované náležitosti, bude vyřazena. Za včasné doručení nabídky ručí zájemce.

Pro urychlené vyřízení uveďte kromě úplné adresy trvalého bydliště i své telefonické spojení.
Uchazečem o nájem bytu může být pouze občan České republiky starší 18 let, který v případě uzavření nájemní smlouvy ne-

bude mít v užívání žádný jiný byt v majetku hl. m. Prahy. Konečný termín určený pro příjem Vašich nabídek je dne 9. března 
v 15 hod., podatelna Úřadu městské části Praha 3, Seifertova 51.

Výběrové řízení bude vyhodnoceno Radou městské části Praha 3 a jediným rozhodným kriteriem je výše I. nájemného. Vybra-
ný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne zasedání Rady městské části Praha 3 a musí uhra-
dit dohodnutou částku do 7 dnů od vyrozumění. Případné dotazy zodpoví pan Brych, tel. č. 222 116 247.

Zdeněk Lochman, předseda bytové komise 
RNDr. Magdalena Benešová, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Volné byty
Výzva č. 130 

Městská část Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými byty: 
1.  Roháčova 42/301, byt č. 18, I. kat., 1+1, 6.patro, 48,7 m2, 

(min. nájemné 100,- Kč/m2/měsíc)
2.  Roháčova 48/244, byt č. 3, I. kat., 3+1, 1.patro, 78,0 m2, 

(min. nájemné 100,- Kč/m2/měsíc)
Prohlídka bytů bude umožněna dne 6. března 2007 v 9–10 hod.

Výzva č. 131
Městská část Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými byty: 

1.  Písecká 20/2341, byt č. 18, I. kat,0+1, 3. patro, 49,3 m2, 
(min. nájemné 100,- Kč/m2/měsíc)

2.  Vinohradská 139/1888, byt č. 4, I. kat., 1+0, 1.patro, 31,6 m2, 
(min. nájemné 100,- Kč/m2/měsíc)

3.  Za žižkovskou voz. 18/2687, byt č. 35, I. kat., 1+1, 6.patro, 43,7 m2, 
(min. nájemné 100,- Kč/m2/měsíc)

Prohlídka bytů bude umožněna dne 16. března 2007 v 9–10 hod.
Tyto byty budou pronajaty na základě Vašich písemných nabídek, zaslaných na ad-

resu Úřadu městské části Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou „Vý-
běrové řízení – byty – číslo výzvy“. 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 1m2 i celko-
vou částku (bez služeb spojených s užíváním bytu) za 1 rok nájmu, která bude uhrazena 
před uzavřením nájemní smlouvy. Pokud nebude nabídka obsahovat požadované nále-
žitosti, 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 vyklize-
ný byt vrátit pronajímateli nebo 60 dnů před ukončením nájmu požádat Radu Městské 
části Praha 3 písemnou formou o prodloužení. Pro urychlené vyřízení uveďte kromě úpl-
né adresy trvalého bydliště i své telefonické spojení. 

Uchazečem o nájem bytu může být pouze občan České republiky starší 18 let, kte-
rý v případě uzavření nájemní smlouvy nebude mít v užívání žádný jiný byt v majetku 
hl. m. Prahy.

Konečný termín určený pro příjem Vašich nabídek je u výzvy č. 130 dne 9. břez-
na 2007 v 15 hod. a v případě výzvy č. 131 dne 16. března v 15 hod., podatelna Úřa-
du městské části  Praha 3, Seifertova 51.

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

Zdeněk Lochman, předseda bytové komise 
RNDr. Magdalena Benešová, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Vzhledem k blížícímu se termínu pro podání daňového přiznání k dani z příj-
mu, vyrovnání daňové povinnosti za r. 2006 a očekávaným zvýšením zájmu veřej-
nosti rozšiřuje FÚ pro Prahu 3 se sídlem Drahobejlova 48, Praha 9 pokladní hodi-
ny pro příjem formulářů daňových přiznání. 

Pokladní hodiny v daňových pokladnách v období od 29. 3. do 2. 4. 2007
  čtvrtek    29. 3. 8.30 – 11.30, 12.30 – 15.00
  pátek    30. 3.  8.30 – 11.30, 12.30 – 14.00
  pondělí      2. 4.  8.30 – 11.30, 12.30 – 16.00

Prodloužení pracovní doby podatelny pro příjem daňových přiznání:
 sobota 31. 3.  mimořádný příjem daňových přiznání od 8.00 do 12.00
 pondělí   2. 4.  prodloužen příjem daňových přiznání do 18.00

Vyplněné daňové formuláře lze odeslat z pošty a současně na poště zaplatit 
i daň tzv. „Daňovou složenkou“, která je na poště k dispozici. Za tuto platbu není 
vybírán od odesilatele poplatek. Termín pro podání daňového přiznání a zaplacení 
daně bude dodržen, pokud na podacím lístku, daňové složence, eventuelně poštov-
ní poukázce, bude datum 2. dubna 2007, respektive 2. července 2007 v případě, že 
daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce. Při osobní návštěvě úřa-
du lze odevzdat daňové přiznání v podatelně a zaplatit daň v hotovosti v pokladně 
(maximálně do částky 500 000 Kč/den). V době uzavření pokladny je možné opět 
využít daňové složenky, které budou k dispozici u informačního pultu v přízemí 
úřadu a zaplatit daň na poště. Jana Žižková, ředitelka FÚ P-3

Finanční úřad pro Prahu 3 informuje

ze dne 21. 2.
Zvolilo
• tři nové přísedící Obvodního sou-
du pro P-3, dalších sedm potvrdilo 
ve funkci
Schválilo
• předložený návrh rozpočtu MČ 
P-3 na rok 2007 (více na straně 8) 
• záměr prodeje pozemků parcel 
pro Družstvo Parkoviště Jilmová 
• prodej pozemků pro Společenství 
vlastníků jednotek v budově Jilmo-
vá 2682, 2683, 2684 a 2685 za cenu 
8670 Kč • žádost o svěření části po-
zemku z majetku HMP o výměře 
1632 m2 přilehlého k budově ZŠ Na 
Pražačce pro rozšíření stávajících 
prostor školy • poskytnutí návratné 
bezúročné půjčky pro opravy a re-
konstrukce domů Květinková 21 a 23

v celkové výši 312 000 Kč • poskyt-
nutí návratné bezúročné půjčky pro 
opravy a rekonstrukce domů Nám 
Jiřího z Lobkovic, Spojovací 2604 
a 2605, Biskupcova 89, Křivá 4, Ko-
něvova 2456, 2457, 2458 v celkové 
výši 2 107 000 Kč • zařazení bytové-
ho domu Perunova 9 s pozemkem 
do III.etapy privatizace domovní-
ho fondu • prodej bytových domů 
– III. Etapa privatizace domovního 
fondu: Hájkova 1, Čajkovského 27, 
Domažlická 20, Víta Nejedlého 13, 
Křížkovského 16, Koněvova 133, Ko-
něvova 160, Koněvova 124, U Kněž-
ské louky 32, Prokopovo náměstí 9, 
Libická 5, Hájkova 16 a Žerotíno-
va 49 s pozemky • rozdělení darů 
z Grantového a podpůrného fondu 
MČ P-3

Zastupitelstvo 
městské části Praha 3

Anna Raiserová se narodila 8. února 
1907 v Praze, pochází ze šesti dětí. Je-
jí otec zemřel, když jí byly 4 roky, takže 
se společně se sourozenci a maminkou 
tvrdě protloukali životem. V 21 letech se 
provdala za komerčního inženýra Fran-
tiška. A protože byl mladším synem hos-
podáře, tak paní Anna, původně dělnice 
v Orionce, poznala tvrdou práci na hos-
podářství rodiny manžela v západních 
Čechách. Vlastní děti spolu Raiserovi ne-
měli, vychovali však dva synovce, kterým 
zesnula po dlouhé nemoci matka. Do 
Prahy 3 se přestěhovala v roce 1975, tak-
že již 31 let zde bydlí ve stejném domě. 
Paní Anna je s občasnou pomocí své ne-
teře soběstačná. Mezi gratulanty stoleté 
oslavenkyni nechyběla ani starostka Pra-
hy 3 Milena Kozumplíková, která paní 
Raiserové popřála mnoho zdraví a štěstí 
do druhé stovky let. -red-

Praha 3 přeje dlouhověkosti

Rada městské části Praha 3
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Místostarosta Martin Benda je zod-
povědný za sociální záležitosti a zdra-
votnictví, kulturu, neziskové organizace 
i veřejné vztahy radnice. 

Pochází ze známé rodiny křesťan-
ských politiků. Jeho otcem byl významný 
filozof, disident a politik Václav Benda, 
bratr Marek je dlouholetým poslancem 
a nyní i předsedou Ústavně právního vý-
boru Poslanecké sněmovny. Ani Martin 
Benda není v politice žádným nováčkem 
– na žižkovské radnici je zastupitelem již 
třetí volební období a donedávna půso-
bil jako poradce místopředsedy Senátu 
Jiřího Lišky.
V minulých dnech se rozhodovalo o roz-
dělení grantů organizacím na Praze 3. 
Bude i letos podpora tohoto sektoru 
stejně vysoká jako v uplynulých letech?

Praha 3 mechanismy pro přidělování 
grantů velmi kvalitně vytvořila již v mi-
nulých letech. Celkem bylo vypsáno je-
denáct témat pro udělení grantů v oblasti 
kultury, ale i sociální a zdravotní činnosti 
a volnočasových aktivit. Příslušná komise 
pak navrhla, jak rozdělit mezi zdejší orga-
nizace z Grantového a podpůrného fon-
du celkem 7,4 milionů korun. Na tomto 
čísle je vidět, že naše podpora tohoto sek-
toru je stále stejně významná jako v mi-
nulých letech.
Jaká jsou kriteria pro přidělování grantů?

Rozdělení grantů navrhuje komise, 
ve které mají své zastoupení také před-
stavitelé opozice. Přidělení samozřejmě 
podléhá schválení ze strany rady i zastu-

pitelstva, jak radní, tak zastupitelé však 
letos doporučení komise schválili bez ja-
kýchkoliv zásahů. U samotného rozhod-
nutí je hlavním kriteriem kvalita pro-
jektů, na které jsou granty udělovány, 
a samozřejmě odpovědnost v nakládá-
ní s finančními prostředky. V řadě přípa-
dů se jedná o dlouhodobé projekty nebo 
o činnost organizací, které dobře známe 
a dlouhodobě s nimi spolupracujeme.
Vedle toho je městská část zřizovatelem 
vlastních kulturních organizací a pořádá 
své tradiční akce. Předpokládáte nějaké 
změny v této oblasti?

Kultura je už tradičně vlajkovou lo-
dí žižkovské radnice a dovolím si říci, že 
její podpora je řádově vyšší než v přípa-
dě jiných městských částí. V této tradici 
chceme nadále pokračovat. Nebráníme 
se samozřejmě úvahám o tom, jak ze-
fektivnit naše stávající projekty, nebrá-
níme se ani zcela novým nápadům. Ale 
v rámci žižkovského patriotismu chce-
me rozhodně stávající kulturní projek-
ty s dlouholetou tradicí, jako je Žižkov-
ský masopust či Vinohradské vinobraní, 
v nějaké podobě zachovat. Rozhodně 
tedy nepůjde o zásadní revoluci, bude-
me však hledat inovace a vylepšení.
Hodně se hovoří o snahách městských 
částí přilákat turistický ruch z centra met-
ropole také na svá území. Jaké má v tom-
to ohledu ambice žižkovská radnice?

Takové ambice pochopitelně máme. 
Praha 3 má na svém území celou řadu 
míst, která stojí za to vidět, od žižkov-

ské věže přes kostely a další historické 
památky až po Vítkov. V tomto směru 
budeme chtít výrazným způsobem začít 
naší městskou část zviditelňovat a uka-
zovat, že pro turisty nejsme pouhou noc-
lehárnou, ale sympatickou cílovou ob-
lastí s nezaměnitelným koloritem.
Změní se nějakým způsobem informač-
ní politika radnice vůči občanům?

Žižkovská radnice dlouhodobě pro-
sazuje otevřenou informační politiku 
v komunikaci s občany. Nebude se te-
dy jednat o žádný převrat, spíše budeme 
rozvíjet minulou práci. V příštích dnech 
bude uvedena do provozu nová úřední 
budova v Lipanské 9, kde by měli obča-
né pocítit změny k lepšímu již při vstu-

pu. Místo obyčejné vrátnice je zřízena 
recepce, kde kvalifikovaně poradí a do-
poručí, jak postupovat při vyřizování 
záležitostí. Zásadně změníme naše in-
ternetové stránky, drobně pozměníme 
i tvář Radničních novin. Zaměříme se 
i na lepší využití informačních techno-
logií, které mohou ulehčit občanovi styk 
s úřadem. Nepochybně navážeme i na 
tradici otevřených stanů a dalších forem 
přímé komunikace s občany, byť patrně 
v poněkud pozměněné podobě.
Na Praze 3 sídlí několik desítek nezis-
kových organizací. Jak chce radnice je-
jich činnost v budoucnosti podporovat?

Spolupráce s neziskovými organiza-
cemi je přirozenou cestou, jak vidět 
a řešit problémy a segmenty veřejného 
života, kde radnice sama nemůže dělat 
nic nebo jen velmi málo. Proto je naše 
podpora tohoto sektoru skutečně roz-
sáhlá. První věcí je samozřejmě granto-
vá politika, o které jsme již mluvili. Ved-
le toho řada těchto organizací přímo 
sídlí v nebytových prostorách v majet-
ku radnice, kde se jim snažíme vytvářet 
další zázemí, často za symbolické ná-
jemné a další podpory při rekonstruk-
cích a podobně. Aktuálně bych mohl 
uvést rekonstrukci nových prostor pro 
organizace Nová trojka či Remedium. 
Vedle toho samozřejmě organizacím, se 
kterými máme ze vzájemné spolupráce 
dobré zkušenosti, můžeme pomoci ta-
ké svou podporou u dalších institucí: od 
státní správy a samosprávy až po ban-

kovní a finanční sektor. V poslední době 
se intenzivně zabývám myšlenkou oži-
vení tzv. komunitního plánování, kde je 
součinnost s našimi neziskovkami zce-
la nezbytná.
V sociální oblasti spravuje radnice pe-
čovatelskou službu i ošetřovatelský do-
mov se dvěma středisky. Očekáváte v té-
to oblasti změny?

Sociální oblast v gesci úřadu je ne-
smírně rozsáhlá. Naše pečovatelská služ-
ba spravuje dva domy s pečovatelskou 
službou a zajišťuje tuto pomoc také po 
bytech, ke konci minulého roku se sta-
rala o zhruba 750 klientů. V ošetřovatel-
ském domově, který zajišťuje péči o lidi 
ve špatném zdravotním stavu či nepříz-
nivé sociální situaci, probíhá v této do-
bě rekonstrukce, která by měla rozšířit 
jeho kapacitu ze 64 na 92 lůžek. To jsou 
oblasti, kde městská část výrazně dotuje 
pomoc především starým a nemocným 
občanům. Sociálně slabým a dalším po-
třebným pochopitelně poskytujeme po-
radenství a pomoc v rámci výkonu státní 
správy, vedle toho také pro nejkrizověj-
ší případy máme připraveno přechodné 
ubytování v azylových bytech. Uvažuje-
me i o zřízení azylového domu, abychom 
mohli co nejefektivněji pomoci rodinám 
s dětmi. Naším cílem je, aby tíživá sociál-
ní situace rodičů neměla vliv na rozvoj 
dětí. To vyžaduje součinnost příslušných 
odborů úřadu a také spolupráci s nezis-
kovými organizacemi, které v této oblas-
ti hrají nezastupitelnou roli. -jas-

Kultura je naší vlajkovou lodí
říká zástupce starosty Martin Benda

Zastupitelstvo městské části Praha 3 
na svém únorovém zasedání rozhodlo 
o přidělení darů z Grantového a pod-
půrného fondu na rok 2007. Z celkem 
187 žádostí o dohromady cca 34 mi-
lionů jsme alespoň částečně vyhově-
li těsně nadpoloviční 
většině a fond ve výši 
7,4 milionu jsme roz-
dělili do poslední ko-
runy mezi 94 projek-
tů. Podpo ru zastupite-
lé směřovali do nejrůz-
nějších oblastí, zejmé-
na do kultury (kon-
certy, festivaly), záleži-
tostí vol nočasových či 
sociálních (péče o dě-
ti, mládež, seniory či 
handicapované), spo-
lečenských, zdravotních a dalších. Za-
stupitelé při svém rozhodování přihlí-
želi zejména k prospěšnosti projek-
tů pro veřejný život v naší obci. Velmi 
podstatným kritériem ale také bylo, zda 
projekty získaly podporu již loni. Pod-
le mého soudu je totiž hlavním pro-
blémem grantového financování právě 
nejistota, zda příští rok může uchazeč 
opět počítat s podporou. Proto se sna-
žíme držet jistou meziroční kontinuitu. 
Pakliže nedošlo u žadatele k zásadním 

problémům ve vyúčtování, snažili jsme 
se alespoň částečně podpořit většinu lo-
ni úspěšných žadatelů.

Vedení radnice v prosinci rozhodlo, že 
se celá operace maximálně urychlí tak, 
aby rozhodnutí padlo již v únoru a žada-

telé o granty tak mohli 
snáze plánovat své le-
tošní aktivity. Standard-
ním postupem by se ža-
datelé dozvěděli o při-
dělení či nepřidělení 
grantu na rok 2007 až 
někdy koncem dubna, 
což by jim přineslo ne-
jistotu a mohlo by ně-
které aktivity do znač-
né míry i ochromit.

Touto cestou bych 
chtěl poděkovat jak čle-

nům komise, tak i ostatním zastupite-
lům a pracovníkům odboru kultury, kte-
ří žádosti zpracovali, posoudili a schválili 
v téměř rekordním čase. Pevně věřím, že 
ani spěch nevnesl do našeho rozhodová-

ní vážné chyby a ce-
lá akce přinese pro-
spěch aktivitám na na-
ší městské části.

Martin Benda
zástupce starosty

„Hlavním problémem 
financování pomocí 
grantů je pro neziskový 
sektor právě nejistota, 
zda žadatel může 
příští rok opět počítat 
s podporou. Proto se 
snažíme držet jistou 
meziroční kontinuitu.“

Radnice rozdělila granty

Nájemníkům obecních bytů, kteří se 
díky své platební nekázni při placení 
základního nájemného a služeb dostali 
mezi dlužníky, se rozhodla Městská část 
Praha 3 vyjít vstříc a umožnit jim dluž-
né nájemné uhradit 
formou splátek. Jed-
ná se o nestandard-
ní krok a nemůže být  
ze strany nájemníků 
chápán jako obecně 
platné pravidlo. 

Co je tedy třeba 
udělat a jak postu-
povat? Nájemce by-
tu, který dluží na ná-
jemném a službách, 
se může obrátit na 
pracovníky příslušné
domovní správy SKM Praha 3 dle mís-
ta svého bydliště s písemným poža-
davkem na sepsání splátkové dohody. 
V tomto požadavku je nezbytně nut-
né uvést důvod, který ke vzniku dluhu 
vedl. Splátková dohoda bude násled-
ně postoupena Bytové komisi při Radě 
MČ P-3 k projednání. Dlužná částka na 
splátkové dohodě je v celkové výši, tedy 
nejenom dluh, ale i poplatky z prodlení. 
O výsledku bude žadatel následně in-
formován. Maximální doba, na kterou 
je možné splátkovou dohodu uzavřít, je 
18 měsíců. 

Součástí následného pozastavení ža-
loby na vyklizení bytu z důvodu pla-
tební nekázně je i změna nájemní 
smlouvy k užívanému bytu, a to z do-
by neurčité na dobu určitou 1 roku. 

V průběhu této lhů-
ty bude přísně kon-
trolována platební
kázeň dlužníka a do-
držování splátkové 
dohody.

Šanci takto uhra-
dit dlužnou částku 
vůči MČ Praha 3 do-
stane každý z dluž-
níků pouze jednou. 
Při opakované pla-
tební nekázni bude
MČ Praha 3 trvat na

žalobě na vyklizení bytu a případné 
exekuci. 

Finanční tíseň může v průběhu doby 
potkat kohokoliv, ale i zde je možnost 
pomoci ze strany Odboru sociálních vě-
cí. Řádné a včasné placení nájemného 
a služeb patří mezi základní povinnos-

ti každého nájemce 
bytu, ať už obecního, 
družstevního či v sou-
kromém domě.

Zdeněk Lochman,
zástupce starosty

Splátkové dohody 
za dlužné nájmy

„Uhrazení dlužného 
nájemného formou 
splátek je nestandardním 
krokem, který nemůže 
být chápán jako obecně 
platné pravidlo. Šanci 
takto uhradit dluh dostane 
každý z dlužníků pouze 
jednou.“

První rozpočet schválený v novém 
funkčním období 2006–2010 výrazně fi-
nančně posílí oblast školství a volného 
času dětí a mládeže. Rozdělení financí 
městské části na rok 2007 totiž předpo-
kládá, že letos bude školství disponovat 
65,7 mil. korun na běžné neinvestiční 
potřeby, což představuje 17,5 % celého 
rozpočtu v oblasti neinvestičních výda-
jů. Oblast kapitálových výdajů, tedy in-
vestic do našich škol a školských zaříze-
ní vzrostla ještě významněji. Tvoří totiž 
více než třetinu všech investic městské 
části. Představuje bezmála 34 milionů 
korun vložených např. do rekonstrukce 
vzduchotechniky kuchyní v mateřských 
školách na nám. Jiřího z Lobkovic, Su-
doměřská a Jeseniova 204, výměny 
oken v MŠ Pražačka či ZŠ Jeseniova 
nebo do opravy tělocvičny ZŠ na nám. 
Jiřího z Poděbrad. Největšími letošními 
investicemi v oblasti školství jsou však 
rekonstrukce a následné zateplení pláš-
tě spojené s výměnou oken na ZŠ K Lu-
činám spolu se zahájením přístavby no-

vé kuchyně na ZŠ Pražačka. Podtrženo 
a sečteno – letošní částka na tyto akce 
představuje oproti loňskému rozpočtu 
navýšení o celých 21,8 mil. korun.

Velká část těchto investic by v bu-
doucnosti měla vést k výrazným úspo-
rám a snižování běžných výdajů, zejmé-
na pokud jde o výdaje za teplo.

Vzdělání je dnes důležitou podmín-
kou osobní prosperity každého občana, 
je rozhodujícím faktorem z hlediska je-
ho budoucího uplatnění na evropském 
trhu práce. Tím je také jedním z klíčo-
vých zdrojů ekonomického růstu celé 
společnosti. Touto výraznou podporou 
našich škol a školských zařízení chce-
me vytvořit prostředí, jež bude na jed-

né straně vycházet z tradičního středo-
evropského pojetí školství a na straně 
druhé bude reflektovat moderní vzdělá-
vací trendy a potřeby našich dětí. Ruku 
v ruce s tím budeme motivovat ředitele 
škol i pedagogy, aby vedle zkvalitňování 
vzdělávacích procesů také sami vyhle-
dávali další možnosti pro vícezdrojo-
vé financování. Tak by se školy a další 
vzdělávací a výchovné instituce na Pra-
ze 3 měly postupně přeměnit v centra 
vzdělanosti a volného času, která se ne-
vylidní a neosiří ani po skončení vyu-
čování. Školní dveře by tak neměly zů-
stat otevřené jen dětem od 6 do 15 let, 
ale také dalším občanům městské části, 
kteří budou mít zájem a chuť ve svém 
volném čase využít kvalitního zázemí 

k dalšímu sebevzdělá-
vání nebo sportovním 
a dalším volnočaso-
vým aktivitám.

Jiří Matušek,
zástupce starosty

Investice do škol výrazně porostou

„Z celkových investic 
radnice jde třetina do 
škol. Chceme reflektovat 
moderní vzdělávací trendy 
a potřeby našich dětí.“

Rekonstrukce paneláků: letos 
Pod Lipami a V Zahrádkách

Přestože panelové domy tvoří v na-
ší městské části pouze menší procen-
to celkové zástavby, musíme se také 
my potýkat s jejich finančně i techno-
logicky náročnými opravami. Progra-
mové cíle Rady MČ Praha 3 na období 
2006–2010 obsahují v kategorii bydlení 
mimo jiné závazek zahájit regenerace 
dalších panelových domů. Praha 3 do-
sud prováděla komplexní rekonstruk-
ce těchto objektů pouze při součas-
né výstavbě nových bytových jednotek 
v nástavbách. Ale panelové domy je po-
třeba v relativně krátké době opravit 
i tam, kde se nástavby vybudovat neda-
jí. U domů v majetku obce se to týká jak 
větších panelových celků postavených 
v centrální části Žižkova, tak samostat-
ně stojících paneláků v oblasti Jaro-
va. Protože nechceme velmi potřebné 
opravy nijak odkládat, počítá s těmito 
výdaji už rozpočet na letošní rok. Bu-
dou zahájeny práce v oblasti Jarova a to 
při opravách domů Pod Lipami 1, 3, 5 
a 7 a dále V Zahrádkách 50.

Prováděné rekonstrukce budou roz-
sáhlé a významně zvýší kvalitu bydlení. 
Vždy záleží na technickém stavu kon-
krétního domu, ale v zásadě se počítá 
s generální opravou fasády včetně je-
jího zateplení, s výměnou oken i bal-
kónových dveří, s rekonstrukcí střechy 
a vstupního prostoru objektu. Úprava 
okolí domu zahrnuje opravu chodníku 
a regeneraci zeleně včetně zahradnic-
kých prací. V rámci regenerace domů 
jsou odstraňovány dříve použité staveb-
ní prvky a materiály, které by mohly být 
do budoucna potenciálně zdravotně rizi-
kové, a celá rekonstrukce probíhá tako-

vým způsobem, aby byli obyvatelé sta-
vebními pracemi zatíženi co nejméně. 

Investiční náklady na projektovou 
přípravu a realizaci regenerace panelo-
vých domů v ulici Pod Lipami a V Za-
hrádkách jsou kryty v rámci schválené-
ho rozpočtu MČ Praha 3 pro tento rok 
a přesáhnou částku 100 mil. Kč. Jsem 
přesvědčen, že také panelové domy mo-

hou nabídnout standard bydlení, který 
odpovídá dnešním vysokým nárokům. 
Praha 3 má navíc s těmito opravami le-
tité zkušenosti. Dobrou ukázkou, jak se 
může změnit ošuntělý panelový dům 
k nepoznání, je jistě nedávná oprava 
v ulici K Chmelnici nebo K Lučinám. 

Zdeněk Lochman,
zástupce starosty

PANELÁKY V ULICI POD LIPAMI se již brzy dočkají nových zateplených fa-
sád, střech, oken a balkonů. Vylepšeny budou interiéry společných prostor, počítá 
se s rekonstrukcí bytových jader, s výměnou elektrických rozvodů, opraveny budou 
výtahy a schodiště.

RAD_03_03.indd   1RAD_03_03.indd   1 26.2.2007   19:10:1726.2.2007   19:10:17



4  KULTURA Radniční noviny Prahy 3 3  2007

Dotek z druhého břehu (11. 3. v 16.00)
Dokumentární film Viliama Poltikovi-
če natáčený v Čechách, Nepálu a Tibe-
tu se prostřednictvím osobního příbě-
hu zamýšlí nad smrtí, jejím chápáním 
a způsoby, jak se vyrovnat s odchodem 
blízkých lidí. Hlavní představitelka hle-
dá inspiraci v tibetském přístupu, který 
se ke smrti staví otevřeně a vnímá ji ja-
ko důležitý milník ve věčném koloběhu 
proměn.

Poutníci a kouzelníci  (12. 3. ve 20.30)
Dobrodružný australsko-bhútánský film,
odehrávající se v nádherné přírodě hi-
málajského království Bhútán, je příbě-
hem mladého státního úředníka Don-
dupa, který byl umístěn v odlehlé horské 
vesnici. Místo aby si vážil svého posta-
vení, je Dondup nespokojený. Je pře-
svědčen, že když odejde z Bhútánu do 
západního světa, splní se mu všechna je-
ho přání. Konečně se mu naskytne příle-

žitost, musí si však pospíšit. Dondup se 
rozhodne nic nepromeškat: zalže nadří-
zenému, tajně si sbalí věci a rychle utí-
ká z vesnice. Nestihne však autobus a ke 
svému zděšení se octne na cestě se dvě-
ma dalšími poutníky, kteří cestují stej-
ným směrem, s buddhistickým mnichem 
a prostým prodavačem jablek. Buddhis-
tické road-movie ze současného Bhú-
tánu, které natočil opravdový buddhis -
tic ký la ma (režisér známého filmu Po-
hár), kombinuje okouzlujícím a nezapo-
menutelným způsobem starou legendu 
a humorný pohled na současný svět.

Solní muži Tibetu (11. 3. ve 20.00)
V zimě konají nomádi obýva-
jící severotibetskou náhor-
ní planinu Čhangthang, 
svoji cestu k solným 
jezerům. Čtyři solní
muži vedou karava-
nu čítající přes sto 
jaků, kteří mají sůl 
dopravit zpět. Němec-
ké dokumentaristka Ul-
rike Koch čekala osm let, než na-
šla solné muže, k nimž se směla připojit 
na jejich cestě.

Nářek sněžného lva (11. 3. v 18.00)

Tento tibetský dokumentární snímek, fil-
movaný během devíti cest Tibetem, Indií 
a Nepálem, představuje dekádu usilov-
né práce. Provádí diváky po dlouho za-

kázané “střeše svě-
ta” s nebývalou 
obrazovou boha-
tostí... od zřídka 

viděných rituá-
lů v odlehlých 

klášterech po koňské závody s Khamp-
skými válečníky; od nevěstinců a slumů 
ve svatém městě Lhase po velkolepé hi-
málajské vrcholy stále rušné nomádský-
mi karavanami jaků. Temná tajemství 
současných tibetských dějin se ve filmu 
odhalují díky síle výpovědi osobních pří-
běhů a rozhovorů, doprovázených sou-
borem tajných a archivních záběrů, kte-
ré nikdy předtím nebyly sestaveny do 
jednoho filmu. 

V kruhu znovuzrození (12. 3. v 18.00)
Hlavním motivem hodinového doku-
mentu Viliama Poltikoviče je pouť kolem 
hory Kailás, nejposvátnější hory Asie, 
ke které vzhlíží jak buddhisté, tak hin-

duisté, džinisté i bönisté. Kailás má 
tvar pyramidy, na každou světovou 
stranu pod ním pramení velká asij-

ská řeka, je považován za osu vesmí-
ru, střed světa. Nachází se v západním 

Tibetu a cesta kolem něj představuje 
psychicky i fyzicky nejnáročnější ná-
boženskou pouť na naší zemi. Pout-

ní okruh symbolizuje etapy živo-
ta, smrti, stavu mezi smrtí a dalším 
zrozením a etapu nového života.

Prostřednictvím poutníků po-
znáváme nejen běžný život 
Tibeťanů – vesničanů, nomá-
dů, ale hlavně jejich duchov-
ní pojímání světa a jejich bytí 

v něm. Duchovní hodnoty v životě Tibe-
ťanů totiž jednoznačně převyšují hodnoty 
materiální. Stejně tak inspirující je postoj 
každého Tibeťana – ví, že šťastný bude jen 
tehdy, když budou šťastní všichni kolem
a proto soucítí se všemi bytostmi. -red- 

V Aeru hrané i dokumentární filmy z Tibetu

INZERCE

Hru Pilátova žena, dramatizaci nove-
ly německé prozaičky Gertrudy von Le 
Fort, uvede v neděli 25. března od 19 ho-
din divadlo Miriam ve spolupráci s Far-
ní charitou Žižkov v kostele sv. Prokopa 
na Sladkovského náměstí. Představení je 
součástí nového projektu křesťanských 
umělců nazvaného Divadlo v chrámu. 

Divadlo s chrámem úzce souvisí, už 
jeho předkřesťanské počátky mají svůj 
původ v náboženských obřadech. Také 
historie evropského divadla v křesťan-
ské éře začíná náboženskými hrami, je-
jichž námětem jsou biblické příběhy, pře-
devším život Ježíše Krista.

Cílem Divadla v chrámu je navra-
cet základní divadelní principy do pro-
středí, z nějž původně vycházely. Nejed-
ná se ovšem o historickou rekonstruk-
ci ani o klasické divadelní představení. 
Tvůrci hledají moderní tvar, který vy-
chází z myšlenky a architektury chrámu. 
V evangeliích se píše o ženě Pontia Pilá-
ta Claudii Procule, která na základě své-

ho snu prosí svého muže, aby neodsuzo-
val Krista ke smrti na kříži. Z této biblic-
ké situace vychází životní příběh Pilátovy 
ženy a její řecké otrokyně, vnitřní strhují-
cí drama o lásce, vině a smyslu oběti.

Podobné projekty s mimořádným
ohla sem už desítky let probíhaly v mno-
ha evropských zemích, u nás se však 
mohly rozběhnout až po pádu komunis-
tického režimu. Prvenství patří pražské-
mu divadlu Miriam, sdružujícímu křes-
ťansky orientované profesionální diva-
delní umělce. Jeho stálým působištěm je 
divadelní sál ve farním domě při koste-
le Neposkvrněného početí Panny Marie 
ve Strašnicích.

Od premiéry, která proběhla počát-
kem roku 2004 v barokním interiéru
pražského chrámu sv. Voršily, je Pilá-
tova žena úspěšně uváděna výhradně 
v kostelních prostorách. Dramatizace 
a režie je dílem Tomáše Vondrovice, 
dramaturga Divadla na Vinohradech.

Jaroslav Someš

Zita Swoon – Belgičani v Akropoli 

Země Beneluxu jsou od 70. let ko-
lébkou experimentujících muzikantů. 
Jednou z nejvýraznějších postav belgic-
ké scény je zpěvák a kytarista Stef Ka-
mil Carlens, spoluzakladatel nejslavněj-

ší belgické skupiny dEUS. V rozmezí 
let 1994–96 s nimi natočil tři alba a ved-
le toho stihl vydat legendární Moondog 
Jr. V roce 97 opouští dEUS a zakládá 
neméně úspěšnou skupinu Zita Swoon. 

Stef Kamil Carlens pracuje jako hudeb-
ní šaman, každý koncert je magickým 
rituálem. Do Paláce Akropolis přije-
dou 9. března s revolučním projektem 
A Band in a Box: kapela hraje upro-
střed sálu bez podia, klasického PA sys-
tému a reflektorů, jen přes nástrojové 
a mikrofonní zesilovače, hudební složka 
má prioritu před ostatními vjemy.

Zita Swoon jsou kulturní kočovníci, 
jejich hudba se pohybuje jako karavana 
dějinami popu, od funkových absurd-
ností Funkadelic přes písničkářskou éru 
Boba Dylana a Neil Younga k eklekti-
cizmu Toma Waitse nebo Einstürzende 
Neubauten a programované elektroni-
ce jakou hrají Aphex Twins, DJ Shadow 
nebo Howie B. Do jediné písně doká-
žou vmístit celý vesmír hudebních zá-
žitků. Zatím poslední projekt A Band 
in a Box je sbírkou Carlensových pís-
ní z let 1995 až 2004 i dvou coverver-
zí (Bob Dylan a The Triffids), jeho kon-
certní verze přenáší hudbu z podia do 
hlediště mezi publikum. -red-

ANGLIČTINA 
o víkendech (15–20 hod.)
NĚMČINA, RUŠTINA, 

FRANCOUZŠTINA 
o nedělích

RODET – RNDr. Dana Čiháková
Bořivojova 12, Praha 3 

tel.: 222 729 149 • mobil: 603 869 113
www.volny.cz/rodet

    MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Lakýrnické práce lze provést i v dílně.
Rozpočty a konzultace zdarma!

tel./fax: 241 494 620, mobil: 603 485 331

Firma Š+M

FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

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

STOMATOLOGICKÁ ORDINACE
PRAKTICKÁ i CHIRURGICKÁ

stomatologická péče
+ Šetrné a dlouhodobě efektivní 

bělení zubů
+ Bezbolestné ošetření úzkostlivých 

pacientů v celkové anestezi
+ Celokeramické korunky

MUDr. Soňa Dvořáková 
Nuselská poliklinika, Táborská 325/57 

Praha 4 – Nusle, tel.: 776 224 093
Prijímáme nové pacienty!

Šance pro všechny, kdo rádi sportují!

ZŠ Sázavská 5, Praha 2
s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Vás zve na talentové zkoušky

do budoucí 5. a 6. plavecké 
třídy pro školní rok 2007/08

dne 28. 3. a 16. 5. 2007 
Sraz v 7.00 hod. před školou.
informace na tel.: 222 522 406

e-mail: sazavska@zssazavska.cz 
www.zssazavska.cz

Půl století – to to letí!
U příležitosti připravovaných oslav 50. výročí založení ZŠ Jeseniova 96, které proběh-

nou v květnu letošního roku, se obracíme na všechny bývalé žáky, rodiče i ostatní; hledáme staré fotografie  
třídních kolektivů a školních akcí, vysvědčení a další materiály, kterými bychom chtěli návštěvníkům Dne 
otevřených dveří přiblížit historii školy od roku 1957 do současnosti. Všechny zapůjčené materiály vrátíme.

Bližší informace na tel.: 222 722 190 nebo na e-mailu: juraskova@zsjeseniova.cz

Divadlo Kámen zahraje 8. března 
v 19 hodin v Žižkovském divadle Já-
ry Cimrmana svůj „naléhavý zelenorů-
žový příběh o tíživé situaci marmeládo-
vého průmyslu“ s názvem Marmeláda. 
Představení je tentokrát benefiční – po-
může Humanistickému centru Narovi-
nu dobudovat sirotčinec na ostrově Ru-
singa v Keni. 

Hra Marmeláda pojednává o potra-
vinářské globalizaci. Nikoho a nic ne-
šetří. Ani skladníky. Šéfy. Magnáty. Ani 
herce. Ani diváky. S typickou poetikou 
Divadla Kámen zachraňuje marmelá-

dový průmysl, čímž jej zároveň nemilo-
srdně ponechává zkáze. Svět absurdit, 
jak jej známe, je ve hře nahlížený z ne-
obvyklé perspektivy.

Humanistické centrum Narovinu sta-
ví na ostrově Rusinga uprostřed Vikto-
riina jezera v Keni centrum pro sirotky, 
které kromě ubytování, stravování a lé-
kařské péče bude také pečovat o vzdě-
lání dětí. Pro zprovoznění střediska je 
nyní třeba nakoupit vybavení v hodno-
tě kolem 30 000 Kč. Více o představení 
a o projektu na www.divadlokamen.cz 
a www.adopceafrika.cz. -red-

Divadlo v chrámu

Marmeláda pro sirotčinec

10. březen je dnem, kdy se připomíná výročí potlačení protičínského povstání Tibeťanů v roce 1959, jehož důsledkem bylo 
zmasakrování povstalců a počátek barbarského ničení tibetských klášterů, chrámů a celé kultury, ale zejména lidských životů. 
Tento den vyvěšuje čím dál větší množství radnic, institucí i jednotlivců po celém světě tibetskou národní vlajku, aby 
symbolicky vyjádřili zájem o tibetskou otázku, upozornili na přetrvávající problém vztahu čínského komunistického 
vedení k tibetskému národu a zemi. Radnice naší městské části byla mezi prvními institucemi, které se k akci přihlásily, 
a které také nikdy ve svém programu na Tibet nezapomenuly. Na tradiční vyvěšní tibetské vlajky a doprovodné akce 
na radnici (8. 3. – podrobný program na str. 1) naváže v sobotu 10. 3. od 18.00 hodin v klubu Abaton benefiční Koncert 
pro Tibet, jehož výtěžek bude určen na podporu  vzdělání tibetských dětí a mladých mnichů. Doprovodné akce pak 
11. a 12. 3. uzavře přehlídka unikátních filmů nazvaná Aero pro Tibet.
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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

LEXIS – jazyková škola
Sudoměřská 39, Praha 3

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

e-mail: lexis@lexis.cz
www.lexis.cz
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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 %
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Zápis do mateřských škol

Zápis do mateřských škol zřizovaných městskou 
částí Praha 3 se pro školní rok 2007/2008 koná ve 
dnech 18. a 19. dubna od 13 do 17 hodin. Žádos-
ti si zájemci vyzvednou v jednotlivých školách a ve 
jmenovaných termínech je přinesou vyplněné.

Všechny mateřské školy v Praze 3 (celkem 15) 
mají vlastní školní vzdělávací program, který vychá-
zí z Rámcového programu pro předškolní vzděává-
ní, vypracovaného Ministerstvem školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR. Školy se dále řídí zákonem 
č. 561/04 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), a vyhláškou MŠMT č. 43/2006 Sb., o před-
školním vzdělávání.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání se pohybu-
je na jednotlivých mateřských školách od 300 do 
450 Kč. Tato částka se stanovuje tak, aby nepře-
sáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních ne-
investičních výdajů na dítě v uplynulém kalendář-
ním roce. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se  
poskytuje zdarma. Dvojstranu stručně představu-
jící jednotlivé mateřské školy připravila redakce 
Radničních novin Prahy 3 ve spolupráci s ředi-
telkami škol a Odborem školství. Další informace 
k jednotlivým MŠ lze nalézt na radničních inter-
netových stránkách www.praha3.cz pod kolonkou 
Školství.

Za Odbor školství
 Marcela Poláková

Mateřská škola Buková 26
Ředitelka: Vlastimila Vrabcová 
Tel./fax: 284 824 657 
E-mail: ms.bukova@quick.cz 
Počet tříd: 2 věkově smíšené 

Provoz: 6.30–17.30; příchod dle domluvy 

Školní vzdělávací program: „Pojďme si hrát“ – 
orientace na to, aby se děti učily chápat svět ko-
lem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet. 
Vybavení: Zahrada s novými dřevěnými prů-
lezkami, 2 tělocvičny, kuchyně, sauna, bazének
Nabídka kroužků: Rytmicko-taneční, pěvecký, 
výtvarný, angličtina, logopedická prevence, ja-
zykové chvilky pro správnou výslovnost, indivi-
duální program pro děti s odloženou školní do-
cházkou
Pravidelné akce: Oslavy svátků – Vánoce, Veliko-
noce, Den Země, Den matek a Den dětí, divadla 
v MŠ, hudební produkce „rodiče dětem“ a „děti 
rodičům“, výlety, výstavy 
Specifika: Školu navštěvují děti alergické, astma-
tické, s oslabeným imunitním systémem a jinými 
zdravotními vadami (s výjimkou mentálního po-
stižení), ale také děti zdravé vyžadující menší ko-
lektiv. Stará se o ně jak pedagogický, tak zdra-
votnický personál pod vedením odborné dětské 
lékařky (v MŠ se podávají léky, provádí se reha-
bilitační cvičení a inhalace, 2x týdně je prohlídka, 
1x týdně pobyt v sauně a bazénku). Pravidelné 
je čistění zubů po každém jídle. MŠ spolupracu-
je s Klubem rodičů a s o. s. Liga proti rakovině. 
Nabízí individuální přístup, skupinovou práci, 
volný přístup rodičů do tříd a adaptační postup, 
preferuje hravé činnosti a důraz klade na samo-
statnost, vzájemnou spolupráci a toleranci.

Mateřská škola Na Balkáně 74
Ředitelka: Jaroslava Kozohorská
Tel./fax: 284 820 546, 602 318 077
E-mail: skolka.balkan@dtg.cz
www.msnabalkane.dtg.cz
Počet tříd: 3 podle věkových skupin
Provoz:  6.30–17.00; příchod do 9.00 nebo dle do-

mluvy

Školní vzdělávací program: Ekoškolka
Vybavení: Zahrada s pískovišti a herními prvky, 
hřiště s umělým povrchem, kuchyně, jídelna
Nabídka kroužků: Výuka angličtiny rodilými mluv-
čími, plavání (bazén Pražačka), sport (TJ Spoje), 
keramika + podle poptávky rodičů
Pravidelné akce: Oslavy svátků – Den Země, 
Den dětí, Vánoce a Velikonoce, karneval, pálení 
čarodějnic – táborák pro rodiče s dětmi na škol-
ní zahradě, sportovní soutěže,  divadlo a koncer-
ty v MŠ, polodenní i celodenní výlety do přírody, 
návštěva ZOO a divadla, škola v přírodě
Specifika: Škola je umístěna v klidném a čistém 
prostředí a plně vyhovuje náročným potřebám 
dětí. Poskytuje jim pestrou a zdravou stravu. Je 
otevřená novým podnětům a počítá s aktivní spo-
luprací rodičů. Její výchovná koncepce vychází 
z trendů současné vývojové psychologie, zaměřu-
je se na komplexní rozvoj osobnosti dítěte v před-
školním věku a na jeho přípravu do školy. Sna-
hou je pobyt dítěte ve školce co nejvíce přiblížit 
prostředí širší rodiny, důraz je kladen na zdravý 
životní styl a citlivý vztah k životnímu prostředí. 
MŠ spolupracuje s okolními ZŠ, se ZUŠ a s foni-
atrickým lékařem.

Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 22. břez-
na od 9.00 do 15.00 hod. Divadelní představení pro 
děti i rodiče začíná v 15.00 hod.

Mateřská škola Libická 4
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Tomášová
Tel./fax: 267 311 123
E-mail: mslibicka@ti.cz
Počet tříd:  7 – podle věkových skupin i věkově 

smíšené
Provoz: 6.30–17.30; příchod dle domluvy

Školní vzdělávací program: Všeobecné zaměření
Vybavení: Kuchyně, jídelna, nově zrekonstruova-
ná zahrada
Nabídka kroužků: Angličtina, němčina, keramika, 
počítače, tanečky, plavání (bazén v Hloubětíně), 
hra na flétnu
Pravidelné akce: Oslavy svátků – Den matek, Ve-
likonoce, Vánoce a Den dětí, cirkus a divadélka 
ve škole, výlety, návštěvy pražských divadel a ZOO, 
škola v přírodě
Specifika: Zahrada MŠ prošla v minulém roce roz-
sáhlou rekonstrukcí a je vybavena rozličnými mo-
derními herními prvky pro děti (atypická pískoviš-
tě vyplněná mořským pískem, houpačky, skákadla, 
skluzavkový tunel apod.). MŠ spolupracuje s mno-
ha institucemi, např. s místními pediatry, základ-
ními školami, středními pedagogickými školami, 
Střední uměleckoprůmyslovou školou na Žižkově 
nám., Střední výtvarnou školou Václava Hollara, 
Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 3 
či Univerzitou Karlovou. Studenti středních a vy-
sokých škol zde vykonávají své souvislé praxe.
Školu navštěvují také děti jiných národností a z růz-
ných jazykových prostředí, výchovný program se 
zaměřuje na jejich integraci. Rodiče mají volný pří-
stup do tříd a každý den možnost hovořit s učitel-
kou. Škola také pravidelně pořádá Den otevřených 
dveří, návštěva je možná také po individuální do-
hodě kdykoliv.

Mateřská škola Waldorfská, 
Koněvova 240a

Ředitelka: Bc. Hana Mandlíková
Tel./fax: 284 827 617
E-mail: waldorf.ms@volny.cz
www.waldorf.cz
Počet tříd: 3 věkově smíšené
Provoz: 7.00–17.00; příchod do 8.45

Školní vzdělávací program: „Jsme dětmi naší Ze-
mě“ – waldorfská pedagogika
Vybavení: Všechny hračky i zařízení jsou pouze 
z přírodních materiálů (dřevo, ovčí vlna, včelí 
vosk, len atd.), při práci s dětmi se nepoužívá te-
levize, video ani počítače.
Nabídka kroužků: Hra na flétnu, keramika 
pro děti s rodiči, muzikoterapie
Pravidelné akce: Měsíční slavnosti, vánoční a ve-
likonoční jarmark, výlety, semináře
Specifika: Škola je zařazena do mezinárodní sítě 
waldorfských MŠ. Snaží se rozvíjet osobnost dí-
těte v její celistvosti, je pro ni důležitý prožitek, 
ne pouze výsledek, cesta, kterou se dítě ubírá 
v jednotlivých obdobích svého života. Zaměřuje 
se na probouzení živého myšlení, širokého soucí-
tění a vůle vedoucí k zodpovědnosti i na vlastní 
tvůrčí vyjádření.
Rodiče jsou pro MŠ partnery, jejich přítomnost 
ve školce je považována za samozřejmost a je-
jich podíl např. na přípravě a průběhu slavností 
je vítán a očekáván. Většina učitelek má vysoko-
školské vzdělání nebo si jej doplňuje, podmínkou 
je absolvování tříletého studia waldorfské peda-
gogiky se zahraniční praxí. Stravování se opírá 
o zásady racionální výživy, preferována je syrová 
zelenina a podle možností biopotraviny, maso se 
připravuje pouze dvakrát v týdnu (hlavně ryby 
a drůbež).

Mateřská škola Jeseniova 4, 6
Ředitelka: Ladislava Lébrová
Tel.: 222 716 407, fax: 222 711 649
E-mail:  msjeseniova1@volny.cz
www.materska-skola.cz/jeseniova
Počet tříd:  7 – věkově smíšené (mladší) 

i podle věkových skupin (starší)
Provoz: 6.30–17.00; příchod v 6.30–8.00 a 8.30–9.00

Školní vzdělávací program: Od sněženek k sně-
hulákům – všeobecné zaměření
Vybavení: Tělocvična, školní kuchyně, sauna, za-
hrada s herními prvky a mlhovištěm, počítačová 
pracoviště
Nabídka kroužků: Pohybový, hudební, výtvarný, 
taneční, angličtina, hra na zobcovou flétnu, kera-
mika (Nová Trojka), plavání (bazén v Hloubětí-
ně), solné jeskyně
Pravidelné akce: Divadla a koncerty v MŠ, kar-
neval, mikulášská nadílka, vánoční besídka, škol-
ní akademie, výlety, návštěvy divadel a ekologic-
kého centra Toulcův Dvůr, škola v přírodě
Specifika: Škola je umístěna v těsné blízkosti vr-
chu Křížek, v dosahu MHD. Je moderně a účel-
ně vybavená. Usilujeme o všestranný a harmo-
nický vývoj svěřených dětí, velký důraz klademe 
na rozvoj jejich estetického vnímání a fyzic-
ké a zdravotní kondice (možnost pravidelného 
saunování). Prioritou je péče o správný vývoj ře-
či – logopedická asistenka pracuje v MŠ. V jed-
né třídě je maximálně 24 dětí. MŠ spolupracu-
je s Pedagogicko-psychologickou poradnou, se 
ZŠ Žerotínova. Rodiče mají volný přístup do 
tříd a na zahradu, a tím možnost seznamovat se 
s prostředím, ve kterém jejich děti tráví většinu 
svého času. Další zájemci si mohou školu pro-
hlédnout při dni otevřených dveří nebo po tele-
fonické domluvě.

Mateřská škola Jeseniova 98
Ředitelka: Iva Sovová
Tel./fax: 271 772 732
E-mail: msjeseniova98@volny.cz
www.materska-skola.cz/jeseniova98
Počet tříd: 4 věkově smíšené
Provoz:  6.30–17.00; příchod v 6.30–8.30 

nebo dle domluvy

Školní vzdělávací program: „Krok za krokem“ – 
zaměření na všestrannou péči podporující rozvoj 
dětí 
Vybavení: Zahrada s rozličnými herními prvky, 
brouzdalištěm a 4 pískovišti, vlastní kuchyně
Nabídka kroužků: Kurz plavání (bazén Pražač-
ka), angličtina (dvakrát týdně)
Pravidelné akce: Zájezdová divadla a cirkus 
v MŠ, karneval, mikulášská nadílka, Vánoční zvo-
nění, Zpí vání na schodech, polodenní i celodenní 
výlety, vlastivědné vycházky, zahradní párty pro 
děti a rodiče, škola v přírodě, skákací hrad, louče-
ní s předškoláky, návštěva hasičů v MŠ, výukové 
programy na dopravním hřišti
Specifika: Budova MŠ je situována na jih a le-
ží v rozlehlé zahradě se vzrostlými stromy a ke-
ři. Třídy jsou věkově smíšené a představují tak 
přirozené prostředí dětského kolektivu, nená-
silně upevňují v dětech pocity sounáležitosti, 
vzájemné pomoci a tolerance, potlačují nezdra-
vé soupeření, umožňují rozvoj dětí podle indivi-
duálních schopností. Tato forma je výhodná pro 
sourozence, různě staré kamarády nebo ostý-
chavější děti. Školka úzce spolupracuje s rodi-
či, dále se ZŠ Jeseniova a Pedagogicko-psycho-
logickou poradnou.

Den otevřených dveří se koná ve středu 4. dubna 
od 9 do 16 hodin.

Mateřská škola Jeseniova 204
Ředitelka: Mgr. Alena Luhanová 
Tel./fax: 271 772 056 
E-mail: msjeseniova@volny.cz 
www.materska-skola.cz/jeseniova204
Počet tříd: 4 podle věkových skupin 
Provoz: 6.30–17.30 hodin; příchod v 6.30–8.00 ho-
din nebo dle domluvy 

Školní vzdělávací program: Všeobecné zaměření 
Vybavení: Zahrada, hřiště, mlhoviště, kuchyně, ke-
ramická dílna, součástí každé třídy je herna, šatna, 
výdejna jídla a sociální zařízení, tři ze tříd jsou vy-
baveny počítači
Nabídka kroužků: Šikovné ruce, keramika, rytmik, 
aerobik, anglický jazyk, hra na flétnu, plavání (ba-
zén Pražačka)
Pravidelné akce: Divadelní a hudební pořady 
ve školce i mimo ni, návštěva hasičské jednotky 
a skákacího hradu, polodenní a celodenní výlety, 
oslava Dne dětí, táboráky, přespání v MŠ, dvakrát 
ročně výjezdy na ozdravné pobyty, besídka a vá-
noční posezení s rodiči 
Specifika: Škola má rozsáhlou zahradu bohatě vy-
bavenou herními prvky ze dřeva, která leží mimo 
rušné komunikace – dostatečně dlouhý každodenní 
pobyt venku je samozřejmostí. Výchovně vzděláva-
cí působení je založeno na individuálním přístupu 
ke každému dítěti, adaptace nově přijatých probíhá 
s ohledem na jejich specifické potřeby. V MŠ jsou 
používány antialergické lůžkoviny, dále zvlhčovače 
a čističe vzduchu. Pěti až šestileté děti po obědě ne-
spí. Pravidelný kontakt s rodiči je zajišťován i jejich 
volným přístupem do tříd. Pro rodiče pořádáme ta-
ké tematicky zaměřené pracovní dílny. 

Den otevřených dveří se koná ve středu 28. 3. 
od 13.00 do 17.00 hodin.
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Mateřská škola Milíčův dům, 

Sauerova 2
Ředitelka: Bc. Marta Vrabcová
Tel./fax: 222 582 364
E-mail: milicuvdum@volny.cz
www.milicuvdum.cz
Počet tříd: 4 věkově smíšené (z toho 2 speciální)
Provoz: 7.00–17.00; příchod i odchod kdykoliv 
během dne

Školní vzdělávací program: „Hrajeme si spolu“ – 
zaměření hlavně na vztahy mezi dětmi
Vybavení: Tělocvična, keramická dílna, prosklená 
terasa, jídelna, dobře vybavená zahrada, atypické 
zařízení tříd (důležitá je jeho estetická stránka)
Nabídka kroužků: Vždy vychází ze zájmu rodičů 
a potřeb dětí, není prioritou MŠ
Pravidelné akce: Divadla a koncerty v MŠ i mimo 
školu, výlety, táborák, oslavy narozenin, oslavy roč-
ních období, třídní schůzky s ukázkami práce s dět-
mi, besídky
Specifika: Koncepce školy vychází z myšlenek hu-
manisty a pedagoga Přemysla Pittra, zakladatele 
Milíčova domu, tj. důraz je kladen na tolerantnost, 
otevřenost a příkladný vztah k dětem. Školní vzdě-
lávací program se zaměřuje na všestranný rozvoj 
dítěte podle jeho možností a volby (formou pro-
jektů). Při výchově a vzdělávání vychází MŠ ze své-
ho doplňujícího postavení vůči rodině a uznává pr-
vořadost jejího výchovného působení a poslání.
Škola poskytuje též speciální péči dětem, které 
z různých důvodů nemohou navštěvovat běžné tří-
dy jiných mateřských škol. Má zkušenosti s dětmi 
hyperaktivními, nevidomými, s opožděným vývo-
jem, vadami řeči (v MŠ působí klinický logoped), 
poruchami chování, Downovým syndromem. Vel-
mi úzce spolupracuje s Klubem rodičů, který je při 
MŠ zaregistrován.

Základní a mateřská škola 
J. Seiferta – Vlkova 31

Ředitelka: PaedDr. Břetislava Mardešičová
Zástupce pro MŠ: Jarmila Louženská
Tel./fax: 222 712 764
E-mail: mspribyslavska@ufo.cz
Počet tříd: 2 podle věkových skupin
Provoz: 6.30–17.00; příchod dle domluvy

Školní vzdělávací program: „S úsměvem po celý 
rok“ – zaměřeno  na prožitkové učení
Vybavení:  Tělocvična, učebna pro kroužky, počí-
tačová třída, keramická dílna, kuchyně, Rajská za-
hrada
Nabídka kroužků:  Angličtina, kroužek hudebně-
-pohybové terapie, keramika a další dle zájmu
Pravidelné akce: Divadla a koncerty, různé typy 
výletů, výjezdy na ozdravný pobyt, oslavy naroze-
nin, Velikonoc, Mikuláše, Vánoc, Dne dětí, karne-
valy,  soutěže a loučení s předškoláky, informativní 
schůzky s rodiči včetně prohlídky školy
Specifika: Mateřská škola je součástí budovy ZŠ 
Jaroslava Seiferta. Vchod do MŠ je ulici Přibyslav-
ská 1. Využíváme některé prostory ZŠ, předškol-
ní děti navštěvují ZŠ při ukázkových hodinách, 
mohou si vyzkoušet výtvarnou a pracovní výcho-
vu s učitelkou ZŠ, školáci připravují představení 
pro MŠ, pořádáme i společné soutěže. Škola nabí-
zí dětem možnost všestranného rozvoje dle jejich 
schopností, s ohledem na jejich specifické vlast-
nosti tak, aby byly děti veselé a spokojené. Péče 
je věnována rovněž správné výslovnosti prostřed-
nictvím logopedické asistentky. Děti se mohou se-
znamovat hravou formou se základy počítačové 
techniky, pěstovat si kladný vztah k městu, v němž 
žijí (s prvky ekologie). Rodičům je umožněn volný 
přístup do tříd.

Mateřská škola 
nám. Jiřího z Lobkovic 23

Ředitelka: Danuše Fárková
Tel./fax: 267 310 270
E-mail: mslobkovic@volny.cz
Počet tříd: 4 podle věkových skupin

Provoz: 6.30–17.00; příchod dle domluvy

Školní vzdělávací program: Všeobecné zaměření 
s důrazem na estetiku
Vybavení: Zahrada s herními prvky, kuchyně, ke-
ramická dílna, tělocvična, počítače ve třídách
Nabídka kroužků: Keramika, hudebně-pohybový 
kroužek, anglický jazyk, plavání (bazén Pražačka), 
hra na flétnu
Pravidelné akce: Divadelní představení ve školce, 
mikulášská nadílka, vánoční besídka, karneval, ve-
likonoční jarmark, noční spaní v MŠ, polo- i celo-
denní výlety, sportovní soutěže, táborák, návštěvy 
různých kulturních akcí, škola v přírodě
Specifika: Škola je obklopena zelení. Nabízí kvalit-
ní standardní a širokou nadstandardní péči o svě-
řené děti, snaží se u nich rozvíjet samostatnost 
a zdravé sebevědomí. V školním vzdělávacím pro-
gramu je důraz kladen mimo jiné na výtvarnou 
činnost, zkouší se i netradiční techniky. Velkou vý-
hodou je, že MŠ má dobře vybavenou keramickou 
dílnu s vlastní pecí.

Důležitá je pro školu také spolupráce s rodiči 
a jejich informovanost – výměnu názorů a zkuše-
ností umožňuje každodenní styk, MŠ kromě toho 
pořádá Den otevřených dveří a řadu akcí, na něž 
jsou zvány děti spolu s rodiči, o školní činnosti in-
formuje také prostřednictvím nástěnek a výsta-
vek. Prohlídku školy si lze domluvit telefonicky, 
přijít je možné také s dětmi, které si pohrají s hrač-
kami i ostatními předškoláky.

Mateřská škola Sudoměřská 54
Ředitelka: Mgr. Jana Vaníčková
Tel./fax: 222 728 705
E-mail: mssudomerska@mbox.vol.cz
www.volny.cz/ms-sudomerska
Počet tříd: 4 věkově smíšené
Provoz: 6.30–17.30; příchod kdykoliv během dne

Školní vzdělávací program: Všeobecné zaměření + 
integrace dětí s vadami řeči a poruchou komunika-
ce (supervize klinického logopeda)
Vybavení: 2 zahrady s pískovišti a herními prv-
ky, kuchyně, keramická dílna, čističky a zvlhčova-
če vzduchu
Nabídka kroužků: Keramický, výtvarný, rytmika, 
hra na flétnu, angličtina, plavání (bazén Pražačka), 
lyžařský kurz
Pravidelné akce: Divadelní představení v MŠ, osla-
vy svátků, besídky pro rodiče, návštěvy muzeí a do-
pravního hřiště, polodenní i celodenní výlety, pořá-
dání soutěžních dnů, školy v přírodě
Specifika: Již 3. rokem je ve škole otevřena třída za-
jišťující individuální logopedickou péči a rozvoj ko-
munikačních dovedností (přednostně pro děti s va-
dami řeči). Speciální pedagog – logoped zde denně 
poskytuje péči, v kolektivu i individuálně. Škola 
spolupracuje s Klubem rodičů, který při ní vznikl, 
se ZŠ Lupáčova, ZŠ Chelčického, s Pedagogicko-
-psychologickou poradnou a 3. lékařskou fakultou 
UK. Rodičům je škola přístupná po celou provozní 
dobu. Každou středu od 15.00 do 17.00 hod. nabí-
zí možnost návštěvy dětem mladším 3 let společně 
s rodiči. MŠ je také adoptivním rodičem papouška 
v ZOO Praha. 

Den otevřených dveří se koná ve středu 21. března 
od 9.00 do 16.00 hod.

Mateřská škola 
U Zásobní zahrady 6

Ředitelka: Mgr. Eva Minksová
Tel./fax: 271 774 967
E-mail: mszahrada@volny.cz
Počet tříd:  4; 3 podle věkových skupin, 1 věko-

vě smíšená
Provoz:  6.30–17.00; příchod i odchod v průbě-

hu dne

Školní vzdělávací program: „Hrajeme si pro radost“
Vybavení: Velká zahrada se vzrostlými stromy, 
průlezkami a skluzavkami, 4 pískoviště, keramická 
pec, kuchyně a prádelna
Nabídka kroužků: Angličtina, hra na flétnu, kera-
mický a výtvarný kroužek, plávání (bazén Pražač-
ka), taneční kroužek
Pravidelné akce: Mikulášská, vánoční besídka, Rej 
čarodějnic, karneval, Den dětí, divadlo a koncerty 
v MŠ, sportovní dopoledne, ozdravné pobyty, vý-
lety za kulturou, společné akce dětí a rodičů (na-
příklad Martinská světýlka, posezení u stromečku, 
zahradní slavnosti, práce s keramickou hlínou, ma-
lování velikonočních vajíček).
Specifika: Škola je umístěna v klidném prostře-
dí v těsné blízkosti parku Parukářka, který je spo-
lečně s vlastní zahradou využíván k pobytu ven-
ku. Preferuje práci v malých skupinách, zaměřuje 
se na individuální schopnosti a dovednosti jednot-
livých dětí, program přizpůsobuje jejich potřebám, 
zájmům a  pracovnímu tempu. Několikaleté zkuše-
nosti má MŠ s integrací dětí s lehčími vadami. Spo-
lupracuje s Integračním centrem Zahrada a s Pe-
dagogicko-psychologickou poradnou v Praze 3. 
Rodiče mají možnost si po telefonické dohodě MŠ 
prohlédnout a zúčastnit se zájmové činnosti.

Den otevřených dveří se koná ve středu 28. března 
od 14.30 – 17.00hod.

Mateřská škola Vozová 5
Ředitelka: Ivana Machálková
Tel./fax: 222 715 636, 222 722 224
E-mail: msvozova@seznam.cz
Počet tříd: 5 podle věkových skupin

Provoz: 6.30–17.30; příchod dle domluvy

Školní vzdělávací program: „Jen si, děti, všimně-
te, co je krásy na světě“ – zaměření na esteticko-ci-
tové tvořivosti, rozvíjení osobnosti dítěte s komu-
nikativními dovednostmi a neformální spolupráci 
s rodinou
Vybavení: Členitá zahrada u Riegrových sadů, ku-
chyně a prádelna (pavilon B), tělocvična a pracov-
ní třídy (pavilon A1),  keramická pec, každá třída 
má vlastní hernu, kabinet a jídelnu.
Nabídka kroužků: Není prioritou naší školy, pro 
nejstarší děti dle poptávky rodičů: Hudebně-pohy-
bový, seznámení s angličtinou
Pravidelné akce: Sportovní a kulturní akce v MŠ 
i mimo, jarmark s výstavou dětských prací, Skřítek 
Podzimníček, Vánoce, Masopustní veselice, vynáše-
ní Morany, Velikonoční zajíček, Den matek, Den 
dětí – maškarní rej, společné akce „Rodiče a dítě“ 
– víkendové výlety, tvůrčí dílny, Poslední zvonění
Specifika: Škola je tvořena třemi pavilony (A1, 
A2 a B), které jsou propojeny zasklenou spojo-
vací chodbou. Filosofií výchovné práce v MŠ je 
rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti 
v přirozeném a podnětném prostředí, s využitím 
metod podporujících učení hrou v souladu se zá-
jmy a potřebami dítěte. Spolupracuje se základní-
mi školami, s Pedagogicko-psychologickou porad-
nou v Praze 3, Speciálně pedagogickým centrem 
pro děti a mládež s vadami řeči a pediatrem. 
MŠ je možné navštívit kdykoliv v průběhu dne.

Mateřská škola Pražačka, 
Za Žižkovskou vozovnou 17

Ředitelka: Gabriela Hermannová
Tel./fax: 222 592 043
E-mail: msprazacka@volny.cz
www.msprazacka.cz
Počet tříd: 4 podle věkových skupin
Provoz:  6.30–17.30; příchod do 8.30 nebo dle do-

mluvy

Školní vzdělávací program: Zaměření na citovou 
a ekologickou výchovu a všeobecné znalosti, po-
stupuje se podle publikace Gabriely a Milady Při-
krylových – Hrajeme si: Barevné kamínky od jara 
do zimy (od Kdo všechno přišel do školy přes Tě-
šíme se na Ježíška až k Co už umím)
Vybavení: Tělocvična, společenská místnost, ke-
ramická dílna, kuchyně, 2 jídelny, velká a malá za-
hrada s herními prvky
Nabídka kroužků: Angličtina, hra na flétnu, plavá-
ní (bazén Pražačka), taneční kroužek, Zpívánky
Pravidelné akce: Mikuláš, vánoční besídka pro dě-
ti a rodiče, vítání jara, noc v MŠ, karneval, návštěva 
ZOO, celodenní výlet, opékání buřtů na školní za-
hradě společně s rodiči, keramická dílna s rodiči, 
škola v přírodě, návštěva divadla a divadelní před-
stavení v MŠ, účast na výukových programech pro 
MŠ – v ekolog. sdružení Tereza, v Toulcově dvoře, 
v ZOO Praha, v Planetáriu
Specifika: Škola se v Rámcovém vzdělávacím 
programu zaměřuje hlavně na naplňování potřeb 
dítěte, podporuje jeho „učení“ v nejširším slova 
smyslu a snaží se dosáhnou toho, aby byly děti 
ve škole spokojené a uvědomovaly si vlastní je-
dinečnost a hodnotu. Rodiče mají přístup do tříd 
denně při příchodu i odchodu, při zápisu si mo-
hou školu prohlédnout a jejich děti si zde pohrát. 
Jinak je MŠ možné navštívit také po telefonické 
dohodě. 

Mateřská škola Na Vrcholu 1a
Ředitelka: PaedDr. Eva Popelková
Tel.: 284 861 184, fax: 284 860 798
E-mail: info@msnavrcholu.cz
www.msnavrcholu.cz
Počet tříd: 3 věkově smíšené
Provoz: 7.00–17.00; příchod kdykoliv během dne

Školní vzdělávací program: Jedna třída se zamě-
řením na seznamování s anglickým jazykem, jed-
na třída se zaměřením na výtvarnou výchovu, 
pro všechny třídy program „Šťastné dítě“
Vybavení: Ve všech třídách počítače přizpůsobe-
né menším dětem včetně softwaru v českém i an-
glickém jazyce, 2 ložnice a tělocvična v 1. patře, jí-
delna, zahrada s 3 pískovišti a rozličnými herními 
prvky (3 dřevěné domky, lokomotiva, skluzavky, 
houpačky, prolézačky), keramická pec, v létě na-
fukovací bazén 
Nabídka kroužků: Hra na flétnu, pohybový krou-
žek, plavání (bazén Pražačka)
Pravidelné akce: Jednou až dvakrát v měsí-
ci kulturní akce v MŠ nebo mimo školu, návště-
vy ZOO, celodenní výlet, oslavy svátků – Vánoce, 
Velikonoce, Den matek apod., pro rodiče – čtyři-
krát v roce schůzka s ukázkou práce dětí
Specifika: Strava se dováží ze školní jídelny MŠ 
Jeseniova, třídy jsou heterogenní, příchody a od-
chody bez časového omezení, pěti- až šestileté 
děti bez odpoledního spánku.
Cílem školy jsou šťastné děti a úcta k individuali-
tě každého z nich.

Den otevřených dveří se koná ve středu 28. břez-
na od 8.00 do 17.00 hod (s odpoledním divadel-
ním představením od 15.00 hodin.)
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Ve středu 21. února byl na zasedá-
ní Zastupitelstva městské části Praha 3 
schválen rozpočet na rok 2007. Tento 
rozpočet, jak je to u naší městské části již 
tradicí, významně podporuje investice do 
vzdělávání a školství, tělovýchovné a zá-
jmové činnosti, zdravotnictví a ochrany 
životního prostředí. Zejména však počítá 
s investicemi do bytového a nebytového 
fondu s cílem zajistit stavební a rekon-
strukční záměry obce. V neposlední řadě 
přiřaďuje schválený rozpočet dostatečné 
prostředky na pokrytí provozu a rozvoje 
příspěvkových organizací zřízených naší 
městskou částí.

V bilanci na rok 2007 jsou celkové 
výdaje uvažovány ve výši 791 mil. Kč, 
úhrn zajištěných příjmů tvoří částku 
748 mil. Kč. Rozdíl příjmů a výdajů ve 
výši 43 mil. Kč je kryt zapojením zůstat-
ků finančních prostředků z minulých 
let. Městská část Praha 3 řádně splatila 
v roce 2006 všechny půjčky a úvěry při-
jaté v předchozích letech a pro rok 2007 
přijetí cizích zdrojů neplánuje.

Příjmová část rozpočtu počítá s da-
ňovými (69 mil. Kč) a nedaňovými 
(9,6 mil. Kč) příjmy z vlastní činnos-
ti, dále dotacemi ze státního rozpoč-
tu (29,6 mil. Kč) a dotacemi z roz-
počtu hl. města Prahy (167,3 mil. Kč). 

Zbývající část příjmové strany rozpoč-
tu tvoří převody finančních prostřed-
ků z vedlejší hospodářské činnosti, 
a to zejména zisky z prodeje vybudo-
vaných nástaveb v ulicích Květinková 
a Pod Lipami, a částečně z prodeje by-
tových domů.

Výdajová část rozpočtu je ze 47 % 
tvořena běžnými výdaji (375 mil. Kč) 
a z 53 % výdaji kapitálovými (416 
mil. Kč). Jak již bylo uvedeno, největ-
ší část kapitálových výdajů je určena 
na modernizaci a regeneraci domov-
ního a bytového fondu Městské čás-

ti Praha 3. Rekonstrukce se dočka-
jí panelové domy Pod Lipami a V Za-
hrádkách (97 mil. Kč), dále bude re-
alizována stavba dvoupodlažní ná-
stavby nových bytů se současnou re-
generací domů V Lučinách 1 a 3
(38 mil. Kč), dostavba nových bytů 

v ulicích Květinková a Pod Lipami 
včetně podzemních garáží (38 mil. Kč). 
Nezapomíná se ani na rekonstrukci 
provozovaných kotelen a výměníko-
vých stanic (20 mil. Kč). Významně in-
vestovat budeme i do školních budov 
(34 mil. Kč), tělovýchovné a zájmo-
vé činnosti (11 mil. Kč), zdravotnictví 
(11 mil. Kč) a ochrany životního pro-
středí v rámci komplexní rekonstruk-
ce Rajské zahrady (15 mil. Kč). Ta-
ké běžné výdaje plánované v rozpoč-
tu plně zajistí jak provoz Úřadu měst-
ské části Praha 3, tak provoz a roz-
voj zřízených příspěvkových organi-
zací. Na základní a mateřské školy je 
určeno 50 mil. Kč, na kulturní organi-
zace 12 mil. Kč, na sportovní zařízení 
10 mil. Kč a na zdravotnická a sociální 
zařízení 49 mil. Kč. Závěrem lze kon-
statovat, že schválený rozpočet Měst-
ské části Praha 3 je vyvážený a svý-
mi reálnými příjmy plně zajistí finanč-
ní prostředky pro účelné hospodaření 

a rozvoj Městské čás-
ti Praha 3 i zřízených 
příspěvkových orga-
nizací v roce 2007. 

Jan Šmíd
zástupce starosty

Rozpočet Městské části Praha 3 na rok 2007

Bezpečnost
Bezpečí obyvatel a ochrana jejich ma-
jetku je jednou ze stěžejních progra-
mových priorit. Prosadíme vyšší pří-
tomnost policistů v ulicích a razantní 
potírání drobné kriminality, projevů 
vandalismu i všech dalších forem nezá-
konného jednání.
• zasadíme se o navýšení početního sta-
vu Městské policie v Praze 3 o 30 osob 
tak, aby celkový počet dosáhl 99 stráž-
níků • budeme rozvíjet efektivní spo-
lupráci radnice a Policie ČR i Městské 
policie spočívající na pravidelných kon-
zultacích a organizování společných pre-
ventivně-bezpečnostních akcí • profesní 
stabilizaci strážníků a policistů budeme 
nadále účinně podporovat prioritním 
přidělováním obecních bytů • činnost 
Policie ČR i Městské policie zlepšíme 
spolufinancováním rekonstrukcí služe-
ben i nákupu potřebného technické-
ho vybavení • prosadíme další rozšíře-
ní městského kamerového systému pro 
zvýšení bezpečnosti ulic • nadále hodlá-
me věnovat zvýšenou pozornost proble-
matice boje proti drogám a programům 
protidrogové prevence

Bydlení
Působnost obce v oblasti bydlení spo-
čívá především v řešení bytové situace 
sociálně potřebných žadatelů, kteří si 
nemohou obstarat bydlení jiným způ-
sobem. Budeme pokračovat v privati-
zaci bytového fondu a zároveň zajistí-
me co možná nejlepší servis pro nájem-
níky obecních bytů.
• všechny finanční prostředky vybra-
né z nájmu bytů budeme investovat do 
oprav a modernizace bytového fondu 
• dokončíme III. etapu a připravíme 
a zrealizujeme další prodeje bytových 
domů • dokončíme regenerace a pří-
stavby bytů v ulicích Buková a Na Lu-
činách • započneme další regeneraci 
panelových domů, jak velkých celků, 
tak soliterů v oblasti Jarova • majite-
le nemovitostí podpoříme v opravách 
domů poskytováním finančních pro-
středků formou bezúročných a nená-
vratných půjček z Fondu obnovy a roz-
voje (v celk. výši 45 mil Kč) • připra-
víme a zrealizujeme protisprejerský 
program ve výši 10 mil. Kč • přispěje-
me minimálně 12 milionů Kč Technic-
ké správě komunikací na úpravu 4000 
m2 chodníků (nová mozaiková dlažba) 
• volné byty I. kategorie budeme i na-
dále obsazovat ve výběrovém řízení • 
podpoříme bydlení policistů a měst-
ských strážníků

Doprava
Oblast dopravy, zejména problemati-
ka parkování, vyžaduje mimořádnou 
pozornost a aktivní kroky k nápravě 
dnešního neuspokojivého stavu. Řeše-
ní dopravy a zvláště doprava v klidu je 
jednou z hlavních priorit občanů Prahy 
a také Městské části Praha 3.
• ve velkokapacitní podzemní garáži na 
nám. Jiřího z Poděbrad, kterou plánu-

jeme vybudovat do roku 2010, vznikne 
423 nových parkovacích míst • nadále 
budeme podporovat vznik nových par-
kovacích míst na povrchu i pod povr-
chem tam, kde to situace umožní • no-
vá parkovací místa získáme úpravou 
Komenského náměstí • dále se bude-
me snažit o lepší průjezdnost hlavních 
komunikací, zasadíme se o rekonstruk-
ci ulice Malešická do konce roku 2008 
• nadále budeme klást důraz na zvýšení 
bezpečnosti jak pro chodce, tak i pro ři-
diče • dále budeme podporovat urych-
lení projekce trasy D metra s minimál-
ně dvěma stanicemi na území Prahy 3, 
např. na Basilejském náměstí • v sou-
činnosti s Dopravním podnikem Hlav-
ního města Prahy budeme navrhovat 
a podporovat další možnosti rychlejší-
ho propojení Prahy 3 s centrem 

Životní prostředí
Naše kroky povedou k ochraně a zlep-
šování životního prostředí, které výraz-
ně ovlivňuje kvalitu života ve velko-
městě. Maximální pozornost budeme 
věnovat problematice čistoty městské 
části, péče o veřejnou zeleň a celkové-
ho vzhledu zdejších ulic a náměstí. 
• celkovou regenerací panelových do-
mů v majetku obce snížíme zásadním 
způsobem jejich energetickou nároč-
nost a tím i zátěž pro životní prostředí 
• budeme realizovat projekt revitaliza-
ce Rajské zahrady, která nabídne všem 
věkovým kategoriím příjemné místo 
k odpočinku a aktivnímu trávení vol-
ného času v nové zelené oáze Prahy 3 
• zrekonstruujeme vnitrobloky So-
běslavská a Za žižkovskou vozovnou 
a připravíme další • dokončíme pro-
jekt obnovy uličních stromořadí (již 
šestá etapa - Havlíčkovo nám. a Nám. 
Barikád) a zajistíme údržbu všech no-
vě vysazených stromů • okolí domů, 
zvláště zeleň na hlavních třídách, ma-
jetkoprávně zmapujeme a tam, kde je 
to možné, upravíme • postupnými kro-
ky upravíme Vrch sv. Kříže • připraví-
me obnovu nám. Jiřího z Poděbrad po-
té, kdy budou vybudovány podzemní 
garáže v jeho východní části • v zá-
padní oblasti od Rajské zahrady upra-
víme zanedbanou část, navazující na 
Riegerovy sady a ul. Italská • zmapu-
jeme majetkoprávní vztahy v oblasti 
mezi Židovskými pecemi směrem ke 
Koněvově ulici s možností upravit ten-
to prostor pro parkovou zeleň s pokra-
čováním cyklostezky • kvalitní a kva-
lifikovaná údržba zeleně bude i na-
dále naší prioritou – vynaložíme min. 
12 mil. Kč ročně

Kultura
Praha 3 žije bohatým kulturním a spo-
lečenským životem. Toto postavení bu-
deme dále rozvíjet prostřednictvím 
kulturních projektů, které posilují po-
cit sounáležitosti a místní patriotismus. 
Budeme podporovat všechny hodnot-
né aktivity a projekty, které viditelným 
způsobem prezentují městskou část.

• budeme pokračovat v pořádání 
a podpoře již tradičních kulturně-spo-
lečenských akcí (Masopust, Vinobra-
ní, jazzový festival, Pivobraní, Svoboda 
pro Tibet, výstavy na radnici, Žižkovský 
výtvarný salon, Nekonvenční žižkovský 
podzim, Future Line, filmové festivaly 
pro seniory a juniory a další) • budeme 
podporovat jak organizace zřizované 
městskou částí (Atrium, Žižkovské di-
vadlo Járy Cimrmana, Juniorklub), tak 
ostatní subjekty působící v oblasti kul-
tury a umění (kino AERO, Palác Akro-
polis, soubor Zvoneček, Baletní škola 
Jána Nemce apod.) • umělecké soutě-
že našich žáků budou nedílnou součás-
tí jak vzdělávání tak kulturního pově-
domí městské části • na podporu kva-
litních kulturních subjektů a programů 
na našem území vynaložíme minimálně 
7,5 milionů Kč ročně a tuto částku bu-
deme zvyšovat • ve spolupráci s dotče-
nými subjekty se zasadíme o pokračo-
vání činnosti v oblasti ochrany památ-
kově chráněných objektů, které jsou 
součástí památkové zóny obce • bude-
me spolupracovat s neziskovým sekto-
rem a s církvemi a náboženskými or-
ganizacemi • ve spolupráci s privátní 
sférou zahájíme program zaměřený na 
oblast cestovního ruchu

Školství a volný čas 
dětí a mládeže
Vzdělání je rozhodující faktor budou-
cího rozvoje a prosperity naší společ-
nosti. Prosadíme takové podmínky pro 
podobu zdejšího školství, které odpoví-
dají nárokům a trendům společnosti na 
začátku 21. století. 
• investujeme minimálně 25 milionů 
Kč do rozvoje a zlepšování již existují-
cích mateřských škol, abychom připra-
vili lepší podmínky pro vstup dětí do zá-
kladních škol (MŠ U zásobní zahrady, 
Jeseniova 204, Jeseniova 98, Koněvo-
va, Na Balkáně) • do obnovy a rozvoje 
základních škol vložíme 55 milionů Kč 
tak, aby jejich kvalita vyhovovala vzdě-
lávacím potřebám občanů naší měst-
ské části a přitom splňovala požadav-
ky školského zákona a norem EU (ZŠ 
K Lučinám, Chelčického, Jeseniova, Pra-
žačka) • síť základních škol a počty žá-
ků ve třídách budou odpovídat novým 
trendům ve vzdělávání a budou zajišťo-
vat optimální prostředí pro kvalitní vý-
uku 21. století • vědomostní, sportov-
ní a umělecké projekty ve školách bu-
dou i nadále podporovány • grantová 
podpora bude směrována na kvalitní 
subjekty, které se zabývají prací s dět-
mi a mládeží, například rodinné cent-
rum Nová Trojka, Dům dětí a mládeže, 
Základní umělecké školy, Skaut a další 
• svou pozornost a podporu zaměříme 
rovněž na další rozvoj pedagogů škol 
a školských zařízení naší městské části

Sport
Budeme rozvíjet a podporovat široké 
spektrum sportovních aktivit a mož-
ností aktivního trávení volného času, 

neboť pohyb a sport patří ke zdravé-
mu stylu života a jsou jedním z náro-
ků obyvatel na život v moderním vel-
koměstě. 
• investujeme min. 18 mil. Kč do mo-
dernizace Sportovního a rekreačního 
areálu Pražačka tak, aby se stal spor-
tovním centrem pro všechny věkové 
kategorie (vnější šatny, rekonstrukce 
budovy, vnější bazén) • projednáme 
reálné možnosti propojení Parukářky 
a Židovských pecí tak, aby vznikla dal-
ší cyklostezka • nový park v Rajské za-
hradě vybavíme tak, aby v něm moh-
ly aktivně trávit volný čas nejen děti 
a mládež, ale i starší generace • bude-
me podporovat sportovní soutěže žá-
ků našich základních škol • budeme 
podporovat sportovní a tělovýchov-
né organizace působící v Městské čás-
ti Praha 3

Sociální věci 
a zdravotnictví
Nepolevíme v účinné pomoci sociál-
ně a zdravotně handicapovaným sku-
pinám obyvatelstva, tedy osobám soci-
álně potřebným, které se nikoli vlast-
ní vinou dostávají do obtížné životní 
situace. 
• na jaře roku 2007 otevřeme novou 
část Ošetřovatelského domova v Hab-
rové ulici, kde bude zřízeno 28 nových 
lůžek následné péče • vybudujeme dal-
ší byty k zajištění přechodného uby-
tování zejména pro občany s dětmi, 
kteří se ocitli v nouzové životní situa-
ci • v Domě s pečovatelskou službou 
v ulici Roháčova vybudujeme 3 nové 
bezbariérové byty do roku 2009 • dále 
zkvalitníme činnost pečovatelské služ-
by působící především v bytech našich 
občanů • pro naše občany zajistíme vý-
znamné rozšíření nabídky zdravotnic-
ké péče v oblasti ambulantní i lůžkové 
• budeme trvat na převodu nemovitos-
tí bývalých poliklinik Jarov a Vinohra-
dy na obec jako základních pilířů zdra-
votní péče na území Prahy 3

Podpora podnikání
Podnikání ovlivňuje dnešní i budou-
cí prosperitu, generuje finanční pro-
středky plynoucí do rozpočtu obce 
a je motorem pozitivních změn. Po-
zornost věnujeme jak drobným podni-
katelům a živnostníkům, tak vytváření 
podmínek a příležitostí pro velké pod-
nikatelské záměry realizované na úze-
mí Prahy 3. 
• nebytové prostory v domech ve 
vlastnictví městské části budeme i na-
dále pronajímat systémem výběro-
vých řízení • v oblasti podnikání bu-
deme podporovat i ne plně ziskové 
činnosti tak, aby na našem území fun-
govala komplexní síť služeb, pokrýva-
jící všechny potřeby obyvatel městské 
části (nejen obchody, ale též lékaři, so-
ciální služby apod.) • budeme dbát na 
to, aby úřad městské části poskytoval 
podnikatelům profesionální a kvalit-
ní servis

Územní rozvoj
Problematiku územního rozvoje chá-
peme jako významný nástroj ovlivňo-
vání vyváženého rozvoje městské části 
tak, aby obec splňovala nároky obyva-
tel ve všech sférách jejich života.
• budeme podporovat takové projekty, 
které jsou v souladu s dlouhodobou his-
toricko-urbanistickou koncepcí rozvo-
je městských celků Vinohrad a Žižko-
va • maximální pozornost budeme vě-
novat investičním záměrům v lokalitě 
Nákladového nádraží Žižkov, které je 
nejvýznamnějším rozvojovým územím 
Prahy 3 • zahájíme postupnou regene-
raci a revitalizaci parků na kopci Paru-
kářka a Židovských pecí, které jsou vý-
znamným místem pro odpočinek a vol-
ný čas našich občanů • ve spolupráci 
s hl.m. Prahou budeme prosazovat cel-
kovou regeneraci a oživení vrchu Vít-
kova do podoby celopražsky významné 
rekreačně-odpočinkové zóny

Úřad Městské části
Veškeré naše rozhodování je a bude 
transparentní. Veřejnosti budeme po-
skytovat maximum informací, důleži-
tým rozhodnutím bude předcházet ve-
řejná diskuse. 
• naše městská část bude i nadále mít 
z pražských radnic nejméně úředníků 
vzhledem k počtu obyvatel a k náplni 
agend, zajišťovaných úřadem městské 
části • vysokou kvalifikovanost a od-
bornou zdatnost zaměstnanců úřadu 
zajistíme důsledným uplatňováním vý-
běrových řízení na obsazení jednotli-
vých pozic • v co největší možné mí-
ře budeme uplatňovat moderní formy 
komunikace tak, aby elektronická poš-
ta nahradila návštěvy občanů na úřadě 
• komunikaci s občany budeme i na-
dále realizovat jak v Radničních no-
vinách a na internetu, tak i formou ve-
řejných diskusí obdobných tzv. otevře-
nému stanu • tam, kde úřad rozhoduje 
o použití finančních prostředků z ve-
řejného rozpočtu, budeme i nadále 
rozhodovat na základě průhledných 
výběrových řízení

Finance
Prosperita městské části plně závisí na 
zdravých financích, které umožní zvy-
šovat standard v oblasti služeb posky-
tovaných občanům a realizaci dlouho-
dobých investičních záměrů. Nepři-
pustíme takové hospodaření, které by 
znamenalo život na úkor budoucnosti.
• rozpočet městské části bude průhled-
ný, hospodárný a bude spoléhat přede-
vším na vlastní finanční zdroje • ban-
kovní úvěry zapojíme jen na návratné 
investiční akce • na konci volebního 
období v hospodaření obce opět nezů-
stanou žádné nevyrovnané dluhy • bu-
deme investovat hlavně do oblasti byd-
lení, dopravy, školství a životního pro-
středí • připravíme podmínky pro 
zapojení soukromých zdrojů, např. for-
mou PPP projektů, pro financování vý-
znamných investičních aktivit

Praha 3 – dobré místo pro život
Programové cíle RMČ Praha 3 v období 2006–2010

kapitálové výdaje
416

správa
152

školství
65,5

životní prostředí
43

sociální věci a dávky
32

zdravotnictví
27 kultura

23

tělovýchova
10,5 ostatní

22

Výdaje celkem (v mil. Kč) Kapitálové výdaje (v mil. Kč)

bytové a nebytové
hospodářství

316

školství
34

životní prostředí
15

zdravotnictví
11 správa

10

tělovýchova a zájmová činnost
11 ostatní

19
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Oproti roku 2005 narostl během loňské-
ho roku počet domácností s tarifem PRE-
ko o 79 a podnikatelů o 17. Na konci roku 
2006 tak PRE na účtu evidovala více než 
250 tisíc korun. Do 15. března se mohou 
zájemci o vybudování zdroje na výrobu 
elektřiny ze slunce, větru, vody a bioma-
sy z celé republiky přihlásit se svým pro-
jektem do soutěže o tuto finanční dotaci. 
Podrobnější podmínky účasti i přihlašova-
cí formulář naleznou na webových strán-
kách www.pre.cz. „Všechny došlé projek-

ty posoudí odborná komise složená nejen 
z odborníků PRE, ale i z nezávislých ener-
getických institucí jako je sdružení Eko-
watt a SEVEn. Vítězný projekt pak získá 
zmíněné finanční prostředky,“ potvrdil tis-
kový mluvčí PRE Petr Holubec. 

Podporovat výrobu ekologické elektři-
ny začala Pražská energetika, která le-
tos oslaví 110 let od svého založení, již 
koncem roku 2004 nabídkou speciální-
ho tarifu PREko, který svým odběrate-
lům zaručuje dodávku elektřiny vyrobe-

né z obnovitelných zdrojů. Současně PRE 
vložila na speciální účet základ ve výši sto 
tisíc korun. „Díky tomuto fondu a financím 
nashromážděným z přirážky tarifu PREko 
za první rok mohla v loňském roce vznik-
nout nová malá fotovoltaická elekrárna 
v Praze 10,“ podotkl mluvčí.

Celkem se v hlavním městě spotřebuje 
okolo jednoho procenta elektřiny z obno-
vitelných zdrojů za rok. „Smlouvy na rok 
2007 signalizují, že přibudou další odběra-
telé zelené elektřiny. Potěšující je zpráva, 
že mezi nimi budou i noví velkoodběrate-
lé. Celková spotřeba elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů by se tak mohla letos výrazně 
zvýšit - až na 10 GWh, tedy o 455 pro-
cent,“ zakončil Petr Holubec.

Spotřeba ekologické elektřiny v Praze 
letos zřejmě vzroste o více než 400 %
Obyvatelé metropole loni odebrali 2,2 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů 520 pražských domác-
ností, 46 podnikatelů a jeden velkoodběratel - si dosud vybralo speciální tarif PREko. Za každou 
kilowatthodinu platí o deset haléřů více oproti běžné ceně elektřiny. Pražská energetika 
(PRE) tento desetihaléř ukládá na speciální účet a z nashromážděných peněz podporu-
je budování dalších obnovitelných zdrojů. 

I letos budete potkávat v ulicích Pra-
hy dvě tramvajové soupravy v barvách 
PRE. Na rozdíl od loňského roku budou 
k vidění dva odlišné polepy souprav.

Třeba právě při jízdě tramvají neu-
niknou vaší pozornosti nové motivy na 
billboardových plochách umístěných 
na budovách PRE. Motivy tematicky 

navazují na kom unikační kampaň, kte-
rá probíhala v loňském roce. V ní jsme 
představili elektřinu jako sílu, která nás 
provází na každém kroku. Tři nové mo-
tivy opět zachycují oblasti, kde se bez 
elektřiny neobejdeme – elektrospotřebi-
če v domácnosti, přístroje na pracoviš-
tích a volný čas. 

Tramvaj PRE v novém kabátě

O dámách a jejich věku se zpravidla 
mluvit nesluší. A už vůbec ne o jejich zá-
kaznících. Pokud ovšem prozradíme na 
Zákaznickou linku PRE, že jich měla už 
milion a právě v lednu oslavila sedmé na-
rozeniny, jistě se nikdo neurazí.

Jubilejní hovor s touto linkou usku-
tečnila koncem listopadu Anežka Kade-
řávková z Prahy 2. Na krátkém posezení 
ve středu 6. prosince v Poradenském 
středisku PRE se svěřila mimo jiné, že si 
vyřizovala zvýšení záloh na elektřinu pro 
svoji babičku.

Po krátkém pohoštění a přijetí gra-
tulace od pana ředitele divize Prodej 
a Strategie Uwe Benkendorffa a dalších 
zástupců PRE využila slečna Kadeřáv-
ková možnosti prohlédnout si rovněž 
pracoviště Zákaznické linky v doprovodu 
jejího vedoucího Martina Ferbara a jako 
upomínku obdržela od Pražské energeti-
ky pamětní list a několik věcných darů.

Zákaznická linka PRE: 
1 000 000!

Ve dnech 27. – 30. března 2007 pro-
běhne na výstavišti v Letňanech jubilejní 
15. ročník mezinárodního veletrhu elek-
trotechniky a elektroniky AMPER, kterého 
se naše společnost pravidelně účastní. 
I letos se budeme na veletrhu prezentovat 

patrovou expozicí o rozloze 120 m2 (viz 
grafický návrh na snímku). 

Pokud na veletrh zavítáte, rádi vás při-
vítáme na našem stánku. Stánek PRE na-
jdete na obvyklém místě u vchodu do ha-
ly 1, stánek č. 8.  

Přípravy na AMPER vrcholí

Nová tramvaj PRE poprvé vyjela do pražských ulic 29. prosince.

Jeden z billboardů s motivem „Síla, která…“ je umístěn kupříkladu na trafostanici ve 
Vršovické ulici. 

Pražská energetika, a. s.
Zákaznická linka: 267 055 555
pre@pre.cz • www.pre.cz
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Březen

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

13. 2. – 2. 3. VANESA HARDI: 
Na okraji obrazů – akvarely

8. 3. – 29. 3. Jazyk, písmo a vzdělání 
v tradiční tibetské kultuře
(vernisáž 8. 3. v 16.10)

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

PROJEKT 100 / 2007
  1. čt 18.00 Třetí muž 

20.30 Zrcadlo 
  2. pá 18.00 Zvedá se vítr 

20.30 Taxidermia 
22.30  Mechanický pomeranč 

  3. so 18.00  Cléo od pěti do sedmi 
20.30 Na sever Severozápadní 
linkou 
22.30 Pat Garret a Billy the Kid 

  4. ne 18.00 Pat Garret a Billy the Kid 
20.30  Tsotsi 

  5. po 18.00  Tsotsi 
20.30  Zrcadlo 

  6. út  19.00  LABYRINTEM 
K REVOLUCI (premiéra)

  7. st 18.00  Shortbus
20.30 Marcela

8. čt 18.00 Občan pes
20.30  Goyovy přízraky

9. pá 18.00 Taxidermia
20.30 Nepříjemná pravda
22.30 Clerks 2: Muži za pultem 

10. so 18.00 Brazil (FK)
20.30 Casablanca
22.30 Samaritánka

KINO AERO PRO TIBET
11. ne 16.00 Dotek z druhého břehu 

18.00  Tibet: Nářek sněžného lva
20.00 Solní muži Tibetu 

12. po 18.00  V kruhu znovuzrození 
20.30  Poutníci a kouzelníci 
 

FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA III.
13. út 18.00 Hardcore Collection 

20.30 Krvavá hostina
14. st 18.00  Hrůzostrašný Baron 

20.30 Akce Mutant 
15. čt 18.00  Hory mají oči – remake 

20.30  Hory mají oči – původní 
verze 

16. pá 18.00  Leningradští nekrorealisté 
B-KULT VEČÍREK:
20.00 ESTRADA živě
20.30 Terror Firmer  
23.00 El Santo a Blue Demon 
proti příšerám 

17. so 17.00 Hardcore Collection
20.00 Dům na strašidelném 
návrší 
21.45 Otisk 
HORROROVÁ NOC:
23.30 Brána do záhrobí 
01.15 Hrůzostrašný Baron 
02.45 Hory mají oči – původní 
verze 

18. ne 18.00  Brána do záhrobí 
20.30  Akce mutant 

19. po 18.00 Transylvania
20.30 Drsňák

20. út 18.00 Marcela 
20.30 Nauka o snech

21. st 18.00 Malá Miss Sunshine
20.30 Shortbus

22. čt 18.00 Clerks 2: Muži za pultem 
20.30 Babel

23. pá 18.00 Zvětšenina (FK)
20.30 Životy těch druhých
23.00 Kafe a cigára

24. so 18.00 Plechový bubínek (FK)
20.45 Marcela
22.30  Kupředu levá, kupředu 
pravá

25. ne 18.00  Obsluhoval jsem 
anglického krále
20.30 Nepříjemná pravda

26. po 18.00  Volver
20.30  Taxidermia

27. út 18.00  Záviš – kníže pornofolku 
pod vlivem Griffithovy 
Intolerance (FK) 
20.45  Babel

28. st 18.00 Večer výtvarné školy 
Václava Hollara

29. čt  18.00  Skici Franka Gehryho
20.30 Kdo je tady ředitel?

30. pá 18.00  Marcela
20.30 Goyovy přízraky
22.30 Anatomie pekla

31. so  20.00 26. FESTIVÁLEK 
JSEM SPOKOJENEJ 
ANEB ŽIVOT BROUKA 
– přehlídka pantomimy, pohybu, 
improvizace a mluvy

FILMY PRO SENIORY
  6. út 10.00 Kupec benátský
13. út 10.00 Marcela
20. út 10.00  Šťastné a veselé
27. út 10.00  Volver

FILMY PRO DĚTI
  3. so 15.30 Krtkova dobrodružství III.
  4. ne 15.30 Jiří Trnka dětem II.
10. so 15.30 O kocouru Mikešovi 

a jeho přátelích III.
17. so 15.30 Broučci I.
18. ne 15.30  Pohádky Jana Wericha
24. so 15.30 Pohádky bratří Čapků II.
25. ne 15.30 Čert a Káča, Hrnečku vař!

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

  2. pá 19.30 Music Infinity 2007: 
TELEFON TEL AVIV 
+ SONORITY 

  3. so 17.30 Manipulation Night vol. 1
MOIMIR PAPALESCU 
& THE NIHILISTS + 
WARREN SUICIDE + FATAL 
SHORE + TAKE DEATH

 DJs: The Scandals, The Fakes, 
Emma Eclectic, Johny Inferno

  4. ne 19.30 Other Music: ROVA 
SAXOPHONE QUARTET 

  6. út 19.30 Future Line: KOFE – IN *
  7. st 20.00 Divadlo Demago: 

Vana a Vana
  8. čt 19.30 Respect Plus: 

TINARIWEN 
  9. pá 19.30 Other Music: 

ZITA SWOON 
10. so 19.30 EuroConnections: 

MARI BOINE 
11. ne 20.00 DÉCALAGES: Posedlost 

(premiéra)
12. po 20.00 DÉCALAGES: Posedlost 
13. út 10.00 DIVADLO ŠKORNĚ –

dramatické studio při Gymnáziu 
Botičská: Řekněte to Tonymu * 
19.30 Future Line: ŠATLAVA *

15. čt 19.30 St. Patricks Day: MARW 
křest alba + DICK´O´BRASS + 

 RINCEOIRI (irský step) *
17. so 19.30 THE KLEZMATICS *

18. ne 20.00 Hana a Hana 
19. po 19.30 Future Line: 

REVELATION *
20. út 19.30 KLAZZ BROTHERS & 

CUBA PERCUSSION (Mozart 
Meets Cuba)

21. st 19.30 STATUS PRAESENTS *
22. čt 19.30 DOČASNÁ 

ŠEJKSPÍROVSKÁ 
SPOLEČNOST PŘI 
JEDLIČKOVĚ ÚSTAVU:
Sladký domov (premiéra) *

24. so 19.30 MONIKA NAČEVA *
25. ne 20.00 DIVADLO V 7 A PŮL: 

H. Ibsen – Nora
26. po 20.00 KABARET CALIGULA:

J. Hus –Vzkříšení
27. út 19.30 Future Line: 

JESUS OM + SULIN *
28. st 19.30 EGGNOISE *
29. čt 19.30 Future First Line: 

ON AIR + SWEEPER *
30. pá 19.30 THE CHANCERS 

(křest alba), host: GREEN 
SMATROLL

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

  3. so 15.00 STAMICOVO 
KVARTETO (J. C. de Arriaga)
Vstupné pro seniory 30 Kč.

  6. út 19.30 Večer na téma Milostná 
poezie v hudbě českých skladatelů 
(L. Janáček, A. Dvořák, 
V. Novák, B. Smetana)

  7. st 19.30 E. KRIZ-LIFKOVÁ, 
R. PELLAR – zpěv, M. DVO-
ŘÁK – klavírní doprovod: 
Merci, Edith Piaf (premiéra)

13. út 19.30 B. KRIŠTOFOVÁ 
SEJÁKOVÁ – klavírní recitál 
(J. L. Dusík, L. Janáček, 
K. Slavický)

15. čt 19.30 Cyklus Klasika Viva: 
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ 
TRIO (L. van Beethoven, 
B. Martinů, P. I. Čajkovskij)

17. so 15.00 LYRA DA CAMERA 
(G. P. Telemann, G. F. Händel, 
J. S. Bach, C. P. E. Bach) 

19. po 19.30 MUSICA PER CINQUE 
(C. Gervaise, F. Danzi, J. Ibert, 
I. Krejčí, D. Milhaud)

20. út 19.30 KINSKY TRIO 
(W. A. Mozart, J. B. Foerster, 
F. Mendelssohn-Bartholdy)

25. ne 19.30 S. VAILLANT – klavír: 
Tři meditace o Slovu 
(O. Messiaen, F. Liszt, A. Pileggi)

27. út 19.30 CHAIRÉ PŘÍBRAM 
– jarní koncert

28. st 19.30 ARIONAS – večer 
řeckých, perských a španělských 
písní 

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
8. 2. –  9. 3. KAREL MALEČEK –  

„50 let s barvou“ 
15. 3. – 13. 4. JIŘÍ MIKA – Doteky 

krajiny (olej, akvarel, kresba)

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.

  4. ne 20.00 J. Kodet: (e)MOTION 
PURE

  6. út 20.00 P. Mika, O. Cobos, VerTe 
Dance: Beneath the Silence, 
K. Ponties: Mi non sabir

11. ne 20.00 Artyci/Z. Kozánková: 
Cocoon Invisible, Artyci/
M. Kozánek: Omša (poslední 
uvedení v Ponci)

13. út 20.00 K. Celbová: AriaD.N.A, 
L. Stránská: 2 v 1  

25. ne 18.00 VerTe Dance: The Brave 
27., 28. 20.00 V. Ondrašíková: Unique, 

DOT 504/A. Lachký: „Heaven is 
the place...“ 

TANEC ŠKOLÁM  
28. st 10.00 DOT 504/A. Lachký: 

„Heaven is the place...“

HOSTÉ DIVADLA PONEC
  1., 8., 15., 22., 29. 3., 19.30 Uvolněte se, 

prosím – talk show Jana Krause
  2. pá 19.00 Art´n, občanské sdružení 

Jo. Yo.: Kdo sní a kdo nevidí 
(představení v němčině)

  9. pá 18.00 ZŠ Lyčkovo náměstí, 
H. Šimonová: Zahraj si tu hru

17. so 18.00 Dětský domov Býchory: 
Příběh ulice

18. ne 17.00 a 20.00 J. Drdácká, 
J. Trigueros: ARENA Y SAL de 
ensayo...

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
  2. pá AFRIKA
  4. ne NĚMÝ BOBEŠ
11. ne HOSPODA NA MÝTINCE
13. út  DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ
16. pá AKT
17. so AFRIKA
18. ne ZÁSKOK 
20. út  BLANÍK
21. st  VRAŽDA V SALÓNNÍM 

COUPÉ
22. čt  CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
27. út ŠVESTKA
28. st  ZÁSKOK
29. a 30. DOBYTÍ SEVERNÍHO 

PÓLU

DIVADLO  KONZERVATOŘE
  5. po K .J. Erben, J.Suchý, F. Havlík:  

KYTICE
12. po W. Inge:  PIKNIK
19. po K. J. Erben, J.Suchý, F. Havlík:  

KYTICE
26. po F. G. Lorca: 

KRVAVÁ SVATBA
  
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
  6. út P. Ryan: JAK JSEM VYHRÁL 

VÁLKU (DAD Příbram)
  7. st P. Černý: LOVE-STORY 

O STROJI MEZI TRAKTORY 
(DS Na Špagátku)

  8. čt P. Macháček: MARMELÁDA 
(Divadlo Kámen)

  9. pá J. Váchal:  KRVAVÝ ROMÁN 
(J. J. Kolár Poniklá)

23. pá J. Kolár: OVOCNÝ POKER 
(Divadlo Pibimpap – Rizoto) 

25. ne J. W. von Goethe: 
URFAUST  – 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

každý čt 16.00–18.30 Caruno – klub 
deskových her (cena 10 Kč) 

  4. ne 9.00–16.00 Arte dílna: Kouzla 
a čáry (pro rodiče a děti od 6 let; 
cena 40 Kč/3 hod., 80 Kč/6 hod.) *

  8. čt 18.00–20.00 Duhový podvečer: 
Nepál – trek k Everestu – 
přednáška, rady na cestu, 
promítání (cena 20 Kč) *

10. so 18.00–20.00 Žižkovská hvězda –
přehlídka vybraných zpěváků 
soutěže (cena 10 Kč)

11. ne 13.00–17.00 Tanec s Ulitou – 
velké soutěžní odpoledne 
(cena 10 Kč) 

15. čt 17.00–18.30 Šneččí studio: Jaro 
se zvířátky (pro rodiče a děti 
I. st. ZŠ; cena 40 Kč) *

21. st 18.00–20.00 Duhový podvečer: 
Kambodža – přednáška, rady 
na cestu, promítání (cena 20 Kč) *

25. ne 9.00–18.00 Artefiletka – zážitek 
z tvorby: Barvy (seminář 
pro mládež a dospělé; cena 
340 Kč, studenti 240 Kč) *

28. st 16.00–17.30 Kuličkiáda (pro děti 
a dospělé; startovné 10 Kč)

29. čt 16.30–18.30 Art studio:
Drátkovaná vajíčka (pro rodiče 
a děti od 10 let; cena 40 Kč) *

Pozvánka
Arnika
Chlumova 17, www.arnika.org
14. st 18.00–20.30 beseda: PVC 

kolem nás
Atelier Alf
Bořivojova 90, www artlanguage.org
27. út 20.00 Vzpomínka na Jaro-

slavu Moserovou, uvede Gabri-
ela Vránová

Českobratrská církev evangelická 
– Betlémská kaple na Žižkově
Prokopova 4 
www.volny.cz/cce.zizkov
10. so 16.00 přednáška: PhDr. Bře-

tislav Vachala – Bible a Egypt 
(s promítáním diapozitivů)

22. čt 18.00 přednáška: Jindřich Ha-
lama – Jednota bratrská před Bí-
lou Horou

Galerie Krásova 37
www.culturecross.net
17. 2.–15. 3. Tomáš Straka, Radek 

Homola – Cesty domů (fotografie)
17. 3.–15. 4. Martin Jansa – Doteky 

štěstí
Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2
  6. út 16.30 přednáška: Mgr. Bed-

řich Ludvík – Praha město věží 
20. út 16.30 přednáška: MVDr. Bro-

nislava Svejkovská – Domy na 
Žižkově

Nová Trojka 
Jeseniova 19, www.novatrojka.cz 
  6. út 10.00 a 11.00 Muzikotera-

peutické hrátky, M. Gerlichová
9.–10. Pá, So Jarní burza obleče-

ní a potřeb nejen pro děti (9. 3. 
14.00–18.00 příjem zboží; 10. 3. 
10.00–14.00 prodej; 16.00–18.00 
výdej neprodaných věcí), infor-
mace na tel. 603 595 449

13. út 10.00 Masáže dětí a kojen-
ců, M. Smutná

20. út 10.00 Psychomotorický vý-
voj kojenců a batolat, zacházení 
s nimi, A. Votavová

21. st 16.00 Otevřená herna – Vý-
roba Morany a malých dětských 
Moranek

25. ne 14.00 Vynášení Morany se 
Špalíčkem, sraz u vchodu do 
metra Malostranská 

28. st 16.00–18.00 Ateliér pro ma-
minky – Jarní dekorace, hlídání 
dětí není zajištěno, rezervace na 
tel. 603 700 905

30. pá 10.00–12.00 Poradna ko-
jení s laktační konzultantkou

31. 3.–1. 4. so, ne 9.30–11.00 Ma-
sáže dětí a kojenců s aroma-
terapií, rezervace M. Smutná, 
tel. 777 297 167, cena 500 Kč

Parukářka Underground
Atomový kryt Parukářka
www.culturecross.net
březen Skupina LP 5 – Konečná 

metro Stodůlky
Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  5. po 14.00 Pražský Semmering 

vlakem – Prokopským údolím 
(sraz Hl. nádraží, pokladna č. 1) 

16. pá 16.00 Albatros: Na rozmar-
né notě (Armáda spásy, Biskup-
cova 36, Praha 3)

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

INZERCE

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

� Kadeřnictví Anabella přijme ka-
deřnici a manikérku na ŽL. 
Tel. 724 280 329
� Prodám bezp. dveře, š. 80, levé, jako 
nové, za 5000 Kč. Tel. 266 312 789
� Koupím figurky vojáčků, indiá-
nů, zvířat – vyrobené ze sádry, plyš. 
méďu, opičku, slona – vycpané pilina-
mi, plech. loď, tank, kolotoč – na klí-
ček, aj. i poškozené. Tel. 274 814 448
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. 286 891 400
� ÚČETNICTVÍ za příznivé ceny! 
Slevy pro plátce DPH i nové podni-
katele! Certifikovaný VŠ účetní, po-
jištění odpovědnosti. Tel. 604 124 534.
� DAŇOVÝ PORADCE nabízí 
odklady daní, daňová přiznání, pora-
denství (i e-mailem), spol. zdaň. man-
želů, nemovitosti. Tel. 608 066 088

� Kácím, čistím zahrady. 603 833 107
� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. 602 273 584
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel: 241 412 507
� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Vyklízíme pozůstalosti – byty i fir-
my. Tel. 272 767 360, 606 220 098
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� Malířské, natěračské i lakýrnic-
ké práce, p. Saifrt. Tel. 606 227 390
� Půjčky všem – zaměstnancům, dů-
chodcům i cizincům. Tel. 723 946 106

� Půjčky v hotovosti bez ručitele, 
5–30 tis. Kč, od 18 do 70 let. 
Tel. 720 316 309
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600 
� Servis, opravy a montáž domovních 
zvonků a telefonů. Tel. 776 252 549
� Studentka 4. roč. Pedagodické fa-
kulty doučí ČJ, NJ – ZŠ, SŠ (i přípra-
va na VŠ) a AJ – ZŠ. Tel. 724 925 700
� 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
� Vyměním st. 2+kk, 49 m2, P3, 1. p.,  
klidný, slunný, za větší, st., nejlépe 
Praha 2, 3, 6, 7, 10. Ostatní dohodou. 
Tel. 605 728 952

� Manželé koupí byt v P3, DV, OV, 
50–70 m2, solidní jednání. 
Tel. 739 559 931, 222 714 257
� Vyměním DR. gars., P3, Vinohra-
dy, 30 m2, 2. p., za větší, DR, OV, cihl. 
byt, Praha, doplatek. Tel. 721 873 894
� Vym. stát. byt 3,5+1, 110 m2, v P3, 
za stát. 70–80 m2, též P3, ne přízemí. 
Tel. 723 946 067
� 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 sl. byt 3+kk, 68 m2, I. kat., 
1. p., zaskl. lod., na Proseku, za menší, 
OV, I. kat., Jarov. Tel. 286 589 703
� Prodám garážové stání, Praha 3 
– Jarov, ul. Buková. Tel. 723 522 930
� Pronajmu družstevní garáž v ul. 
Malešická, Praha 3. Tel. 604 756 815

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

Manželé Josef a Věra Stodolovi 
oslaví 3. března 2007 diamantovou 

svatbu. Hodně štěstí a mnoho 
zdraví přeje rodina.
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Blahopřání 
seniorům

Všem členům a ostatním seniorům, 
kteří oslaví v březnu kulaté a půlkula-

té narozeniny, přeje-
me do dalších let hod-
ně zdraví a osobní po-
hody. Blahopřejeme: 
Věře Kithierové, Emi-
lii Červencové, Dag-
mar Císařové, Jarmi-
le Zemanové, Heleně 
Vejvodové, Pavle Ha-
bancové, Marcele Šil-

hánkové, Milušce Langrové, Jitce Tu-
máčkové, Miladě Procházkové, Věře 
Dasiové, Jarmile Heneberkové, Milu-
šce Lamorové, Marii Čápové a Karlu 
Krinerovi.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Dnešní Dům odborových svazů vyros-
tl na Žižkově jako jeden z prvních mra-
kodrapů Prahy počátkem 30. let minu-
lého století. Budova byla postavena pro 
potřeby stále se rozrůstajícího aparátu 
Všeobecného penzijního ústavu (VPÚ) 
na místě zbourané žižkovské plynárny. 
Výšková stavba výrazně ovlivnila podobu 
pražského panoramatu a patří ke stěžej-
ním příkladům českého funkcionalismu.

Projekt měl být vybrán z architekto-
nické soutěže, určené jen předem oslove-
ným tvůrcům. O tendru se však dozvěděli 
dva mladí architekti a členové legendár-
ního Devětsilu Josef Havlíček a Karel 
Honzík a podali si žádost o přizvání do 
soutěže. Pod vlivem Le Corbusiera na-
vrhli budovu s křížovým půdorysem, kte-

rý zaručoval optimální využití denního 
světla pro všechny kanceláře. Na střeše 
pak byly tzv. sluneční terasy. Plášť budovy 
byl opatřen keramickými obklady Rako 
smetanové barvy. Dům byl – jako první 
v Praze – vybaven americkou klimatiza-
cí fy Carrier. 

V návrhu autoři původně využili mo-
derní technické prvky jako ocelový ske-
let, průběžná okna, klimatizační větrá-
ní a standardizaci půdorysu, kde základ 
tvořila kancelářská buňka o rozměrech 
3,4 x 5,6 metrů. Vedle hlavního kance-
lářského bloku tvořila areál i nízká kříd-
la s byty a obchody v přízemí. Jak stavba 
nakonec dopadla, zjistíte v pokračování 
v příštím čísle.

Zdeněk Lukeš, historik architektury

Praha 3 a moderní architektura XXIII.

Vždycky jste chtěla být herečkou?
Seiline: Moji rodiče měli divadlo, bydleli 
jsme nad ním a odjakživa jsem hrála. Je 
to způsob života, ne povolání. Neumím 
si představit, že bych byla něčím jiným.
Salvi: Zrovna dneska vykládala, že chce 
být princeznou...
Studovala jste herectví ?
Seiline: Nejdříve klasickou školu pro či-
noherce, pak jsem studovala pohybová 
divadlo a artistickou školu. Ale tady je 
školou každý den.
A jak se stalo, že jste se přestěhovala 
z Francie do Čech ?
Seiline: Kvůli divadlu, začala jsem spo-
lupracovat s Divadlem Continuo, pot-
kala jsem svého divadelního partnera 
Sal viho. Jsem tu už čtyři roky.
Neuvažovala jste nad tím, že se vrátíte 
do Francie ?
Seiline: Každé dva týdny. 
Salvi: Každé dva dny. 
Seiline: Ale na Žižkově se mi líbí. Moc. 
Je tu krásně, všude je blízko a není tu 
moc turistů.
A jak jste se k herectví dostal vy, Salvi?
Salvi: Také pocházím z ciziny, z Mora-
vy. Vyučil jsem se na poštovní škole, pak 
jsem šel na vojnu, věnoval jsem se histo-
rickému šermu. Jednou jsem viděl na vi-
deu cirkus, který se mi líbil, a tak jsem 
si řekl, že to zkusím. Stačilo se jen roz-
hodnout. A pak mne pozvalo ke spo-
lupráci Continuo a tam jsem zůstal asi 
sedm let.
Ale Seiline má školy tři...
Salvi: Na některé věci nepotřebujete
školy. Myslím, že pokud člověk chce ně-
co dělat ve sféře nezávislých divadel, 
tak si cestu najde. Mám tu poštovní, to 
se hodí, když posíláme balík...
Jak se stanete z pošťáka hercem?
Salvi: Dáte výpověď na poště.

Jak vzniklo vaše první představení mi-
mo divadlo Continuo ?
Salvi: Chtěli jsme jít svou cestou. Jan 
Vedral nám pomohl s námětem. Věděli 
jsme, že chceme režiséra, někoho se sil-
nou vizí jako je Irina Andreeva z Tea-
tru Novogo Fronta. Jsme rádi, že s námi 
spolupracuje. Irina není jen režisér, ale 
i ředitel. Ona nám otevřela dveře.
Jaké bude nové představení, jak se bu-
de lišit Décalages od Continua? 
Salvi: Stejné bude, že tam budeme hrát 
my dva. Ale náš styl se teď míchá se sty-
lem Iriny. 
Seiline: Letokruhy byly trochu sladké 
a Po sedlost je víc pikantní. Vychází z Pla-
tónovy ideje, že lidé měli původně dvě 
hlavy a osm rukou a nohou a byli šťastni. 
Pak byli za trest rozděleni, proto celý ži-
vot hledáme svou druhou polovinu, stále 
nám něco a někdo chybí. Představení je 
o tom, jakých bizarních konců může dojít 
hledání druhé poloviny. Je o hercích, kte-
ří se pokoušejí vyprávět příběh, tragedii 
a hledají formy, jak ji vyprávět a tragedie 
se stává jejich vlastní tragedií. Předsta-
vení spoluvytváří i light design er Martin 
Špetlík. Scéna bude jednoduchá, vytvo-
řili jsme ji pomocí kilometrů provázků. 
Seiline: Ve Francii máme hodně divadel-
ních pověr, například se nesmí říct slovo 
provaz. Vzniklo to tak, že v divadlech 
pracovali námořníci, protože byli spe-
cialisté na uzly a uměli to s lany. Ale na 
lodi znamená provaz oběšení a neštěstí. 
Jenže my máme provazů na scéně šest 
kilometrů, což by představovalo úplnou 
katastrofu! 
Velká část vašich vystoupení je artistic-
ká, jak často musíte trénovat ? 
Salvi: Každý den by to bylo ideální. 
Když chcete hrát na hudební nástroj, 
tak taky musíte cvičit denně.

Ale na housle můžu hrát doma...
Salvi: Půjčujeme si tělocvičnu v soko-
lovně na Koněvce, teď zkoušíme v Pa-
láci Akropolis, konstrukce je velká a ni-
kam se nevejde. Věšíme se, kde to jde. 
Přemýšlím, že bych si třeba v parku vy-
hlédl nějaký pěkný strom, ale takový ex-
hibicionista zase nejsem. Ideální to bylo 
v Francii, měli jsme k dispozici divadlo, 
mohli jsme zkoušet deset, jedenáct ho-
din denně... Irina je zvyklá na velké na-
sazení, je to opravdu úderník. 
Kde hrajete rádi ?
Salvi: Samozřejmě, že tady v Akropo-
li, nebo v NoDu. Hrajeme rádi v Hradci 
Králové na festivalu evropských regio-
nů, v Národním divadle v Košicích – tam 
je to nádherné. Loni na podzim jsme mě-
li šapitó na Střeleckém ostrově, to bylo 
příjemné. Rádi hrajeme tam, kde nás rá-
di vidí jak diváci, tak i personál a techni-
ci. Například v Ústí nad Labem... Chce-
me ale hrát kdekoliv, kde to půjde, i když 
máme nějaká technická omezení. Život-
ní úděl herce je snažit se. 
Co to znamena Décalages ?
Seiline: Posuny, rozdíly. Décalages je, 
když je něco jinak než normálně. 
Vaše představení jsou plná akrobatic-
kých výstupů, zvládnete při nich sledo-
vat reakce publika ?
Salvi: Já se tam nekoukám, to bych byl 
nervózní. V představení Život v peří 
mám scénu, ve které se dívám do publi-
ka a v Hradci Králové jsem si všiml spí-
cího pána v druhé řadě. Druhý den jsem 
ho slyšel, jak říká, že na Continuo se ne-
vyplatí ani chodit. Pak jsem zjistil, že to 
byl divadelní kritik. 

Na Ukrajině jsme měli během před-
stavení pocit, že diváci odešli nebo usnu-
li, jaké bylo ticho. Ale na konci byl veli-
ký a aplaus. -pú-

Novou službu – doučování dětí ze so-
ciálně slabých rodin nabízí od podzimu 
minulého roku také na Praze 3 nezisko-
vá organizace Člověk v tísni. S matema-
tikou, češtinou, ale občas i angličtinou 
dětem jednou týdně pomáhají dobro-
volníci, většinou studenti vysokých škol. 
Děti se s nimi nejen lépe připraví do 
školy a napíšou správně úkoly, ale dob-
rovolníci jim jsou také vzorem. Právě to 
je velmi důležité pro celou rodinu. Dě-
ti, které by mohly jinak mít problémy se 
vzděláním a uplatněním v životě, tak do-
stanou naději, že se jim podaří uspět.

Společnost Člověk v tísni je veřejnos-
ti známá především díky aktivitám v ob-

lasti mezinárodní humanitární a rozvo-
jové pomoci, podpory lidských práv, 
osvětových a propagačních aktivit (fes-
tival Jeden svět), vzdělávání a terénní 
sociální práci. S lidmi z Člověka v tísni, 
kteří se věnují terénní sociální práci, se 
můžete potkat i v žižkovských a vino-
hradských ulicích. Pomáhají lidem, kteří 
se ocitli v těžké sociální situaci. Nabíze-
jí jim bezplatně služby v místě, kde žijí.  
Od svého klienta na oplátku požadují 
ochotu spolupracovat, odhodlání situa-
ci změnit, nerezignovat a najít své mís-
to ve společnosti.

Terénní sociální pracovník může kli-
entovi bezplatně poskytnout sociálně 

právní poradenství, pomoc s vyřízením 
úředních listin, občanství, dávek pomoci 
v hmotné nouzi a sociální podpory. Spo-
lupracuje s úředníky městské části, a to 
zejména bytového a sociálního odbo-
ru. Klientům může být nápomocen i při 
úředních jednáních. Vše samozřejmě ale 
do velké míry záleží na jejich ochotě spo-
lupracovat. Další informace mohou zá-
jemci získat v kontaktním centru na ad-
rese Vítkova 24, Praha 8 – Karlín – ote-
vírací doba: pondělí 9.30–13.00, čtvrtek 
13.00–16.30, nebo na tel.: 222 310 311, 
776 779 968 – Adriana Kontinová, Šte-
fan Berec

Iveta Czerná, Člověk v tísni

Jsme obecně prospěšnou společností, 
která si klade za cíl dlouhodobě podpo-
rovat nemocné a potřebné. Fond Sidus 
zahájil svou činnost teprve v září mi-
nulého roku s prioritním cílem finanč-
ně a materiálně pomáhat Klinice dětské 
hematologie a onkologie a Dobrovol-
nickému centru pražské Fakultní ne-
mocnice v Motole a Klinice dětského 
lékařství ostravské Fakultní nemocnice 
s poliklinikou. Vedle toho chceme po-
moci také individuálním pacientům. Dí-
ky svým projektům získáváme finanční 
prostředky na zvyšování úrovně tech-
nologického vybavení pro komplex-
ní diagnostiku a léčbu onkologicky ne-
mocných dětí, podílíme se na zajišťování 
pomoci zdravotně postiženým osobám 
v procesu léčby. Usilujeme také o zlep-
šení materiálních podmínek školní výu-
ky dlouhodobě hospitalizovaných dětí, 
která je prováděna ve zdravotních zaří-
zeních. Vedle toho se podílíme na vyba-
vení dětských oddělení zdravotnických 
zařízení kompenzačními pomůckami. 

Prostředky pro svou pomoc získá-
váme především spoluprací s mateř-
skými, základními i středními školami. 
Nabízíme jim charitativní náramky, klí-
čenky a magnetky s rozvrhem hodin. 

Předměty za 30, 50 a 60 korun prodá-
vá Fond Sidius žákům, rodičům a uči-
telům. Lze si je koupit také prostřed-
nictvím internetu. 

Dosud se nám od podzimního zalo-
žení fondu podařilo získat 540.000 ko-
run. Motolské pediatrické klinice jsme 
v únoru předali 232.000 korun, kte-
ré použije na nákup deseti infuzních 
pump. Přístroje umožňují aplikovat 
i těm nejmenším pacientům do žil léky 
v určitých časových intervalech. Malým 
diabetikům pouští do těla inzulín. Uží-
vají se také při podávání krevní plazmy 
či červených krvinek v množství ade-
kvátním váze dětských tělíček. 

Koncem února obdržela další dar ve 
výši 218.000 korun ostravská Klinika 
dětského lékařství. Těmto zdravotnic-
kým zařízením chceme pomáhat dlou-
hodobě a pravidelně. V motolské pe-
diatrické klinice jsme přislíbili pomoc 
každé čtvrtletí.

Pavel Přikryl, ředitel Fondu Sidus

Kontakt:
Tovačovského 2, Praha 3, 130 00
tel.: 222 100 446, fax.: 222 100 426
email: sidus@fondsidus.cz
www.fondsidus.cz

PŘEDSTAVUJEME

Fond SidusMilíčova (pokračování)
Minule jsme Milíče zastihli na samot-

ném počátku kazatelské kariéry. Nyní 
bychom se měli na chvíli zamyslet, co 
bylo předpokladem jeho úspěchu. Dnes 
na počátku 21. století je kostelní káza-
ní synonymem něčeho neskonale nud-
ného. Středověk však ještě neznal mé-
dia, nejen rádio a televizi, ale dokonce 
ani noviny a knihtisk vůbec. A tak se 
obratný kazatel mohl stát hvězdou, ba 
superhvězdou, která uchvacovala da-
vy a přiváděla je do extáze. K nám ten-
to fenomén dorazil právě v epoše Kar-
la IV., kdy se okna otevírala dokořán do 
Evropy. Itálie kazatelskou horečkou ži-
la již od dob svatého Františka z Assi-
si a jeho svatého kolegy Dominika, tedy 
přes 150 let. Např. svatý Antonín Padu-
ánský prý měl tak božský hlas, že jeho 
hlasivky neshnily v hrobě a dodnes je 
zbožným poutníkům ukazují v kapli pa-
dovské baziliky. A možná proto ani ne-
byla náhoda, že průkopník kazatelství 
– Konrád Waldhauser k nám dorazil 
od jihu, z Rakous. 

Ovšem Milíč byl naší první domá-
cí hvězdou. Na jeho kázání chodila celá 

Praha. Dokonce musel uspořádat i ně-
kolik kazatelských turné po celém čes-
kém i moravském venkově. Fascinova-
ně mu naslouchali nejen prostí věřící, 
nýbrž i vysocí církevní preláti a univer-
zitní mistři. Proslýchalo se, že několi-
krát si Milíče přišel tajně poslechnout 
i samotný otec vlasti – císař Karel IV., 
který se následně stal jeho nejmocněj-
ším ochráncem.

Pěkně se mu Milíč odvděčil! Čím dů-
kladněji zkoumal poslední biblickou kni-
hu, zvanou Zjevení sv. Jana neboli Apo-
kalypsa, tím víc se mu zjevovala hrůzná 
pravda: Antikrist přijde na Zem mezi 
roky 1365 a 1367 a jeho jméno je... Ano! 
Karel IV.! A Milíč nebyl zvyklý cokoliv 
tajit před posluchači. Padni komu pad-
ni. Hned druhého dne kázal o Velikém 
Antikristu a přitom významně ukazo-
val směrem k Pražskému hradu. Nestalo 
se nic. Císaři to nijak zvlášť nevadilo. Byl 
na podobné exoty ve svém okolí zvyklý, 
před časem ho římský tribun Cola da Ri-
enzi prohlásil za nové vtělení Julia Cae-
sara. Krom toho mu taková antikampaň 
přidávala na popularitě a konečně – ne-
dalo se předpokládat, že to někdo bude 

brát vážně. Takovou moc kazatelé přece 
jen nemají, alespoň ti živí.

Ale jako obvykle zasáhli horliví pod-
řízení. Nejdříve jej roku 1366 vyslýcha-
li v arcibiskupském vězení, načež byl je-
ho případ uznán příliš komplikovaným 
a Milíč byl po svých odeslán k vyšší in-
stanci – do Říma k papeži Urbanovi V. 
Milíč se na tu cestu moc těšil a důklad-
ně připravoval. Jenže papež tam ještě 
nebyl. Zdržoval se stále v Avignonu. Mi-
líč se mu proto rozhodl vyrazit vstříc. Na 
rozloučenou chtěl Římany potěšit krás-
ným kázáním a vyvěsil o tom veliký pla-
kát na vrata baziliky sv. Petra. Tudíž se 
o tom dozvěděl i nejvyšší dominikánský 
inkvizitor a Milíč místo do Avignonu pu-
toval do vězení Ara Coeli na Kapitolu. 
Tam byl nucen k písemným výslechům 
– inkvizitory totiž velice zajímala Milí-
čova zjevení a vnuknutí o příchodu An-
tikrista, ale jakákoliv širší publicita byla 
krajně nežádoucí. Bylo tím samozřejmě 
dosaženo pravého opaku, neboť text in-
kriminovaného kázání se zachoval do-
sud. 16. 10. 1367 se však konečně vrátil 
papež a všechno bylo úplně jinak.

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

O divadle a o provaze
V březnu má v Paláci Akropolis premiéru 
hra Posedlost česko-francouzské 
divadelní společnosti Décalages. Salviho  
Salvatore a Seiline Vallée znají žižkovští 
z masopustního průvodu, kterému na 
chůdách po dlouhá léta vévodili, a pak 
také z hry Letokruhy divadla Continuo, 
úspěšně uváděné i v paláci Akropolis. 
Jejich nové samostatné představení  
kombinuje cirkusové umění s činohrou, 
tancem i loutkovým divadlem.

Dobrovolníci nabízí doučování dětí v rodinách
Dům odborových svazů (1)
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Kdo mě chce

1) 121/07 Pětiletá větší černá fena, kříženec flanderského bouviera. Má ráda po-
hyb, je třeba pečovat jí o srst, vyhovoval by jí domek se zahrádkou. Nalezena 
11. 1. na Vinohradech.

2) 231/07 Osmiměsíční pes, kříženec jezevčíka, černý s pálením, střední veli-
kosti. Je nedůvěřivý, asi zažil něco nedobrého. Nelze ho doporučit k dětem. 
Nalezen 25. 1. na Žižkově.

3) 1438/06 Dvouletý pes, kříženec střední velikosti, černý se světlým pálením, 
velmi temperamentní, není vhodný k dětem. Potřebuje někoho, kdo se mu 
bude věnovat. Nalezen 6. 8. na rozhraní Prahy 3 a 10.

Domov pro opuštěná zvířata v Troji – 
tel. 233 554 242, 
info na ÚMČ P-3 – tel. 222 116 383

Stop domácím 
násilníkům

Počátkem letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 135/2006 Sb., kte-
rým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím.

Dle novelizované právní úpravy je policista oprávněn v případě, kdy lze dů-
vodně předpokládat, že dojde k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svo-
bodě nebo zvlášť závažnému útoku proti lidské důstojnosti, vykázat z bytu nebo 
domu společně obývaného ohroženou osobou toho, kdo je podezřelý z takového 
jednání. Rozhodnutí o vykázání se vydává z úřední povinnosti, bez nutnosti vy-
slovení souhlasu ohrožené osoby. Vykázání trvá po dobu 10 dnů.

Vykázaná osoba je povinna policistovi vydat všechny klíče od společného byd-
lení. Současně jí policista poskytne informace o možnostech jejího dalšího ubyto-
vání a v souvislosti s tím i nezbytnou součinnost.

Ing. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Hasičský záchranný sbor Praha na-
vštívila 15. ledna starostka městské 
části Prahy 3 Milena Kozumplíková 
společně se svým zástupcem Zdeň-

kem Lochmanem. V doprovodu ředi-
tele sboru plukovníka Dalibora Gos-
mana si prohlédla operační střediska 
největší hasičské jednotky v republi-

ce a ukázky techniky s výkladem z úst 
hasičů zásahových jednotek. 

Návštěva začala v operačním středis-
ku požární linky 158. Ta je mozkem, 

který přijímá informace o událostech, 
vyhodnocuje je, vysílá do akcí hasiče 
z 11 pražských stanic, koordinuje je-
jich činnost mezi sebou i s dobrovol-
nými sbory. Jak operátoři starostku 
Kozumplíkovou informovali, jen bě-
hem 24 hodin po noci na 20. ledna, kdy 
se nad územím republiky prohnal or-
kán Kyrill, museli koordinovat čin-
nost požárníků zasahujících u více než 
400 událostí v české metropoli. 

Návštěva z žižkovské radnice si ná-
sledně prohlédla také nové operač-
ní středisko, zřízené v souvislosti s no-
vě zavedenou tísňovou linku 112. Toto 
pracoviště vzniklo v souvislosti s celo-
evropskými snahami o zavedení jed-
notného systému tísňového volání. Za-
střešuje operační telefonní střediska 
hasičských jednotek, záchranné služby 
i policie. Operátoři mají k dispozici in-
teligentní systém, který jim okamžitě 
identifikuje pozici volajícího na mapě 
v počítači, ať již telefonuje z pevné lin-
ky nebo mobilního přístroje z kterého-
koliv místa v republice.

Starostka Kozumplíková s místosta-
rostou Lochmanem si následně pro-
hlédli zásahovou techniku – hasičský 
vůz, vůz s plošinou i rychlý zásahový 
automobil pro vyprošťování osob.

-jas-

Hasiči se představili starostce 
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HON NA ŠIROKA – Dobrodruž-
ství v ulicích Stínadel jako ze slavných 
románů Jaroslava Foglara mohou zažít 
v sobotu 17. března od 16.00 také děti 
z Prahy 3. Napínavou hru Dobrodružství 
v temných uličkách pro ně připravili čle-
nové skautského oddílu Gatagewa. Rodi-
če i děti se mohou za tajemstvími Vontů 
vydat ze srazu před domem U Modré 
Lišky na pražské Kampě. Povinným vy-
bavením je papír s tužkou, baterka, žlutý 
kolíček na prádlo a deset korun startov-
ného. Více na http://gatagewa.wz.cz nebo 
emailem ze.lva@centrum.cz.

Stručně...
� Farní Charita Žižkov spolu s Diakonií 
Broumov pořádají humanitární sbírku 
oblečení všeho druhu, ložního prádla, 
dek, polštářů, drobných funkčních elek-
trospotřebičů (žehličky, varné konvice 
apod.), úklidových prostředků a hraček. 
Uvedené předměty, zabalené v krabi-
cích nebo pevných igelitových pytlích 
a taškách je možné přinést v pátek 
23. a sobotu 24. března v 10.00–18.00  
do Sběrného střediska Diakonie Brou-
mov, Prokopova 4 (pod Havlíčkovým 
náměstím), Praha 3. Pořadatelé uví-
tají i drobný příspěvek na dopravu 
a pomoc dobrovolníků. Kontaktní tel.: 
736 242 333 (p. Janovská).
� Vánoční charitativní sbírku „Pomá-
hejte s námi“ ukončilo v polovině úno-
ra občanské sdružení Remedium Pra-
ha. Během tří adventních víkendů se 
podařilo vybrat téměř 22 tisíc korun. 
Peníze budou použity na přestavbu bý-
valé prodejny nápojů na tělocvičnu pro 
seniory.
� Přesně před 15 lety začal fungovat 
žižkovský vysílač. Stavba zajišťuje te-
levizní signál, telefonické spojení pro 
mobilní i pevné sítě, televizní kabelové 
rozvody i monitorování kvality ovzduší 
v Praze.
� Sportovní tým vozíčkářů Quad te-
am SKV Praha v Žižkovském divadle 
převzal v polovině února novou čtyř-
kolku. Právě na jízdu na těchto strojích 
se klub pod vedením svého předsedy 
a herce Divadla Járy Cimrmana Jana 
Kašpara specializuje. 
� Radnice Prahy 3 upustila od zámě-
ru vybudovat vinici na vrchu Vítkov. 
Pozemek, který určil magistrát, je totiž 
v příkrém svahu. Náklady na zřízení 
vinice a cest by tak byly příliš vysoké.
� Velikonoce pro děti pořádá v neděli 
1. dubna v kinu Aero občanské sdružení 
Nová Trojka. Od 14.00 je pro nejmenší 
připravena výtvarná dílnička s pletením 
pomlázek, od 16.00 pak pohádka Šíp-
ková Růženka v podání Teátru Víti Mar-
číka. Vstupné je dobrovolné.

Již třináctý ročník Aprílového běhu 
pořádá 3. dubna od 9.00 na tratích na 
Židovských pecích sportovní klub ZŠ 
Jeseniova. Děti ve věku od 7 do 11 let 
zde budou závodit v přespolním běhu 
na tratích od 500 do 1100 metrů. Le-
tošní ročník poprvé klub pořádá ve 
spolupráci s Nadací rozvoje občanské 
společnosti. „Při našich akcích sezna-
mujeme děti a mládež se smyslem sbír-
kových akcí. U dětí, které jsou ve věku 
našich závodníků, není důležitá výše 
daru jednotlivce. Důležitá je ovšem 
dobrá vůle pomoci druhému v nouzi. 
Zveme proto jednotlivce i školy z ce-
lé Prahy,“ uvedl místopředseda klubu 
Milan Gála. -jas-

V úterý 30. ledna byl zápisem do žiž-
kovské Knihy cti oceněn „za význam-
ný přínos v oblasti kultury a za rozvoj 
fotografie“ Karel Cudlín, absolvent ka-
tedry fotografie FAMU, fotoreportér ča-
sopisu Mladý svět, deníků Prostor a Li-
dové noviny i agentury ČTA, od roku 
1994 volný fotograf se zvláštním zamě-
řením na dlouhodobé dokumentaristic-
ké projekty. Je autorem několika knih 
fotografií. Získal 16 cen v prestižní foto-
grafické soutěži Czech Press Photo, mj. 
v roce 1998 Grant Prahy, kterou v podo-
bě ročního tvůrčího stipendia na foto-
grafování proměn hlavního města udě-

luje pražský primátor. V r. 2005 získal 
v rámci téže soutěže od primátora Pra-
hy další grant – tentokrát na téma Kul-
tura v Praze. Příležitost osobně popřát 
jednomu z nejvýznamnějších českých 
do kumentaristů si nenechali ujít jak sta-
rostka Milena Kozumplíková, tak její zá-
stupci Martin Benda, Zdeněk Lochman 
a Jiří Matušek.

V úterý 6. února pak byli zápisem 
do žižkovské Knihy cti oceněni man-
želé Pavel Brázda „za významný pří-
nos českému umění druhé poloviny 

20. století“ a Věra Nováková-Brázdo-
vá „za významnou celoživotní výtvar-
nou činnost.“ Oba manželé byli v 50. le-
tech vyloučeni z Akademie múzických 
umění. Ztratili tak kontakt s výtvarným 
prostředím a dostali se mimo oficiální 
umění. Chodili ovšem do muzeí a gale-
rií a učili se z obrazů starých mistrů. Pa-
vel Brázda v padesátých letech svými 
obrazy předznamenal pop-art. Gratu-
lace vzácné a statečné dvojici společně 
připojili místostarostové Martin Benda, 
Zdeněk Lochman a Jan Šmíd. -red-

Karel Cudlín, Pavel Brázda 
a Věra Nováková-Brázdová

KNIHA CTI zápisy č.78, 79 a 80

Aprílový běh s kuřetem 
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Viktorka Žižkov jde do boje o I.ligu

V KNIZE CTI – vlevo nahoře fotograf Karel Cudlín, dole zleva výtvarníci Věra 
Nováková-Brázdová a Pavel Brázda, vpravo místostarosta M. Benda.

V neděli 11. března v 10.15 hodin 
začne na stadionu v Seifertově uli-
ci jarní část II. fotbalové ligy. Viktor-
ka Žižkov do ní vstoupí zápasem s FC 
Slezský Opava. Po podzimní části je 
klub v čele soutěže s náskokem 4 bo-
dů. Byť nás mnozí pasují do role fa-
vorita, přistupujeme ke všem jarním 

zápasům s velkou pokorou. Chceme 
vždy vyhrát a splnit tak cíl, kterým je 
postup.

Divák je dvanáctým hráčem muž-
stva. To není jen fráze, ale mnohdy 
skutečnost. Aby fotbalový klub divá-
kům nabídl co nejvíce zábavy a kom-
fortu, přichystal pro jarní část sezóny 

několik vylepšení. Přibude další stá-
nek s občerstvením hned u hlavního 
vchodu. Klobásy by opět měly získat 
pověst nejlepších ze všech fotbalo-
vých stadionů. Přestávku pak vypl-
ní staronová divácká soutěž Žižkov-
ská pentle. Děti do 140 cm budou mít 
vstup zdarma vchodem ze Seifertovy 

ulice. Přijďte se podívat, jak se bojuje 
o I. ligu, přijďte nás povzbudit!

Jiří Fryc, tiskový mluvčí FKVŽ

Domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov

11. 3. ne 10.15 se Slezským FC Opava
25. 3. ne 10.15 s FC Hradec Králové
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