
Třetí městská část byla jednou ze čtyř 
českých obcí, které v roce 1996 vyvěše-
ním vlajky státu okupovaného Čínou 
jako první u nás řekly své jasné ne po-
rušování lidských práv a dalším repre-
sivním opatřením proti tomuto hima-
lájskému národu. Dnes stejnou formou 
vyjadřují svůj postoj již více než tři stov-
ky úřadů po celém Česku.

Březnové vyvěšování vlajky souvi-
sí s výročím – tentokrát již 48. – brutál-
ního krvavého potlačení protičínského 
povstání v hlavním městě okupované 
země Lhase. Vojenské obsazení Tibe-
tu a zásah proti povstání v roce 1959 si 
vyžádaly více než 80 tisíc lidských ži-
votů. Více než jeden milion Tibeťanů 
zemřelo ve věznicích, v pracovních tá-
borech či v důsledku hladomoru. Z více 
než šesti tisíc klášterů, chrámů a svaty-
ní na území Tibetu zůstaly do dnešního 
dne méně než dvě desítky. Byla ukrade-
na cenná umělecká díla a poté zničena 
nebo rozprodána. Otevřenou agresi po-
stupem času vystřídala politika asimila-

ce, jejíž důsledky podle odpůrců čínské-
ho postupu mohou být pro celou oblast 
ještě více devastující a vést k úplné ztrá-
tě identity původního etnika.

Smutnou bilanci represí v Tibetu při-
pomněla ve svém úvodním proslovu ta-
ké starostka Prahy 3 Milena Kozump-
líková. Po minutě ticha za oběti čínské 
okupace následoval krátký buddhistic-
ký obřad, spojený s hudební produkcí 
na didgeridoo v podání Ondřeje Smej-
kala a perkusní vystoupení na tibetské 
zvonky a mísy, jehož se ujal Stanislav 
Doležal. Žižkovská radnice dostála své 
tradici, že se neomezuje jen na protest-
ní akt vyvěšení vlajky, ale snaží se vždy 
návštěvníkům také přiblížit Tibet, jeho 
obyvatele i přírodní krásy. Letos si tak 
zájemci mohli vyslechnout přednášku 
bio loga Petra Kuneše z Přírodovědec-
ké fakulty UK v Praze o tibetské krajině 
a přírodě. O symbolice vlajky tohoto stá-
tu promluvila Zuzana Vokurková z na-
dačního fondu Potala. Následoval rituál 
rozmetání mandaly, z písku vysypaného 

sym bolického diagramu, ve kterém jsou 
zakresleny základní principy tibetského 
buddhismu. V souladu s pomíjivostí, jež 
je dle tohoto náboženství elementární 
vlastností světa, se rituálně ničí. Barev-
ná zrnka písku však nejsou na Žižkově 
sypána do řeky, ale rozházena po radnič-
ním dvorku. Zájemci si pak mohli pro-
hlédnou živé exempláře jaků, typické-
ho tibetského skotu, a dalších zvířat. Na 
Den pro svobodu Tibetu v sobotu navá-
zal v klubu Abaton benefiční koncert, je-
hož výtěžek putuje na vzdělání malých 
Tibeťanů a mladých mnichů. Doprovod-
né akce pak uzavřela v neděli a pondě-
lí dvoudenní filmová přehlídka o této hi-
malájské zemi v kině Aero.  -red-

Divadelní smršť
se v dubnu přižene 
nejen do žižkovského 
Paláce Akropolis

Čtěte na str. 4

O rozpočtu a financích
jsme hovořili 
se zástupcem starosty 
Janem Šmídem

Čtěte na str. 3

David Matásek
o dětství na Židovských 
pecích i současném 
životě na Žižkově

Čtěte na str. 7

Tibetská vlajka opět nad Žižkovem
Radnice Prahy 3 se již tradičně přihlásila k podpoře utlačovaného národa

RADNIČNÍ
NOVINY PRAHY 3

•  L I S T Y  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  3  •  w w w . p r a h a 3 . c z

R O Č N Í K  1 6
2  0  0  7
Č  Í  S  L  O

Z D A R M A
4

Vážení čtenáři,

dnes nám už snad ani 
nedojde, že slovo Veli ko-
noce má nějakou spo-
jitost s nocí. Pro větši-
nu českého národa jsou
tyto svátky spojeny spí-
še s jarem, sluníčkem, 

rozkvetlý mi stromy, právě narozenými 
kuřátky, sem tam s pomalovanými kras-
licemi či pomlázkou. Ale hlavně s vol-
nem! Co si budeme nalhávat, o to jde 
o svátcích v poslední době především. 
Vždyť ruku na srdce: kolik lidí si o stát-
ním svátku 8. května jde prohlédnout 
hroby padlých vojínů či na jiný nověj-
ší svátek 17. listopadu zavzpomínat na 
18 let staré události na Národní třídě?

Nebýt křesťanských obřadů, které si 
zachovávají bohoslužbu ohně rozžehnu-
tého u kostela, když ze soboty na nedě-
li zapadne slunce, asi nám ani nemá už 
kdo připomenout, který den Velikonoce 
vlastně začínají. Asi bychom tak jako po 
dlouhá léta i letos shodně tvrdili, že hlav-
ní svátek Velikonoc je vlastně ono pondě-
lí, kdy se ještě leckde udržuje zvyk cho-
dit s pomlázkou. I když také tady došlo 
k posunu: mládence, kteří chodili s kole-
dou za svobodnými děvčaty nahradily 
děti, ať chlapci či dívky, a ty mnohem ra-
ději než malovaná vajíčka či čokoládky 
vidí ve svých kapsách bankovky...

Na změnách nevidím nic špatného, ani 
si tady nechci stěžovat na novou dobu. 
Jen jednoho trendu se přeci jenom vzhle-
dem do budoucna trochu bojím. Že se 
nám mnohem víc a lépe prožívá jakýko-
liv svátek, když z něho něco máme. Tře-
ba to pracovní volno, které můžeme pro-
žít podle vlastních představ a chutí. Že 
do pozadí ustupuje společenský rozměr 
svátků a slavností. Velká většina z nich 
totiž vznikla právě proto, že někdo udě-
lal něco velkého pro druhé. Často to bylo 
zcela nezištně a za cenu vlastní oběti.

A cože se to vlastně stalo kdysi o Ve-
likonocích? A proč je v nich zmiňová-
na noc? Možná si na něco málo vzpo-
meneme, možná se to dozvíme z médií. 
A možná to zkusíme letos prožít. S poci-
tem vděku za to, že Někomu na nás zá-
leželo. Tak moc bych si přál, abychom 
o Velikonocích neutíkali. Od jejich smys-
lu, ani jeden od druhého.

Miloš Szabo
katolický kněz

Od 2. dubna je v provozu nová budova Úřadu městské části Praha 3 v Lipanské 9. 
Tento objekt má samostatný hlavní vchod z ulice Lipanská. Nově zrekonstruované 
prostory nabídnou občanům vyšší komfort při jednání s úředníky. Mimo recepce, kde 
získá návštěvník základní informace a rady, jak vyřídit své záležitosti, nalezne v budo-
vě nově přestěhované odbory (tel. čísla se nezměnila – 222 116 + příslušná linka):

nyní
Lipanská 9 dříve vedoucí linka

Odbor školství 6. patro Lipanská 11 
3. patro

Mgr. Přemysl 
Hrabě 357

Odbor územního rozvoje 5. patro Lipanská 11  
přízemí

Ing. arch. 
Zdeněk Fikar 147

Odbor evidence majetku 4. patro Lipanská 11 
2. patro Iveta Povýšilová 207

 archiv 3. a 4. patro Petr Balcárek 204

Odbor bytů 
a nebytových prostor 2. a 3. patro Seifertova 51

2. patro
RNDr. Magdalena 

Benešová 554

Odbor občansko správní –
odd. správní (přestupky) 1. patro Havlíčkovo 

nám. 9, přízemí Eva Cihelková 221

Odbor matriční – odd. 
ověřování listin a podpisů * přízemí Havlíčkovo 

nám. 9, přízemí Marie Soukupová 233

* Úřední hodiny:  Po, St 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00;
Út, Čt 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00; Pá 8.00 – 12.00

Celkový přehled rozmístění odborů ÚMČ v jednotlivých budovách s kontaktními 
údaji naleznete v některém z dalších čísel Radničních novin.

Mgr. Jiří Janoušek, vedoucí Odboru kancelář úřadu

Lipanská 9 v provozu
Umístění odborů v nové budově ÚMČ Praha 3

Podvanácté zavlála z okna radnice na Havlíčkově náměstí vlajka 
se sluncem ve středu a sněžnými lvy pod horami. Podvanácté 
se Praha 3 připojila k mezinárodnímu hnutí Den pro Tibet, během 
kterého stovky a tisíce institucí po celém světě vyjadřují solidaritu 

s obyvateli „Střechy světa“, trpícími pod čínskými represemi.

Oblastní kolo vědomostní soutěže 
Paragraf 11/55 proběhlo 20. března v di-
vadle Ponec. Akce pro děti s podtitulem 
„Je za pět minut dvanáct, je nejvyšší čas 
dodržovat zákony“ každoročně motivu-
je žáky 5. až 9. tříd k osvojení znalosti 
zmíněného zákona, který zakazuje pro-
dej tabákových výrobků lidem do 18 let. 
O této legislativní normě existuje mezi 
širokou veřejností jen malé povědomí 
a její porušování je společností ve velké 
míře tolerováno. 

Do oblastní soutěže postoupila ví-
tězná družstva ze základních škol na 
Praze 3. Již školní kola jsou organizo-
vána jako malá show, kterou si mode-
rují samy děti. Oblastní finále v Pon-
ci je pak elektrizujícím představením 
s bouřlivou atmosférou, kterou na pod-
poru svých spolužáků vždy vytvoří fan-
kluby z jednotlivých školních tříd. Ne-
ní divu, že šest družstev zde bojovalo 
o právo postoupit do dalších bojů na 
krajské úrovni ze všech svých sil. Hod-

notící porota, ve které zasedal vedle zá-
stupců policie a dalších osobností ta-
ké místostarosta naší městské části Jiří 
Matušek, tak neměla lehkou práci. Ví-
tězná skupina ze 7.  A základní školy 
Vlkova ve složení Vlastimil Schwarz, 
Vojtěch Kudla, Barbora Nadějová, Mi-
chaela Červeňáková a Kristýna Pavlíč-
ková si však vavříny vítězství zasloužila 
jistě právem.

Samotné měření sil ve vědomostech 
však není tou hlavní devizou tohoto 
programu. Důležité je, že svou účastí 
v soutěži samy děti, které má paragraf 
11/55 chránit před škodlivým nikoti-
nem, přispívají k popularizaci a dodr-
žování zákazu kouření a především 
prodeje tabákových výrobků nezleti-
lým. V režii Domu dětí a mládeže Uli-
ta, který byl skvělým organizátorem 
oblastního kola, pak přítomní školáci 
dostávají jasný návod, jak se tabákové-
mu nebezpečí vyhnout. Skvělý dopro-
vodný program sestavený samotnými 
dětmi z kroužků Ulity – od hip hopu 
přes sólový zpěv až po závěrečnou svě-
telně taneční show skupiny Palitchi – 
totiž jasně ukázal všem přítomným, že 
existuje mnoho alternativ bezcílnému 
poflakování s cigaretou někde v odleh-
lém koutě parku.

-red-

Děti a antitabákový paragraf
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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 sta-
vební suť a nebezpečné odpady – ledničky, chladicí boxy, monitory, obrazovky, laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, ole-
je 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.
Stanoviště na Sladkovského nám. od července letošního roku natrvalo nahrazuje původní umístění kon-
tejneru na křižovatce Bořivojova/Víta Nejedlého, které se z různých důvodů ukázalo jako nevhodné.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic č. 11 (3) 23. 4.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 2. 4., 30. 4.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 10. 4.
4. Přemyslovská/Sudoměřská (2) 16. 4.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 23. 4.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 2. 4., 30. 4.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 10. 4.
8. U Rajské zahrady/Vlkova) (2) 16. 4.

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

ze dne 7. 3.
Souhlasila
• s výstavbou nového dětského hřiš-
tě v ulici V Jezerách a schválila zadat 
realizaci stavby firmě TOJA, Student-
ská 2, P-6, za cenu 382 120 Kč bez DPH 
• s konáním akce „Aprílový běh,“ po-
řádanou ZŠ Jeseniova a sportovním 
klubem školy v parku na Židovských 
pecích dne 3. 4. od 8.00 do 12.00 hod. 
• s opravou přístupu k jídelně ZŠ Chel-
čického a schválila zadat tuto akci firmě 
DAP, a. s., Sarajevská 17, P-2, za cenu 
563 472 Kč vč. DPH • s uzavřením ná-
jemní smlouvy na dobu neurčitou s výší 
nájmu tzv. regulovanou s účastníkem 
umístěným na prvním místě výběro-
vého řízení na byt Zelenky Hajské-
ho 9/1799, byt č. 20. V případě odstou-
pení vítěze nebo nesplnění podmínek 
dala RMČ souhlas s uzavřením smluv 
s účastníky umístěnými na dalších mís-
tech • s uzavřením nájemních smluv na 
dobu určitou s účastníky umístěným na 
prvních místech celkem osmi výběro-
vých řízení na byty: Hollarovo náměs-
tí 1/2258, byt č. 4, Táboritská 24/16, byt 
č. 45, Přemyslovská 40/1925, byt č. 42, 
Vinohradská 114/1756V, byt č. 5, Lupá-
čova 10/805, byt č. 14, Jeseniova 39/450, 
byt č. 2, Jeseniova 41/449, byt č. 21, Jese-
niova 131/1930, byt č. 2. Smlouvy budou 
uzavřeny za podmínek, které účastníci 
nabídli, za předpokladu složení nájem-
ného při podpisu smlouvy. V případě 
odstoupení vítěze nebo nesplnění pod-
mínek dala RMČ souhlas s uzavřením 
smluv s účastníky umístěnými na dal-
ších místech • s předloženým návrhem 
plné moci firmě Správa komunálního 
majetku Praha 3, a. s. k zastupování 
vlastníka nemovitosti ve správních ří-
zeních vedených podle zákona o územ-
ním plánování a stavebním řádu
Schválila
• pořízení další části Architektonické 
studie v detailu obecných zásad regulace 
pro jednotlivé bloky historické části MČ 
P-3 • změny v Organizačním řádu ÚMČ 
P-3, které se týkají odborů matričního, 
kultury, hospodářské správy, kancelář 
tajemníka úřadu, občansko správního 
a kanceláře úřadu. Tyto změny jsou plat-
né od 1. 4. • doporučení komise obchod-
ních aktivit RMČ P-3 k výběrovému 
řízení, žádosti o změnu nájemních smluv, 
o prodloužení nájemní smlouvy a o pod-
nájem • záměr prodeje dvou bytových 

domů s pozemky Jeseniova 71, čp. 1683 
a Přemyslovská 25, čp. 2019, v III. etapě 
privatizace domovního fondu dle součas-
ných platných zásad • doporučení komi-
se sociální a zdravotní k poskytnutí bytů 
v Domě s pečovatelskou službou třem 
občanům • s poskytnutím azylového 
ubytování jedné občance • zřízení práva 
věcného břemene chůze a jízdy na třech 
pozemcích v k.ú. Žižkov ve prospěch 
Družstva Trosky • úpravy rozsahu pro-
jektu revitalizace parku Rajská zahrada 
a uložila vedoucímu OTSMI zajistit pro-
jektové zpracování předložených úprav 
• doporučení bytové komise k žádostem 
o uzavření nájemní smlouvy na dobu ne-
určitou, o souhlas s umístěním sídla fir-
my v bytě, o výměnu bytů v témže domě, 
o sloučení bytů a o nájem bytu • návrh 
na přidělení čtyř bytů v majetku MČ P-3
odsouhlaseným žadatelům, u dalších 
tří bytů pověřila rada vedoucí OBNP
vypsat výběrová řízení

Doporučila
• ZMČ schválit poskytnutí návratných 
bezúročných půjček pro opravy a re-
konstrukce domů na území MČ P-3 
a poskytnutí nenávratné půjčky – daru 
na opravu malby v domě po kladném 
projednání v kulturní komisi • ZMČ 
schválit žádost o svěření pozemků par-
cel v ulici Květinková o celkové výměře 
13 934 m2 a žádost o svěření pozemku 
na Komenského náměstí

ze dne 21. 3.
Schválila
• záměr prodeje bytových domů s po-
zemky Slezská 98. čp. 611 a Perunova 9, 
čp. 787 v rámci III. etapa privatizace 
domovního fondu dle současných plat-
ných Zásad postupu při prodeji byto-
vých domů • koncepci rozvoje veřejné 
zeleně • prodej pozemku parc. č. 751 
firmě Virgilio Real, s.r.o., Vrané nad 
Vltavou, Nádražní 103 poté, co vzala na 
vědomí vyhodnocení výběrového říze-
ní na tento pozemek • pravidla prodeje 
bytových a nebytových jednotek Pod 
Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48 a 50
Zřídila
• komisi pro výchovu a vzdělávání 
RMČ P-3 a schválila její složení (před-
seda MUDr. V. Říha, členové: B. Císa-
řová, Ing. B. Nigrin, Doc. PhDr. J. Čer-
ný, CSc., Mgr. J. Matušek, tajemník: 
Mgr. P. Hrabě)

Rada městské části Praha 3

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

Pražské poetické setkání 2007
Obvodního kola 36. ročníku recitační soutěže Pražské poetické setkání se v Atriu 

zúčastnilo celkem 62 žáků základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. 
Do dalšího klání, v němž se utkají s postupujícími z jiných městských částí, se probo-
jovalo osm soutěžících: 
� I. kategorie (2. a 3. třída) Tobiáš Horecký (ZŠ V Zahrádkách) 

a Daniela Nováková (ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic)
� II. kategorie (žáci 4. a 5. tříd) Anna Tolarová (ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad) 

a Vanda Nováková (ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic)
� III. kategorie (žáci 6. a 7. tříd) Jakub Černý (ZŠ Lupáčova)
� IV . kategorie (žáci 8. a 9. tříd) Markéta Pešoutová, Magdaléna Wolfová 

(obě ZUŠ Štítného) a Bára Ziklová (ZŠ Lupáčova)
Městské kolo přehlídky se koná 21. a 22. dubna v DDM Praha 8.

Dana Laštovičková, vedoucí oddělení kultury 

Komplexní údržba komunikací 2007

Blok č. 1: 2. 4. (pondělí) a 6. 6. (středa)
Hollarovo nám., Horní Stromky (V Hor ní Stromce-Kouřimská), 
Hradecká, Chru dimská, Kouřimská, nám. Jiřího z Lobkovic, Pí-
secká, Slezská (Jičínská-nám. Jiřího z Lobkovic), Soběslavská 
(Votická-Hollarovo nám.), Šrobárova, U Vinohradské nemoc-
nice, U Vinohradského hřbitova, V Horní Stromce, Zásmucká

Blok č. 2: 3. 4. (úterý) a 7. 6. (čtvrtek)
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohradská-Korun-
ní), Perunova, Řipská (Vinohradská-Korunní), Slezská (U Vo-
dárny-Jičínská), U Vodárny (Vinohradská-Korunní)

Blok č. 3: 5. 4. (čtvrtek) a 8. 6. (pátek)
Baranova (včetně spojky se Sudoměřskou), Bořivojova (On-
dříčkova-Orlická), Ja ge llonská (Bořivojova-Radhošťská), Křiš-
ťanova, Lucemburská (Orlic ká-Jičínská), Orlická, Přemyslov-
ská (Orlická-Jičínská), Radhošťská, Sudoměřská, Žižkovo nám.

Blok č. 4: 6. 4. (pátek) a 11. 6. (pondělí)
Blodkova, Bořivojova (Kubelíkova-On dříčkova), Čajkovské-
ho (Ondříčkova-Kubelíkova), Fibichova, Jagellonská (Mile-
šovská-Bořivojova), Křížkovského, Laubova, Lucemburská 
(Milešovská-Bořivojova), Milešovská, nám. Jiřího z Podě-
brad, Ondříčkova (Slavíkova-Bořivojova), Pospíšilova, Pře-
myslovská (nám. Jiřího z Poděbrad-Orlická), Slavíkova, Šev-
číkova, Škroupovo nám., Velehradská, Zvonařova

Blok č. 5: 11. 4. (středa) a 12. 6. (úterý)
Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelíkova), Čajkovského (Ku-
belíkova-Sladkovského nám.), Havelkova, Chvalova, Ježkova, 
Krásova (Kubelíkova-Seifertova), Kubelíkova, Lipanská (Bo-
řivojova-Táboritská), Přibyslavská, Sladkovského nám., U Raj-
ské zahrady (Vozová-Havelkova), Víta Nejedlého, Vlkova

Blok č. 6: 12. 4. (čtvrtek) a 13. 6. (středa)
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Hu sinecká, Jeroný-
mova, Kostnické nám., Krásova (Seifertova-Husinecká), Ore-
bitská, Pod Vítkovem, Příběnická, Řehořova, Štítného (Blah-
níkova-Cimburkova), U Božích bojovníků

Blok č. 7: 13. 4. (pátek) a 14. 6. (čtvrtek)
Havlíčkovo nám., Chelčického (Lipanská-Prokopova), Chlu-
mova (Seifertova-Prokopova), Lipanská (Chelčického-Hav-
líčkovo nám.), Lupáčova, Milíčova, Rokycanova (Chelčické-
ho-Prokopova), Štítného (Cimburkova-Havlíčkovo nám.)

Blok č. 8: 17. 4. (úterý) a 15. 6. (pátek)
Blahoslavova, Černínova, Českobratrská, Chlumova (Roháčo-
va-Koněvova), Jeseniova (Prokopova-Koldínova), Komenské-
ho nám., Lukášova, nám. Barikád, Ostromečská, Prokopovo 
nám., Roháčova (Prokopova-Koldínova), Rokycanova (Proko-
pova-Koněvova), Sabinova, Tachovské nám., Tovačovského, Že-
rotínova (Blahoslavova-Koldínova včetně spojek + slepý konec)

Blok č. 9: 18. 4. (středa) a 18. 6. (pondělí)
Basilejské nám. (západní strana), Biskupcova (Zel. Hajské-
ho-Jana Želivského), Domažlická, Hájkova, Jeseniova (Kol-
dínova-Jana Želivského), Kališnická (Domažlická-slepý úsek),
Koldínova, Malešická (Na Parukářce-Basilejské nám.), Na Pa-
rukářce, Roháčova (Koldínova-Zel. Hajského), U Stadionu, 
U Zásobní zahrady, Zelenky-Hajského, Žerotínova (Koldíno-
va-Zel. Hajského)

Blok č. 10: 19. 4. (čtvrtek) a 19. 6. (úterý)
Kunešova, Na Balkáně (Za Žižkovskou vozovnou-Hraniční), 
Na Hlídce (Na Balkáně-Koněvova), Na Ohradě, Nad Ohra-
dou, Strážní (Na Balkáně-Koněvova), V Bezpečí, V Domově 
(Za Žižkovskou vozovnou-Hraniční), Za Žižkovskou vozov-
nou (Kunešova-Koněvova)

Blok č. 11: 20. 4. (pátek) a 20. 6. (středa)
Ambrožova, Basilejské nám. (východní strana), Biskupcova 
(Jana Želivského-Jeseniova), Buchovcova, Jeseniova (Jana 
Želivského-Koněvova), Jilmová, Loudova, Malešická (Basi-
lejské nám.-Na Jarově), Na Hlídce (Koněvova-Jeseniova), 
Na Vápence, Rečkova, Strážní (Koněvova-Jeseniova), Vikle-
fova, Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova-Jilmová)

Blok č. 12: 23. 4. (pondělí) a 21. 6. (čtvrtek)
Hraniční (Na Balkáně-Koněvova), K Lu činám, K Vrcholu, 
Křivá I a II, Luční (včetně spojky Luční-Luční), Na Balkáně 
(Hraniční-Spojovací), Na Lučinách, Na Vlastním, Na Vrcholu, 
Nad Lukami, Pod Vrcholem, Šikmá, U Kněžské louky, V Do-
mově (Hraniční-K Lučinám), V Okruží

Blok č. 13: 24. 4. (úterý) a 22. 6. (pátek)
Buková, Habrová, Květinková, Mezi Domky (Na Vacko-
vě-Za Vackovem), Na Chmelnici, Na Jarově, Na Mokřině, 
Na Rovnosti, Na Vackově (Pod Jarovem-Malešická), Osiko-
vá (Pod Lipami-Habrová), Pod Jarovem, Pod Lipami, Schöf-
flerova, V Jezerách, V Zeleni (Na Mokřině-V Zahrádkách), 
V Zahrádkách, Za Vackovem

Blok č. 14: 7. 4. (sobota) a 16. 6. (sobota)
Husitská (Trocnovská-Koněvova, pravá strana směrem do cen-
tra), Koněvova (Husitská-Pražačka, pravá strana směrem 
do centra), Prokopova (Husitská-Rokycanova), Seifertova 
(Italská-Táboritská)

Blok č. 15: 8. 4. (neděle) a 17. 6. (neděle)
Husitská (Trocnovská-Koněvova, levá strana směrem do cen-
tra), Jičínská, Koněvova (Husitská-Pražačka, levá strana smě-
rem do centra), Korunní (U Vodárny-Šrobárova), Vinohradská 
(Jičínská-Jana Želivského, levá strana směrem do centra)

Městská část Praha 3,
Technická správa komunikací hl. m. Prahy

V letošním roce bude na území městské části Praha 3 opět ve třech etapách prováděna komplexní údržba komunikací – v průběhu 
dubna (2. – 24. 4.), v červnu (6. – 22. 6.) a v říjnu (15. – 31. 10.). Během těchto akcí bude probíhat úklid komunikací, vysprávky 
lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních vpustí. Pro zdárný průběh je třeba zajistit uvolnění ulic od parkujících 
vozidel, vyčištění chodníků před zahájením KÚK a úklid prostor kolem stanovišť odpadkových nádob. Za potíže při parkování 
v době komplexní údržby komunikací se omlouváme a všem ukázněným řidičům děkujeme za pochopení.

Termíny čištění

Volná garážová stání
Výzva č. 240 

Městská část Praha 3 disponuje v současné době volnými garážovými stáními:
1.  Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.117, 11,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
2.   Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.116, 9,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok) 
3. Táboritská 0/15A, garáž. stání č. 26, 16,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
4. Roháčova 34/297, garáž. stání 25.23, 14,39 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)

Výše uvedené prostory budou poskytnuty na základě Vašich písemných nabídek, 
zaslaných Městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seiferto-
va 51, v obálkách označených značkou „Výběrové řízení č. 235.“ Obálky takto ne-
označené, nebo označené neúplně či nesprávně, do výběrového řízení zahrnuty ne-
budou. 

V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem, a stanovte výši nájem-
ného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměřenou. Zájemce 
upozorňujeme, že jedním z  hlavních kritérií výběrového řízení pro obsazení nebyto-
vého prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Podmínkou pro pronájmu gará-
žového stání je trvalé bydliště v  Praze 3. Do výběrového řízení též nebudou za-
řazeni zájemci, vůči kterým má Městská část Praha 3 finanční pohledávky. Pokud 
budete zasílat nabídky na více garážových stání, je nutno zaslat každou na-
bídku samostatně!

Konečný termín pro příjem Vašich nabídek bude dne 26. dubna 2007 v 16 hod. 
Výběrové řízení bude vyhodnoceno komisí obchodních aktivit Rady městské části. 
Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne 
zasedání Rady městské části. Městská část Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout 
všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

Mgr. Jan Šmíd, předseda komise obchodních aktivit
RNDr. Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Volné byty
Výzva č. 132 

Městská část Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými byty: 
1.  Ostromečská 7/436, byt č. 1, I. kat., 1+k.k., přízemí, 37,2 m2, 

(min. nájemné 100 Kč/m2/měsíc)
2.  Vinohradská 170/2190, byt č. 14, I. kat., 2+1, 4. patro, 80,4 m2,

(min. nájemné 100 Kč/m2/měsíc)
Prohlídka bytů bude umožněna dne 10. dubna 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 vykli-
zený byt vrátit pronajímateli nebo 60 dnů před ukončením nájmu požádat Radu měst-
ské části Praha 3 písemnou formou o prodloužení. Pro urychlené vyřízení uveďte kromě 
úplné adresy trvalého bydliště i své telefonické spojení. 

Uchazečem o nájem bytu může být pouze občan 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 dne 13. dubna v 15 hod., po-
datelna Úřadu městské části Praha 3, Lipanská 14.

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

Gratulace
Neuvěřitelných sta let se dožili 

v březnu hned dva občané z Prahy 3: 
paní Josefa Makourová z Řipské ulice 
a pan Jan Beneš z Kubelíkovy ulice.

Ing. arch. Jan 
Beneš se naro-
dil v Třebecho-
vicích pod Ore -
bem, vystudoval 
vysokou školu 
architektury, vě-
noval se navr-
hování školních 
budov a působil 
na ministerstvu 
stavebnictví. Byl

vášnivým lyžařem, celý život fotogra-
foval, zhotovil si několik houslí, na 
které hrál až do pozdního stáří. S man-
želkou Bohumilou mají syna a dceru, 
3 vnuky a 2 pravnuky. Na Žižkov se 
přestěhovali před 35 lety.

-red-

! UPOZORNĚNÍ !
TSK hl. m. Prahy bude v součinnosti s Policií ČR zajiš-
ťovat uvolnění ulic od parkujících vozidel. Podle jejich 
oznámení budou vozidla odtahována v případě, pokud 
majitelé neuposlechnou dopravní značení o zákazu za-
stavení s vyznačením dne a hodiny platnosti, které bude 
instalováno s týdenním předstihem. 
TOLEROVÁNO NEBUDE ANI PARKOVÁNÍ NA 
CHODNÍCÍCH, a to ani v úsecích, kde je během nor-
málního režimu povoleno místní úpravou. Povinnosti 
uvolnit ulici od parkujícího vozidla nebudou zbaveni 
majitelé abonentní nebo rezidenční karty ani v případě, 
že bude na území MČ zavedena zóna placeného stání.

RAD_04_02.indd   1RAD_04_02.indd   1 28.3.2007   16:51:4328.3.2007   16:51:43



OČIMA RADNICE  3Radniční noviny Prahy 34  2007

Strážce pokladny nebo žižkovský minis-
tr financí – tak by se s nadsázkou dala 
pojmenovat pozice zástupce starosty Ja-
na Šmída na radnici třetí pražské měst-
ské části. Ve své kompetenci má totiž 
finance, investice a majetek. Osmadvace-
tiletý muž byl v minulém volebním ob-
dobí zastupitelem Prahy 3. Od loňské-
ho podzimu, kdy byl po komunálních 
volbách zvolen místostarostou, mu při-
padl úkol sestavit urychleně rozpočet na 
letošní rok. Financování městské části 
podle jeho návrhu schválilo na svém mi-
nulém jednání  zastupitelstvo. 
Sestavování rozpočtu, ať již na úrovni 
vlády, kraje či obce je vždy v politice vr-
cholnou událostí roku. V čem se letošní 
rozpočet liší od těch minulých?

Rozpočet, tak jak jsme jej sestavili, 
není rozhodně v porovnání s finanční-
mi plány v minulých letech nijak zásad-
ně revolučně odlišným. Dá se říci, že do 
značné míry kopíruje rozpočty z minu-
lých let. K zásadním změnám nedošlo, 
naopak udržet kontinuitu bylo při se-
stavování financí jednou z priorit. Proto 
jako hlavní změnu bych zmínil přede-
vším výrazné navýšení investic příspěv-
kovým organizacím zřizovaným naší 
městskou částí a také zvýšené investice 
do bytů a nebytových prostor v majet-
ku Prahy 3.
Jakým konkrétním investicím tedy da-
la ve svém financování Praha 3 v letoš-
ním roce prioritu?

Především bych zmínil významné 
navýšení investičních i neinvestičních 
prostředků do mateřských a základ-

ních škol. Tím, myslím, jasně ukazuje-
me, jakou váhu vzdělávání přikládáme. 
Významnou položku v letošních výda-
jích žižkovské radnice tvoří také inves-
tice do městské zeleně. Vlajkovou lodí 
v této oblasti je projekt Rajská zahra-
da. I když si vybudování této oázy kli-
du vyžádá nemalou částku, přinese to 
obyvatelům i návštěvníkům Žižkova 
komfortní relaxační zónu. A ta je v té-
to lokalitě velmi potřebná. Třetí priori-
tou pak budou investice do bytů, přede-
vším peníze na regeneraci panelových 
domů.
Jakou podobu by měly mít podle Vaše-
ho názoru rozpočty Prahy 3 v následu-
jících letech volebního období?

Rozpočty městské části v dalších 
dvou až třech letech by se měly pohy-
bovat ve zhruba stejných objemech 
jako rozpočet letošní. Lze odhado-
vat, že se díky růstu cen vody a ener-
gií budou zvyšovat provozní náklady. 
Nemalé investice si vyžádá doprava 
v klidu, tedy parkování. Hledání ře-
šení, jako je například budování ga-
ráží a dalších parkovacích podzem-
ních stání, bude samozřejmě finančně 
náročné. V příjmové stránce počítá-
me s výnosy z další privatizace byto-
vého fondu. Co bych ale zdůraznil: 
vždy bude i v budoucnosti prioritou, 
aby se jednalo o vyrovnané finan-
cování bez zadlužování. Na začátku 
jsem připomněl, jakou váhu přiklá-
dáme vzdělávání dětí, rozhodně však 
nehodláme připustit, aby za nás jed-
nou musely platit dluhy.

Můžete konkrétně vyjmenovat hlavní 
investiční akce v letošním roce?

V oblasti školství to budou dvě hlavní 
investiční akce. Přístavba kuchyně na ZŠ 
Pražačka si z letošního rozpočtu vyžádá 
15 milionu korun, na zateplení a opravy 
ZŠ K Lučinám vydáme deset milionů. 
V oblasti zeleně již zmiňovaná Rajská 
zahrada pojme v tomto roce asi 15 mi-
lionů korun. V rámci revitalizace byto-
vého fondu si nejvíce nákladů vyžádá 
oprava panelových domů Pod Lipami. 
Tam nás čeká mnoho práce, protože tyto 
paneláky jsou v bezmála katastrofálním 
technickém stavu.
Jak budou opravy domů probíhat v ná-
sledujících letech?

Předběžně máme plán, že po letoš-
ních opravách by na řadu měly přijít 
panelové domy v Lupáčově a Habrové 
ulici, následovat by měla rekonstruk-
ce s budováním nástaveb v Bukové uli-
ci. Vedle bytových domů nás čeká také 
rekonstrukce Domu s pečovatelskou 
službou v Roháčově ulici.
Jaké má podle Vás Praha 3 možnosti 
přilákat nové soukromé investice?

Naším zájmem je samozřejmě lákat 
do naší městské části nové investory. 
Praha 3 je čím dál lukrativnějším mís-
tem pro zajímavé soukromé projekty. 
Jsme relativně klidnou městskou částí, 
dobře dostupnou ze samotného centra 
metropole, vznikají zde již dnes zajíma-
vé projekty, jakými jsou Central Park 
Praha nebo Nákladové nádraží Žižkov, 
kde by mohla vyrůst zcela nová čtvrť. 
Právě již tyto rozběhlé projekty by 
mohly příliv investic v budoucnosti ješ-
tě umocnit. Nákladové nádraží Žižkov 
může mít ambice stát se jedním z no-
vých center Prahy, podobně jako Nový 
Anděl na Smíchově.
Neobáváte se, že se tím naruší specific-
ký kolorit Žižkova?

Toho bych se neobával. Nové pro-
jekty by měly tradiční žižkovský kolo-
rit doplňovat, nikoliv mu konkurovat. 
My jasně říkáme, že nechceme ponu-
rou městskou část, ale chceme tradič-
ní Žižkov v hezkém balení. Změnu, 
o kterou usilujeme, bych zjednoduše-
ně popsal heslem: Vymýtit zažité spo-
jení „Žižkov – špína, nepořádek, otlu-
čené domy“.

Hovořil jste o pokračování prodeje by-
tového fondu. Jak by měla tedy privati-
zace dále pokračovat?

Konkrétní podoba je zatím předmě-
tem analýz, debat a řady jednání. Nic-
méně chceme i nadále vycházet vstříc 
touze občanů získávat byty do svého 
vlastnictví. Dosavadní průběh privatiza-
ce bytů už dnes ukazuje, že rčení „sou-
kromý vlastník je vždy nejlepším správ-
cem majetku“ není jenom frází. My 
máme už dnes pozitivní zpětnou vazbu, 
kdy sledujeme, že nová družstva vlast-
níků se o svěřený majetek dobře stara-
jí. Naší snahou bylo a je privatizovat bu-
doucím majitelům majetek v dobrém 
stavu. Nechceme občany stavět předá-
váním zchátralých budov před těžko ře-
šitelný nebo neřešitelný problém. Proto 
probíhají programy revitalizace. Novým 
majitelům i tak budeme nadále pomá-
hat se správou tohoto majetku pro-
střednictvím Fondu obnovy a rozvoje.
Vystudoval jste pedagogickou fakultu, 
nyní dokončujete doktorát na filozofii, 
studujete práva a jste zástupcem sta-
rosty, dá se to vše skloubit?

Někdy je to náročné, ale dá se to  
stihnout.
Mezi svými koníčky uvádíte enologii, 
tedy znalectví vína. Jak rozsáhlý archiv 
vín máte?

Nijak velký, zatím asi 300 lahví, vě-
nuji se jen moravským vínům. Nikdy 
jsem nebyl pivař, i tvrdému alkoholu se 
vyhýbám. Ale myslím, že jakési znalos-
ti o vínu patří k širšímu obecnému po-
vědomí moderního člověka. -jas-

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Děti mají v Praze přednost

Do dětí budeme investovat, nikoliv je zadlužovat
říká „strážce žižkovské pokladny“ místostarosta Jan Šmíd

Zástupci devatenácti neziskových or-
ganizací, působících na území městské 
části Prahy 3, se sešli 13. března na koor-
dinační schůzce, kterou uspořádalo ob-
čanské sdružení Remedium Praha ve své 
centrále. Setkání se účastnil i zástupce 
starosty Martin Benda.

Jednání bylo věnováno především 
novému projektu Centra pro spolupráci 
neziskových organizací. „Cílem těchto 
setkávání, která se budou uskutečňovat 
pravidelně dvakrát do roka, je sezná-
mit se s činností jednotlivých organiza-
cí působících v Praze 3, představit čin-
nost Centra a jeho nové aktivity, hledat 
možnosti spolupráce mezi jednotlivými 
organizacemia vytvářet nové společné 

projekty,“ uvedla koordinátorka Centra 
neziskových organizací Helena Kosko-
vá. Jedním z bodů programu byla disku-
se o společných projektech neziskovek 
a zazněla zde řada zajímavých nápadů 
a návrhů do budoucna.

Místostarosta Martin Benda tyto in-
tegrační snahy zhodnotil kladně. „Užší 
spolupráce neziskových organizací na 
Praze 3 pomůže radnici lépe a efektiv-
něji poskytovat tomuto sektoru pomoc 
a součinnost,“ vysvětlil. Dalším téma-
tem setkání byla akce s již pětiletou tra-
dicí – Ples neziskového sektoru Prahy 3. 
Přípravy pro tento rok převzalo rodinné 
kulturní centrum Nová Trojka.  

-hek-

Neziskovky jednaly 
o užší spolupráci

PRAŽŠTÍ STAROSTOVÉ NA ŽIŽKOVĚ – představitelé městských částí české metropole se sešli 16. března na pracovním 
jednání na žižkovské radnici na Havlíčkově náměstí. Pravidelná setkání zástupců jednotlivých radnic probíhají každý měsíc a jed-
notliví starostové zde za účasti zástupců magistrátu diskutují o různých problémech, se kterými se ve své práci setkávají. 

Celkem 28 milionů korun věnuje 
v letošním roce hlavní město Praha na  
volnočasové aktivity pro děti a mlá-
dež. Tyto granty, které rozdělila na 
doporučení příslušných komisí měst-
ská rada a schválilo zastupitelstvo, po-
máhají mimo jiné zajišťovat chod jed-
notlivých dětských a mládežnických 
oddílů a klubů, působících pod občan-
skými sdruženími nebo pod domy dě-
tí a mládeže. Finanční prostředky od 
města však nezískávají jen dětské or-
ganizace jako Junák a jiné mládežnic-
ké oddíly; část těchto peněz poplyne 
i na jednotlivé akce pro děti a mlá-
dež nebo na programy pro děti, které 
nejsou nikde organizované. Podporu 
města tak mají jak domy dětí a mláde-
že, tak kluby otevřených dveří. Granty 
získali také pořadatelé desítek nejrůz-
nějších programů pro neorganizované 
děti a s příspěvkem mohou počítat ta-
ké účastníci prezentačních a soutěž-
ních akcí v zahraničí.

Při rozhodování dal magistrát jasnou 
prioritu akcím, které mají jeden spo-
lečný jmenovatel – dostat pražské děti 
z města ven do přírody nebo jiných zají-
mavých destinací. Téměř deset milionů 

korun z pokladny české metropole tak 
poplyne na účty za víkendové i prázd-
ninové pobyty generace mladých Pra-
žanů. Smyslem dotací je spolupodílet 
se na financování těchto programů pro 
děti tak, aby byly přístupné pro co nej-
širší skupinu dětí a mládeže. Z 28 mili-
onů korun doporučila odborná komi-
se rozdělit 26 308 tisíc korun, zbývající 
částka ve výši 1 692 tisíc korun zůstane 

v rezervě a bude využita na krytí aktu-
álních potřeb.

Pro třetí pražskou městskou část 
prosadili členové výboru pro výcho-
vu a vzdělávání, kde pracuji, přidě-
lení prostředků Domu dětí a mláde-
že Na Balkáně – Ulita. Příspěvky na 
činnost získají také skauti z různých 
středisek Junáka, žižkovských sku-
pin Pionýra a Chmelnický dětský 
klub. Finance budou v různém rozsa-
hu přiděleny na jejich akce, progra-
my pro neorganizovanou mládež i ja-
ko příspěvek na prostory pro činnost. 
Grantová politika i samotná výše při-
dělených dotací v této oblasti jas-
ně dokládá, jakou pozornost věnuje 

hlavní město aktivní-
mu vyžití nastupující 
generace.

Martina Šandová
zastupitelka 
hl. m. Prahy

Dům hrůzy, dům, který budí obavy, 
dům, jemuž se každý soudný člověk vy-
hne velikým obloukem. Zchátralá budo-
va na žižkovské adrese U Staré cihelny 
stojí sice stranou ostatních obydlí, je-
jí samozvaní obyva-
telé však představu-
jí pro okolí stále větší 
bezpečnostní riziko. 
Podle zjištění stráž-
níků i policistů jde 
o bezdomovce, lidi 
závislé na omamných 
látkách. Fakt, že o ta-
kové sousedy nemá 
nikdo zájem potvrzo-
valy stále častější stíž-
nosti občanů z okolí, kteří vyjadřovali 
k nebezpečným „nájemníkům“ i samot-
nému dění v domě i jeho okolí pochopi-
telné výhrady.

Jaké řešení má však taková situace? 
Policejní opatření mají na podobné přípa-
dy vliv velmi pomíjivý, technické zabezpe-
čení budovy také. Zazdít okna i dveře je 
totiž pro nezvané obyvatele jen přechod-
nou překážkou. Navíc, nač konzervovat 

dům, který městská část dostala do vínku 
v katastrofálním stavu? Jakékoliv tako-
véto řešení-neřešení by bylo jen bouří ve 
sklenici vody, které by po uklidnění hladi-
ny opět navrátilo nepřijatelné status quo 

se všemi bezpečnost-
ními riziky do původ-
ních kolejí. Dokládala to
i kulminace problémů 
v tomto místě i jeho oko-
lí v poslední době.

Rada městské části
Praha 3 se proto roz-
hodla pro rázné řešení 
a na svém zasedání vza-
la na vědomí, že je tře-
ba neoprávněné nájem-

ce na adrese U Staré cihelny vystěhovat. 
Zároveň souhlasila s demolicí objektu. 

V nejbližších dnech by tak z ma-
py Prahy 3 měl zmi-
zet objekt, po kterém 
se málokomu z nás
zasteskne.

Jan Šmíd
zástupce starosty

Dům hrůzy zmizí 
z mapy Žižkova 

„Rada dala přednost 
razantnímu řešení 
problematického 
objektu s nezvanými 
rizikovými obyvateli 
před bouří ve sklenici 
vody.“

„Při rozdělování grantů 
dostaly jasnou prioritu 
víkendové a prázdninové 
výjezdy pražských dětí 
z města.“
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Účelem však není vyhrát, anebo pro-
hrát, ale propojit různé divadelní sou-
bory a performery i jejich diváky, vy-
tvořit program, který bude zábavný 
(jde spíše o parodii sportovních turna-
jů). Cílem je vytvořit zázemí pro dal-
ší spolupráci. Divadelní match se bude 
odehrávat ve dvou klubech. V Palá-
ci Akropolis se odehraje „A“ soutěž, 
v holešovickém klubu Cross „B“ sou-
těž alias A pavouk a B pavouk. O ví-
tězství se utká osm souborů (DD Be-

ruška, Disharmonie, Kabaret Caligula, 
Krvik Totr, Los Pejoros, Moment, Pr-
vobytně pospolná společnost a Vos-
to5). Divadelní match začíná v neděli 
13. 4. od 20.00 hod., kdy se utkají Pr-
vobytně pospolná společnost s Vosto5. 
Další měření sil budou následovat: 30. 
4. (Krvik Totr vs. Kabaret Caligula), 
20. 5. (Disharmonie vs. DD Beruška), 
25. 5. (Moment vs. Los Pejoros). Klá-
ní vyvrcholí slavnostním finále 18. 6. 
v Paláci Akropolis. 

V DUBNU SE PŘEDSTAVÍ:
Prvobytně pospolná společnost je mla-
dá dynamicky se rozvíjející společ-
nost působící v oblasti divadla, sloves-
né kultury, aposteriorního osmyslňo-
vání nonsensuálního projevu a v cate-
ringu. V střednědobém časovém hori-
zontu se hodlá soustředit na postupnou 
prezentaci multilaterárních komunikač-
ních kanálů vedoucích k individuální 
redeskripci logu jakožto stěžejního de-
terminantu další prezentace a na kou-
pi nových, světle hnědých tkanic do bot, 
které se mi již pětkrát přetrhly – tedy ty 
tkanice (http://prvobytna.wz.cz)

Vosto5 dle divadelně-vědního revue: 
„Soubor Vosto5 se programově věnuje 
autorskému divadlu. Své náměty čerpá 
především z domácího prostředí. Schop-
nost uchopit omšelý motiv, téma, situaci 
či atmosféru – které dřímají v  povědo-
mí naší společnosti – a zasadit je do sou-
vislostí dneška, a upozornit tak na jejich 
jedinečnost, je metodou Divadlu Vos-
to5 vlastní.“ Toto mapování našich sla-
bůstek, raritních zálib a nostalgických 

citových vazeb snad zvěční skvosty na-
šeho „neuvěřitelného“ kulturního záze-
mí, které nás obklopují a ze kterých zů-
stáváme často sami v údivu. A že jich 
není opravdu málo. Divadlo Vosto5 na-
bízí divákům pohled na naši společnost 
očima generace, která dětství a rannou 
část puberty strávila ještě před listopa-
dem, ale do života se pustila až po něm 
(www.vosto5.cz).

Krvik Totr je mladé pražské autor-
ské divadlo (herci jsou zároveň auto-
ry scénáře i hudby, režiséry, scénografy 
a biletáři) zařazující se do proudu no-

vých divadelních uskupení založených 
na „jiném“ humoru. Lehce intelektu-
ální, absurdní, do reality bušící scénky 
a písničky sestavuje autorské trio do ko-
rálkových kabaretních představení. Od 
roku 2003 vznikají scénky a hry pro roz-
šířenou sestavu Divadílny (např. Mono-
poly, Návrat z proutí...). Poetika Diva-
dílny slibuje netradiční podívanou pl-
nou na hlavu postavených skečů a brá-
ničního humoru (www.krviktotr.cz).

Kabaret Caligula – velmi kruté divadlo.
Je bránou do světa, kde se můžete smr-
ti smát. Od roku 1996 zinscenoval KC 
celkem 17 původních divadelních her 
(2 celovečerní a 15 aktovek), v nichž by-
lo přímo na scéně zabito celkem 91 po-
stav, a to čistě za účelem pobavení pub-
lika. S průměrem 6 mrtvol na hru se tak 
KC řadí mezi nejkrutější činoherní diva-
dla na světě. Kabaret Caligula – to jsou 
Krvavé Cákance, Kulaté Cecky, Kuler-
voucí Citace, Kruťácký Cynismus. Náš 
závazek divákům: Nízké pudy, vysoká 
kvalita (www.kabaretcaligula.com)

-red-

Tato profesionální přehlídka nejno-
vější domácí tvorby a nejúspěšnějších 
děl posledních let znamená pro od-
bornou i laickou veřejnost příležitost 
posoudit v několika dnech umělec-
ké kvality a práci českých choreogra-
fů a tanečníků. Pro samotné umělce je 
to pak šance zaujmout odborníky, dra-
maturgy a producenty nejen domácí, 
ale především zahraniční, kteří jsou na 
platformu každoročně zváni. Třináctý 
ročník proběhne 13. – 18. dubna v di-
vadle Ponec, Alfred ve dvoře, DISK, 
NoD/Roxy a Duncan Centru. Přehlíd-
ku tance a tanečního divadla pořádá 
občanské sdružení Tanec Praha. Více 
informací a podrobnáý program najde -
te na www.tanecpraha.cz -red- 

Umění budoucnosti z Japonska
Žižkov tak trochu předběhl dobu. 

U televizního vysílače, na rohu ulic Fi-
bichova a Křížkovského, se 11. dubna 
v 19 hodin slavnostně otevře ojedině-
lá galerie experimentálního umění. Ja-
ko jediná v celé České republice se Ga-
lerie CIANT bude programově zabývat 
uměním, které využívá nejmodernější 
technologie. Setkáte se zde s tvůrci, kte-
ří vyměnili štětce za počítač. Jako první 
se představí umělec Takumi Endo z Ja-
ponska. Jeho interaktivní instalace se 
jmenuje TYPETRACE, což odkazu-
je ke stopám po psaní. Přijďte si sed-
nout ke stolu, napsat pár vět na kláves-
nici a uvidíte, co s těmito slovy provede 
počítač na promítaném obraze před vá-
mi. Do galerie ale můžete zajít také na 
různé doprovodné programy jako jsou 
přednášky, prezentace umělců a promí-

tání. Galerii provozuje neziskové ob-
čanské sdružení CIANT – Mezinárodní 
centrum pro umění a nové technolo-
gie za podpory MČ Praha 3 a magistrá-

tu hlavního města Praha. Více informa-
cí najdete na internetových stránkách 
http://www.ciant.cz/galerie. 

Pavel Sedlák, CIANT

Česká taneční 
platforma 2007 

Herecké souboje v Paláci Akropolis

Junior klub Na Chmelnici nabízí diva-
delní představení, která doplňují výuku 
českého jazyka, literatury, dějepisu a hu-
dební výchovy a otvírá divadlo Akropo-
lis školním i amatérským souborům.

Žákům základních škol byly urče-
ny Pohádky pro štěstí na motivy Sta-
rých pověstí, kladenské divadlo Lam-
pion v předvánočním čase úspěšně re -
prízovalo Českou mši vánoční. Stu-
dentský soubor P.A.S.T. z Gymnázia 
Josefská uvedl v březnu 2006 hru Dob-
rodruh Kid. Studenti Jedličkova ústavu 
připravili se svými asistenty pro divá-
ky veselé představení Ztraceni v cirku-
se. Nezapomíná se ani na nejmenší di-
váky, dětem z mateřských škol se líbily 
pohádky O perníkové chaloupce a Jar-
ní čvachtanice. „Pro starší žáky jsme 
uvedli v nádherné výpravě brněnské-
ho divadla Neslyším Erbenovu Kyti-

ci,“ říká Vlasta Rydlová, dramaturgy-
ně projektu.

Podzim loňského roku patřil stu-
dentskému souboru Škorně Gymnázia 
Botičská, které nejdříve zahrálo svůj 
autorský oceněný muzikál Řekněte to 
Tonymu a v prosinci následovala pre-
miéra nového autorského muzikálu 
Balada o námořníkovi na motivy Jiřího 
Wolkera. 11. dubna bude mít premiéru 
nová autorská hra Dočasné šejkspírov-
ské společnosti Sladký domov. Předsta-
vení bude zároveň vernisáží díla Dani-
ela Pešty. Výstava ve foyeru a kavárně 
bude probíhat do 11. 4. Celé první po-
loletí 2007 Divadla před dvanáctou 
je ve znamení studentských soubo-
rů. 13. a 20. června se můžeme těšit na 
Rozmarné léto souboru P.A.S.T. Gym-
názia Josefská.  

  -red-

Představení místo učení

Od dubna 2007 již nemusíte za zají-
mavými inscenacemi jezdit mimo Pra-
hu, stačí navštívit Žižkovské divadlo 
Járy Cimrmana. Žižkovskou štací – ne-
boli místem dočasného působení – by 
se mělo stát pro regionální divadelní 
soubory, které nemají mnoho prostoru 
pro představení své práce pražskému 
publiku. Přehlídky budou pořádány 
pravidelně třikrát za sezónu, vždy od 

prvního úterý v únoru, dubnu a listo-
padu. Ve třech po sobě jdoucích dnech 
nabídnou to nejlepší z tvorby mimo-
pražských divadel. 

„Zároveň se chceme stát místem za-
stavení, kam se budou umělci rádi vracet 
a snad i místem setkávání s diváky, kte-
ří budou naší ,štaci’ rádi navštěvovat,“ 
doplnil Radim Jezdinský ze Žižkovské-
ho divadla. -red-

Divadelní štace

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

u vlhkých fasád stavba vìtraných pøedsazených soklù

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

OPRAVY, ZATEPLOVÁNÍ A NÁTÌRY FASÁD

ODSTRAÒOVÁNÍ GRAFFITI A ANTIGRAFFITI NÁTÌRY

WWW.ARS.CZ
ZDARMA VZOREK A CENOVÁ NABÍDKA

ARS

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

TAKUMI ENDO: TYPETRACE – (11. 4. – 5. 5.) v Galerie CIANT, Křížkov-
ského 18, Praha 3, otevřeno od úterý do soboty 17–21 hod., v neděli 15–19 hod., 
vstupné je dobrovolné.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
17. 4. 19.30 Sampling: Od regrese 

k transgresi poslechu – před-
náška Lucie Udvardyové

24. 4.  19.30 Umění světla a stínu – 
přednáška Petra Šourka

30. 4. 19.30 Vizualizace dat – před-
náška Mahira Mustafa Yavuze 
(v angličtině)

 PRVOBYTNĚ POSPOLNÁ SPOLEČNOST vs. VOSTO5
pátek 13. 4. od 20.00 hod. v Paláci Akropolis

ZÁPADOČESKÉ DIVADLO CHEB se představí 3., 4. a 5. dubna 

 KRVIKTOTR vs. KABARET CALIGULA
 neděle 30. 4. od 20.00 hod. v Paláci Akropolis

X

X

Na principu sportovních soutěží je založena novinka Paláce Akropolis „Divadelní 
Match“. V jeden večer se utkávají dva soubory a diváci ihned po skončení rozhodu-
jí, které představení se jim líbilo víc. To vyhrává a soubor postupuje do dalšího kola. 
Soutěž vrcholí ve finále, které rozhodne o vítězi prvního Divadelního matche. Au-
torkou a organizátorkou projektu je Hana Kubáčková z Paláce Akropolis.

INZERCE

Foto: M. Švolík

Foto: M. Mraka

Foto: H. Sládková
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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

Malování 20 Kč/m2,lakování 100 Kč/m2

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

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

    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

LEXIS – jazyková škola
Sudoměřská 39, Praha 3

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

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

ZA
Č

ÍT
 S

E 
D

Á
 K

D
YK

O
LI

Jazykové kurzy

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

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

• speciální ceny pro rekonstrukce panelových domů •

Krásova 701/3, Praha 3

Kupon na slevu

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

30 %

volejte 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
s rozšířenou výukou jazyků
Kladská 1, 120 00 Praha 2
Fakultní škola Pedagogické fakulty UK

přijímá žáky
do budoucích třetích tříd
�  NJ od třetího ročníku, na I. stupni až 5 hodin týdně
�  od 4. ročníku konverzace v NJ s rodilým mluvčím
�  AJ od šestého ročníku s možností od 5. ročníku
�  od 6. roč. nabízíme další jazyk jako zájmový 

kroužek – francouzštinu, španělštinu, italštinu
�  vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na gymnázia 

a střední školy
�  pravidelné výměnné pobyty žáků do německy, 

anglicky a francouzsky mluvících zemí

Výběrové řízení se koná 23. dubna 2007
Přihlášky a informace o škole najdete na:

www.kladska.cz
tel.: 222 520 079 � e-mail: info@kladska.cz

Přihlášky odevzdávejte do kanceláře školy 
do 10. dubna 2007
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

3. 4. – 24. 4. VLADO VOVKANIČ: 
Pocta Vincentu van Goghovi 
(vernisáž 3. 4. v 18.00)

26. 4. – 18. 5. výstava školy ve Weidenu 
a VOŠ a SUŠ V. Hollara 
(vernisáž  26. 4. v 17.00)

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

  1. ne 18.00 Atentát v Ambassadoru
20.30 Volver

  2. po 18.00 Motocyklové Deníky (FK)
20.30  Babel

  3. út 18.00 Pravidla lži
20.30 Vrátné láhve

  4. st 18.00 Kdo je tady ředitel?
20.30 Vratné láhve

  5. čt  18.00 Skici Franka Gehryho
20.30 Red Road (premiéra)

  6. pá 18.00 Nauka o snech
20.30 Vratné láhve
22.30 Ostrov

  7. so 18.00  Vratné láhve
20.30 Občan pes
22.30 Beastie Boys, 50 kamer 
a 40 tisíc očí

  8. ne 18.00 Marcela
20.30 Red Road

  9. po 18.00 Revizoři (FK)
20.30 Kdo je tady ředitel?

10. út 18.00 Shortbus
20.30 Goyovy přízraky

11. st 18.00 Na východ od ráje (FK)
20.30 Samsara

12. čt 18.00 Taxidermia
20.30 Red Road

13. pá 18.00 Pink Floyd. The Wall (FK)
20.30 Životy těch druhých
23.00 Super Size Me

14. so 17.45 Walk The Line 
20.15 Sladký život (FK) 
23.00 Luk

15. ne 18.00  Obsluhoval jsem 
anglického krále
20.30  Královna

16. po 18.00  Grbavica
20.30 Skici Franka Gehryho

17. út 18.00  Marcela
20.30  Plechový bubínek (FK)

18. st 18.00  Red Road
20.30  Shortbus

19. čt 18.00  Život Briana (FK)
20.30 Dreamgirls

20. pá 20.20 Pecha Kucha Night 
Prague II. – živé prezentace 
architektů, designerů 
a výtvarných umělců
www.pechakucha.cz 

21. so 18.00 Malá Miss Sunshine
20.15 Bílá Masajka
22.45 Spalovač mrtvol

22. ne 18.00  Skici Franka Gehryho
20.30  Taxidermia

23. po 18.00 Samaritánka (FK)
20.30  Nejlepší sportovec století

24. út 18.00 Goyovy přízraky
20.30 Volver

25. st 18.00  Babel  
20.45  Fontána

26. čt 18.00  Marcela
20.30  Red Road

27. pá 18.00  Životy těch druhých
20.45 Nepříjemná pravda
22.45 Kouř

28. so 18.00  Nauka o snech
20.30 Obsluhoval jsem 
anglického krále
22.30 Kachní sezóna

29. ne 18.00  Red Road,
20.30 Vratné láhve

30. po 18.00  Skici Franka Gehryho
20.30 Vratné láhve

FILMY PRO SENIORY
  3. út 10.00 Zrcadlo
10. út 10.00 Světla v soumraku 
17. út 10.00  Obsluhoval jsem 

anglického krále
24. út 10.00  Malá Miss Sunshine

FILMY PRO DĚTI
1. ne 15.00 Pletení pomlázek –

velikonoční dětské odpoledne 
7. so 15.30 Krtkova dobrodružství IV
8. ne 15.30 Žofka a její dobrodružství I
14. so 15.30 Jiří Trnka dětem III
15. ne 15.30 Putování za švestkovou 

vůní I
21. so 15.30  Broučci II
22. ne 15.30  Bajaja
28. so 15.30  Pojďte pane, budeme si 

hrát I
29. ne 15.30  Myslivecká latina

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

1. ne 20.00 DIVADLO LETÍ: 
Praha Letí (I. premiéra)

2. po 19.30 Future Line: 
ZLATÝ VOČI * 

3. út 19.30 Other Music: ALLES 3 
TOSHIMARU NAKAMURA 
+ NICHOLAS BUSSMANN 

4. st 20.00 DIVADLO LETÍ: 
Praha Letí (II. premiéra)

5. čt 19.30 PELICAN + GNU 
6. pá 18.30 GWAR (USA) 

+ GANG GREEN 
9. po 19.30 ŠTURCITE 
10. út 19.30 Music Infinity: TRIOSK 
11. st 19.30 Divadlo před dvanáctou:
 DOČASNÁ ŠEJKSPÍROVSKÁ

SPOLEČNOST PŘI JEDLIČKO-
VĚ ÚSTAVU – Sladký domov *

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

13. pá 20.00 Divadelní Match:
 PRVOBYTNĚ POSPOLNÁ 

SPOLEČNOST vs VOSTO5
14. so 19.00 KONONO No 1 
15. ne 20.00 KABARET CALIGULA 

– Jan Hus: Vzkříšení
16. po 19.00 TATA BOJS (křest alba)

& speciální host DJ MICHAL 
MÁKA

17. út 19.30 DIVOKEJ BILL *
18. a 19. 19.30 PEHA + READY 

KIRKEN
20. pá 19.30 Future Line: 

THE SLOTS + FAR CRAP *
21. so 19.00 MUSICSERVER.CZ 

– 7 let ANNA K. + PRIESSNITZ 
+ OBŘÍ BROSKEV

22. ne 20.00 Hana a Hana 
23. po 20.00 DÉCALAGES: Posedlost 
25. st 19.30 WOHNOUT *
26. čt 19.30 WOHNOUT *
27. pá 19.30 THE YOUNG GODS 
29. so DEN S ROZMARÝNOU *
 16.00 Workshopy (vstup zdarma)
 18.00 Komponovaný večer
30. ne 20.00 Divadelní Match:
 KRVIK TOTR vs KABARET 

CALIGULA 

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

  2. po 19.30 ROŽMBERSKÁ 
KAPELA: Velikonoční koncert 
souboru historických nástrojů

  3. út 19.30 MALÁ ČESKÁ 
MUZIKA JIŘÍHO POSPÍŠILA: 
Pomlázka se čepejří 

11. st 19.30 Madrid 1490 – Křest CD 
(písně renesančního Španělska).

12. čt 19.30 PRAŽSKÉ KYTAROVÉ 
KVARTETO (J. Mysliveček, 
E. Angulo, Z. Lukáš, 
C. Debussy, A. de Lhoyer, 
I.  Albeniz, F. M. Torroba)

14. so 15.00 HOUSLOVÉ DUO 
(J. M. Leclair, S. Prokofjev, 
E. Ysaye) 
Vstupné pro seniory 30 Kč.

19. čt 19.30 L. KLÁNSKÝ – klavírní
recitál (J. S. Bach, S. Prokofjev, 
L. van Beethoven, F. Chopin)

24. út 19.30 M. CUKROVÁ – mezzo-
soprán, M. KNOBLOCHOVÁ – 
kladívkový klavír (J. V. Tomášek, 
L. Koželuh, H. Berlioz)

26. čt 19.30 P. VYKOPALOVÁ 
– soprán, K. JANSOVÁ – flétna, 
I. CHŘIBKOVÁ – varhany 
(A. Clementoni, G. P. Telemann, 
M-A. Charpentier, J. S. Bach, 
J. Teml, D. Buck)

28. so 15.00 D. DEMUTHOVÁ – 
mezzosoprán, J. VALTA – housle, 
D. VALTOVÁ KOSINOVÁ –
klavír, varhany (A. Vivaldi, 
G. F. Händel, L. Koželuh, 
A. Dvořák, P. I. Čajkovskij) 
Vstupné pro seniory 30 Kč.

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
15. 3. – 13. 4. JIŘÍ MIKA – Doteky 

krajiny (olej, akvarel, kresba)
19. 4. – 25. 5. EVA BRODSKÁ 

– gobelíny, JANA BÉBAROVÁ 
– keramické reliéfy

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.

3. út 17.30 a 18.00 Den otevřených 
dveří v divadle Ponec 

3. út 20.00 K. Celbová: Agáta 19..., 
J. Vinařský/L. Kašiarová: 
Srdce jako postřelení ptáci

11. st 20.00 Ch. Girolomini: 
Zero orizzontale 

ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA
13. pá 20.00 J. Viňarský: Posledný krok 

pred, K. Ponties: Mi non sabir
14. so 20.00 P. Černá, A. A. Gonzalez/

E. Pasos: Zvuky jednoho snu, 
D. Hoštová: Arkánum, 
DOT 504/A. Lachký: 
„Heaven is the place...“  

15. ne 20.00 K. Celbová: AriaD.N.A, 
J. Kodet: KEVEL 

16. po 20.00 NANOHACH/I. M. 
Popovici: Portrét 

17. út 20.00 Černá & Vaněk Dance: 
No Fear, No Die

18. st 19.00 VerTeDance: The Brave

20. pá 20.00 E. Černá/K. Vaněk: 
BodyCheck

21. a 22. 20.00 karen foss quiet works 
& Nanohach: -gracerunners- 

24. a 25. 20.00 DOT 504/L. Ottová: 
Purity, S. Batten Bland: 
„Naleštěné motyky“

TANEC ŠKOLÁM 
25. st 10.00 DOT 504/L. Ottová: Purity 
30. po 10.00 a 18.00 DOT 504/L. Tretia-

gová, Š. Pácl: O dobré a zlé moci

HOSTÉ 
  4. st 20.00 Art´n a občanské sdružení 

Jo. Yo.: Kdo sní a kdo nevidí 
5., 12., 19. a 26. 4., 19.30 Uvolněte se, 

prosím – talk show J. Krause

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
  1. ne ZÁSKOK
10. a 11. HOSPODA NA MÝTINCE
13. pá AFRIKA   
15. ne NĚMÝ BOBEŠ 
17. út  VRAŽDA V SALÓNNÍM 

COUPÉ  
18. st CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
24. a 25. LIJAVEC
26. a 27. DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
29. ne AFRIKA

DIVADLO KONZERVATOŘE
  2. po W. Inge: PIKNIK
16. po K. J. Erben, J. Suchý, F. Havlík:  

KYTICE 
23. po F. G. Lorca: KRVAVÁ SVATBA
30. po W. Shakespeare: JAK SE VÁM 

LÍBÍ (premiéra)

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
20. pá P. Macháček: KÁMEN 

(Divadlo Kámen)
22. ne J. Steinbeck: O MYŠÍCH 

A LIDECH (DAD Příbram)
28. so S. O´Casey: PENSION PRO 

SVOBODNÉ PÁNY 
(DAD Příbram)

„ŽIŽKOVSKÁ ŠTACE“
Západočeské divadlo Cheb

  3. út E. Rice: DÍVKA SNŮ
  4. st Ch. Furany: NEVYLÉČITELNÍ
  5. čt M. McDonagh: MRZÁK 

INISHMAANSKÝ

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

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

  5. čt 9.00–16.00 Aquapark Kladno – 
výlet pro děti; cena 150 Kč 
(doprava, vstupné, oběd) *

  5. čt 10.00 Výživa batolat a malých 
dětí – přednáška v Ulitce 
(další přednášky, dílny, cvičení 
atd. v klubu Ulitka podrobně 
na www.ulita.cz) *

 6. pá 9.00–16.00 Výlet ke koním na
farmu plnou zvířátek na Zmrz-
líku; cena 150 Kč (vč. oběda) *

12. čt 17.00–18.30 Šneččí studio: Šneččí 
zahrádka (pro rodiče a děti I. st. 
ZŠ; cena 40 Kč) *

15. ne 9.00–16.00 Arte dílna: S čerty 
nejsou žerty (pro rodiče a děti 
od 6 let; cena 40 Kč/3 hod., 
80 Kč/6 hod.) *

19. čt 16.30–18.30 Art studio: Quilling 
VAJÍČKA (pro rodiče a děti 
od 10 let; cena 40 Kč) *

23. po 15.00 17.00 Den Země – domácí 
ekologie hrou – pro děti 
a dospělé (cena 10 Kč) 

26. čt 16.30–19.00 Čarodějnice – soutěže, 
volba nejlepší masky, opékání 
buřtů a pálení čarodějnice 
(vstupné 20 Kč) 

29. ne Artefiletka – zážitek z tvorby: 
Interaktivní techniky – viz 1. 4. *

LÉTO 2007 
Tábory a rodinná rekreace v Čechách 
i v zahraničí, příměstský tábor aj. – 
informace na www.ulita.cz. 

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17, www.arnika.org )
11. st 18.00 beseda: Co ozdo-

bí Prahu – mrakodrapy nebo 
UNESCO?

Galerie Krásova 37
otevřeno denně 13 – 18
(www.culturecross.net)
17. 3. – 15. 4. Martin Jansa – Do-

teky štěstí
duben „Detail, Socka, Mário 

– Kočkolit“ (kresby, obrazy, 
komix, koncert)

Parukářka Underground
Atomový kryt Parukářka
www.culturecross.net
fotografie LP5 + KFAŽ: Konečná 

metro Stodůlky
Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  2. po 13.30 Na sever Prahy (sraz 

stanice Ládví, metro C) 
20. pá 16.00 Albatros: Pojď Máji 

blíž (Nová Trojka, Jeseniova 19)
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
10. út 16.00 beseda: Alice Wolle-

rová (spolek Koniklec) – Život-
ní prostředí Prahy 3, 

24. út 16.00 beseda: Jaroslav No-
vák – Foglarovy děti, vzpomínky 

Nová Trojka 
(Jeseniova 19, www.novatrojka.cz)
  1. ne Velikonoce v Aeru
 14.00 pletení pomlázek + vý-

tvarná dílnička 16.00 Šípková 
Růženka – Teátr Víti Marčíka.

 (vstupné dobrovolné)
  3. út 9.30 a 10.30 Muzikotera-

peutické hrátky (M. Gerlichová)
5. – 9. 4. Velikonoce – zavřeno
  6. pá 9–12 otevřená herna 
10. út 10.00 Cvičení na gymbal-

lech pro děti i rodiče (K. Adám-
ková)

17. út 10.00 přednáška s bese-
dou: Role otce a matky při 
výchově dětí (I. Jungwirthová, 
dětská psycholožka)

24. út 10.00 Rodičovské fórum - 
posezení rodičů.

25. st 16.00–18.00 Ateliér pro ma-
minky – savování, tmavá trika 
s sebou, bez hlídání, rezerva-
ce Markéta tel.: 603 700 905 

27. pá 9.30–12.00 Poradna kojení 
s laktační konzultantkou

30. po 16.00 Čarodějnice v Zahra-
dě – výroba, rej a pálení čaro-
dějnic, zpěv a hudba. Integrač-
ní centrum Zahrada, U Zásobní 
zahrady. Vstup volný

INZERCE

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

� Vyučující fyziky, chemie, angličti-
ny – v různých kombinacích a učite-
le pro 1. stupeň ZŠ přijme pro nový 
školní rok ZŠ K Lučinám, Praha 3. 
Tel. 284 820 233
e-mail: chmelnice@volny.cz
� Hledám spolehlivou paní na 
úklid bytu na Žižkově poblíž VŠE. 
Vhodné jako přivýdělek k důcho-
du. Tel. 222 716 300, 603 383 586
� Přijmu kadeřnici na ŽL do salo-
nu na Koněvově. Tel. 604 970 569 
� Koupím pozůstalost po hodináři, 
zlatníkovi, letci. Tel. 274 814 448
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. 286 891 400
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze 3, 
7x za 5 měsíců, intenzivně. Telefon: 
222 729 149, mobil: 603 869 113,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková

� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. 602 273 584
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600 
� Malířské a lakýrnické práce.
Úklid. Levně – kvalitně. P. Sus.
Tel. 603 505 927
� Malířské, natěračské i lakýrnic-
ké práce, p. Saifrt. Tel. 606 227 390
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� Vyklízíme pozůstalosti – byty 
i firmy. Tel. 272 767 360, 603 422 207
� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel: 241 412 507

� Servis, opravy a montáž domov-
ních zvonků a telefonů, opravy 
bezšňůr tel. STC. Tel. 776 252 549
� Půjčky v hotovosti bez ručitele, 
5–30 tis. Kč, od 18 do 70 let. 
Tel. 720 316 309
� Půjčky všem – zaměstnancům, dů-
chodcům i cizincům. Tel. 723 946 106
� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� 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 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
� V zahradkářské kolonii na Žižko vě 
prodám zahrádku. Tel. 266 314 603

� Vyměním 1+1 (2+kk), 53 m2, obec., 
2. p., výtah, za větší, též P3, obec. nebo 
před priv., cihla. Tel. 737 055 636
� Pronajmeme prodejnu v Proko-
po vě ul. 4, 2 místnosti (29 a 24 m2), 
možno dohodnout parkování 1 vozu 
na dvoře, nájem 16 000 Kč/měs.
Tel. 222 780 673,  603 188 753
� Pronajmu nebytové prostory 
(52,5 m2 + možnost sklad. prostor 
v suterenu (20 nebo 40 m2) na Koně-
vově ul. (u Ohrady). Tel. 777 641 359,
e-mail: evatroj@volny.cz
� Pronajmu družstevní garáž u Ol-
šanského nám. Tel. 605 442 144
� Prodám garážové stání, Praha 3 
– Jarov, ul. Buková. Tel. 723 522 930
� Pronajmu družstevní garáž v ul. 
Malešická, Praha 3. Tel. 604 756 815
� Pronajmu garáž u Olšanského 
nám. Tel. 257 950 270

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

Půl století 
– to to letí!

U příležitosti připravovaných oslav 
50. výročí založení ZŠ Jeseniova 96, 
které proběhnou 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, který-
mi 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

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

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

Životopis + reference na adresu: 
RK Štítného, Praha 3 

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

rům, kteří oslaví v březnu kulaté 
a půlkulaté naro-
zeniny, přejeme do
dalších let hodně
zdraví a osobní po-
hody. Blahopřeje-
me: Věře Bětíko-
vé, Aleně Duško-
vé, Anně Makrlí-
kové, Aleně Andr-
sové, Jiřímu Ma-
thesovi, Marii Sr-

bové, Zdeňce Hnutové, Vlastě Zít-
kové a Zorce Vinšové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

V minulém čísle Radničních novin 
jsme psali o tom, jak dva mladí nadějní 
architekti, Josef Havlíček a Karel Honzík, 
získali počátkem 30. let minulého stole-
tí šťastně zakázku na vyprojektování ad-
ministrativní budovy Všeobecného pen-
zijního ústavu (VPÚ), dnešního Domu 
odborových svazů na náměstí Winstona 
Churchilla. Jejich ambice postavit moder-
ní funkcionalistickou budovu s ocelovým 
skeletem však musely v řadě ohledů na-
konec ustoupit tvrdé realitě života. 

Lukrativní zakázka totiž v obdo-
bí, kdy se naplno rozhořela hospodář-
ská krize, vyvolala ostrý konkurenční 
boj mezi potencionálními dodavateli. Ti 
v řadě případů usilovali o změnu původ-
ních plánů. Pod tímto ostrým tlakem oba 
architekti vypracovali souběžně zadáva-

cí plány pro ocel i beton. Nakonec by-
lo pod vlivem událostí v jednom z praž-
ských obchodních domů, kde se ocelová 
konstrukce zhroutila při požáru, rozhod-
nuto pro betonovou stavbu. 

O definitivní podobě budovy VPÚ se 
tak rozhodovalo více jak tři roky. Stav-
ba byla nakonec zahájena v dubnu 1932 
a definitivně dokončena tři roky poté. 
Když komunistický režim převedl v pa-
desátých letech nemocenské pojištění 
pod křídla odborů, připadla jim i budo-
va. Oba autoři – H+H, ale i např. archi-
tekti Bohumil Kozák a Emanuel Hruš-
ka navrhovali později zbourat okolní 
starší zástavbu a navázat na mrakodrap 
sérií staveb v obdobném duchu. K reali-
zaci této myšlenky však nikdy nedošlo.

Zdeněk Lukeš, historik architektury

Praha 3 a moderní architektura XXIII.

Máte za sebou dnes už natáčení dalších 
dílů seriálu. Jaké to je začínat od šesti 
hodin od rána jako v „kolbence“?

Kolbenka je dost přesné slovo, protože 
Letiště se natáčí v tovární hale v bývalém 

ČKD Polovodiče ve Vysočanech. Někdy 
je to dost náročné, role se učím před na-
táčením. Je to hodně živé hraní, režisér je 
tam s nadsázkou od toho, aby pohlídal, že 
na place neříkáme úplné hamoty.

Řada herců se k seriálovým produkcím 
vyjadřuje se značným despektem, ně-
kdy otevřeně přiznávají, že role přijí-
mají především z finančních důvodů. 
Jaký je Váš postoj k roli v Letišti?

Já určitě nemám dojem, že by seri-
álovým hraním moje herecká profe-
se devalvovala. Rozhodně to ani nebe-
ru jako rýžování zlatých zrnek. To bych 
tímhle způsobem nemohl dělat. V kaž-
dé roli, kterou hraji, musí být něco, co 
mě baví. U Letiště je to nadhled, se 
kterým se k tématu seriál staví, to ur-
čité odlehčení – pohled z boku. Seriál 
se odehrává v prostředí pilotů a letu-
šek, ale je to určitá nadsázka. Skuteč-
ní piloti a letušky nám to mohou mít 
za zlé, ale my jsme se popisování reali-
ty, jakési nápodobě života, záměrně vy-
hnuli. Je to tedy zasazeno do prostředí 
krásných letušek a chlapáckých kapitá-
nů letadel, ale ve všech situacích najde-
te určitý humorný nadhled.
Která postava je Vám bližší? Karel v Le-
tišti, nebo Kendy z Básníků?

To je těžká volba. Já, co se týká rolí, 
nejsem moc sentimentální. Přirovnal 
bych to k jiné profesi a zeptal se hos-
podského, zda raději čepuje světlé, 
nebo černé pivo. I když nepopřu, že ke 
Kendymu mám přeci jen v jistém smys-
lu bližší vazbu. Je to role, se kterou jsem 
prožil velkou část svého života.
Vy nejste rodilý Žižkovák, ale máte 
k této pražské čtvrti od dětství hodně 
blízko...

Narodil jsem se v pražském Podolí. 
Tím myslím nejen v porodnici, ale do 
tří let jsem v Podolí skutečně žil. Ale 
na Žižkově jsem prožil nejhezčí část 
dětství – od tří do svých dvanácti let, 
než jsme se z Prahy odstěhovali. Na 
Žižkov mám tím pádem krásné vzpo-

mínky. Bydleli jsme na Židovských 
pecích, což je úžasný kopec a úžasné 
místo, které klukům poskytovalo velký 
prostor pro dobrodružství. Vždy jsem 
zbožňoval industriální periferní realitu 
toho místa. Žižkov a okolí mám z klu-
kovských let projeté na kole, prolezlé 
na různých dobrodružných výpravách, 
které často připomínaly „Knoflíkovou 
válku“. Rád vzpomínám na ty doby, na 
ten klukovský patriotismus. Dolní Žiž-
kováky jsme třeba už považovali spíš 
za Pražáky z centra...
Byla tedy v tom, že jste se na Žižkov 
zase přistěhoval především nostalgie?

Vrátit se sem nebyl žádný strategic-
ký plán. Ale Žižkov mi poskytuje veš-
kerý komfort. V divadle jsem odtud za 
dvacet minut, navíc mám rád typický 
servis této čtvrti – například žižkovské 
koloniály s pultovním prodejem. Já 
jsem městský člověk – když chci jet do 
přírody, nebudu sekat trávník a předstí-
rat, že farmařím v satelitním městečku. 
Když naší rodině v Milíčově ulici vrátili 
v restituci dům, byla to jasná volba.
Jak se žije v klasickém žižkovském pa-
vlačovém domě?

Skvěle... Pavlače, to je úplně jiný ži-
vot. Potkáte se se sousedem na pavlači 
na cigárku a je z toho prokecaná hodi-
na. Děláme se sousedy dvorkové mej-
dany, jednou dokonce jistá nájemnice 
přitáhla promítačku a pouštěli jsme 
filmy na zeď. Když chceme se ženou 
na procházku s dítětem, hodíme si ko-
runou, jestli půjdeme na Vítkov nebo 
na Parukářku. Pokud je hezké počasí, 
vyhraje Vítkov pro výhled, který z něj 
je na Prahu. A když si chci dát pivo, 
zvítězí Parukářka. Žižkovské hospo-
dy jsou vůbec kapitola sama pro sebe. 
Vezmu-li nejvýše položený oblíbený 

bod, Království na horním Žižkově, 
a spodní Cafe Banán na Prokopáku, 
potkám cestou dalších pět báječných 
podniků.
Se svou stávající ženou jste se dokonce 
v památníku na Vítkově brali. Jak ten 
nápad vznikl?

Nebyly v tom žádné dekadentní zá-
měry, jako vzít se na hrobech padlých 
hrdinů... Pro svatbu jsme si vybrali 
krásný slunný salonek. Na Národní 
památník Vítkov vidíme přímo z bytu 
a strašně se mi líbí. Je to unikátní stav-
ba, takový pražský Taj Mahal...
S Prahou 3 jsou spojeny i Vaše herec-
ké začátky...

To byl takový můj azyl po konzer-
vatoři. Hned po škole jsem nastoupil 
do studia Bouře, které vedl herec a re-
žisér Jan Kačer. Hráli jsme v žižkov-
ském Atriu. Šlo o moje první angažmá, 
u kterého jsem vydržel šest let. Kultura 
na Žižkově je vůbec úžasná záležitost. 
Je skvělé, že v této pražské čtvrti našla 
domov alternativní umělecká scéna. 
Ten hlavní oficiální proud má domov-
ské právo v centru města, ale směry, 
které vám zprostředkují pohled pod 
kůži patří právě sem. Když sedím ve-
čer doma  a oknem slyším bigbít z Pa-
rukářky, tak to je ten správný Žižkov, 
to sem patří...
Co vás naopak na Žižkově štve?

Parkování. Nedávno má žena udělala 
rekord, když Milíčovou ulicí a okolím 
kroužila 35 minut, než našla vhodné mís-
to k zaparkování. Štve mě, že do dneš-
ního dne nebyl vytvořen žádný systém, 
který by to nějakým způsobem regulo-
val. Myslím, že podobný režim, jaký pro 
rezidenty funguje na Praze 1, by to vyře-
šil. Za to bych se velice přimlouval...

-jas-

Seniory a seniorky zve do svých řad 
nezisková zájmová organizace Svaz dů-
chodců Praha 3. Občanské sdružení po-
řádá  řadu volnočasových aktivit: turis-
tické výlety, vycházky po Praze a okolí, 
plavání, návštěvy divadel a koncertů, 
autobusové zájezdy, pobyty na horách 
i v zahraničí, společenské akce, klubo-
vá povídání a přednášky. Svaz přivítá 
nové zájemce i jejich přátele, bližší in-
formace v klubu organizace v Biskup-
cově 60 (roh ulice Hořanská) každé 
pondělí od 14.00 do 16.00 hod.

Jana Šimková
výbor Svazu důchodců Praha 3 

Asi je vídáme všichni. V parcích, na 
tramvajových zastávkách, v různých za-
padlých koutech Žižkova. Kdo je tro-
chu zná, ví, že doma je to většinou moc 
nebaví, nebo se domovu přímo vyhý-
bají. Na kroužky není chuť, nebo pení-
ze. Odpoledne často končí někde ven-
ku, touláním po ulicích, posedáváním 
kde se dá. Čím se zabavit? Způsobů 
není mnoho. Čas umí zkrátit i cigarety, 
krabicové víno, zábava na hraně záko-
na, „hulení“ nebo jiné, drsnější kousky. 
Kdo z těch dětí a mladých lidí ví, jaká 
mají tyhle „volnočasovky“ rizika?

I pro tyto děti a mládež, a všem dal-
ším mezi 6–26 lety, otevíráme každý 
všední den odpoledne náš klub Beztíže 
při DDM Praha 3 – Ulita. Pro mladší 
máme otevřeno každé úterý a čtvrtek 
od 15 do 19 hodin, pro starší klien-
ty v pondělí, středy a pátky od 16 do 
20 hodin. K pobývání v našem klubu 
nejsou potřeba žádné peníze ani re-
gistrace. Jsme přístupní i anonymně, 
a každý může kdykoliv přijít a odejít. 
Existuje tak jen jediná, o to důležitěj-
ší podmínka pro vstup do klubu - do-
držování klubových pravidel v našich 
prostorách i v okolí. Ta pravidla jsou 
jednoduchá: žádné násilí, žádné ničení 
a krádeže, žádné kouření, alkohol, dro-
gy a žádná sprostá slova. 

Pokud naši návštěvníci dodržují ta-
to pravidla, nabízíme jim místo, kde si 
mohou odpočinout a odreagovat se. 
Někdo jen od všedních starostí školá-
ka, někdo od stresů z domova, ústrků 
ze školy, trablů v partě, problémů, co 

přerůstají přes hlavu. A tak se v Beztíži 
hraje fotbálek, povídá se, surfuje na in-
ternetu, maluje, poslouchá hudba, tan-
cuje a breakuje, beat-boxuje. Ne všech 
starostí a problémů se však člověk mů-
že zbavit fotbálkem nebo malováním. 
Proto našim klientům nabízíme podpo-
ru ve zvládání a řešení jejich obtížných 
situací a pomáháme jim v krizi, ať už se 
to týká problémů ve škole, násilí nebo 
hledání práce.

Práce s touto cílovou skupinou je 
náročná, a vyžaduje proto odbornou 
připravenost. Náš průběžně vzděláva-
ný tým tvoří např. zkušená pedagogic-
ká pracovnice s mnohaletou praxí ze 
speciální školy, studentka pedagogi-
ky v posledním ročníku, pracovník se 
zkušenostmi z diagnostického ústavu 
či pracovnice studující sport. Tým vede 
vystudovaný psycholog a pedagog.

Čím dál více se v poslední době vě-
nujeme specifické prevenci. Zaměřu-
jeme ji hlavně na experimentování 
s drogami, aktivity na hraně zákona 
a zdravotní rizika adrenalinových pou-
ličních sportů. 

Snad nejlépe tak pestrou nabídku 
našich odborných služeb pro všechny 
od 6–26 let shrnuje naše motto: Klub 
Beztíže – Zábava a podpora, pomoc 
a pohoda.

Jan Krajhanzl
Klub Beztíže

Adresa: Na Balkáně 100
Tel.: 271 771 025
Email: beztize@seznam.cz

PŘEDSTAVUJEME

Klub BeztížeMilíčova (pokračování)
Tentokrát jsme zanechali Milíče úpí-

cího ve vězení na Ara Coeli. A jak bylo 
řečeno, 16. 10. 1367 se do Říma z Avi-
gnonu konečně vrací papež Urban V. Do 
věznice se vzápětí dostavil papežův bra-
tr Anglicus Grimaud, kardinál albánský. 
Milíč je okamžitě propuštěn a ubytován 
v kardinálově paláci. A nejen to! Jeho 
věznitelé se mu museli veřejně omluvit 
a prosit ho za odpuštění. Za trest jim pa-
pež sebral všechna beneficia a funkce.

Co bylo příčinou tohoto obratu se 
můžeme jen domýšlet. Snad svatý otec 
tak toužil po tajemstvích Antikrista, 
které mu Milíč údajně předal v zapeče-
těném listu. Možná zapůsobil Konrád 
Waldhauser, který se důvěrně přátelil 
s kardinálem albánským.

Do Prahy se vrací jako vítěz. A to 
jej již mnozí oplakali, neboť františkáni 
i dominikáni při každém kázání neopo-
mněli s křesťanskou láskou zdůraznit, 
že Milíč upálení na hranici neunikne. 
K veliké radosti Pražanů neprodleně 
začíná opět kázat. A navíc v sobě ob-
jevuje i jazykový talent. U sv. Jiljí káže 
česky, u sv. Mikuláše na Starém Městě 

pro intelektuály latinsky. A když pak 
v zimě 1369 nečekaně zemře Konrád 
Waldhauser (Milíč byl zrovna podruhé 
v Římě), přebírá od následujícího roku 
jeho německá kázaní v Týnském chrá-
mu. (A to se prý německy naučil teprve 
nedlouho předtím.)

A svoje umění si nenechává jen pro 
sebe – zakládá v Praze první soukromou 
kazatelskou školu! Tím se ovšem dostá-
váme k  Milíčovu nejznámějšímu zakla-
datelskému podniku, k slavnému Jeru-
zalému. Hlavní ideou Jeruzaléma byla 
náprava příslušnic nejstaršího řemesla. 
V roce 1372 kázaní křesťanského kněze 
Milíče tak zapůsobilo na několik desítek 
(snad až 80!) těchto kněžek lásky, že se 
kolektivně rozhodly zanechat své hříšné 
minulosti a dát se na cestu svaté ctnosti. 
Podnik však zpočátku zápasil s prostoro-
vými problémy. Milíč samozřejmě neměl 
na nákup nemovitosti na Starém Městě 
a sponzoři se příliš nehrnuli. Pomohla 
však náhoda. V nevěstinci zvaném Be-
nátky v dnešní Konviktské ulici (kolem 
Bartolomějské se rozkládala vykřičená 
čtvrť) se krvavě poprali měšťanští synko-
vé s královskými služebníky, což údajně 

tak rozrušilo útlocitnou císařovnu Alž-
bětu Pomořanskou (to byla ta, co lámala 
meče), že její vyděšený manžel Karel IV. 
poručil okamžitě hampejz uzavřít a bu-
dovu předat nějaké bohumilé instituci, 
nejlépe tomu Milíčovi (který jej před ča-
sem prohlásil za Antikrista). Sem se tedy 
napravené dívky přestěhovaly a zůstalo 
i dost prostoru pro kazatelskou školu 
a sbor kněží. 19. 9. 1372 tam Milíč založil 
kapli, zasvěcenou třem svatým obráce-
ným prostitutkám – sv. Maří Magdaleně, 
sv. Afře a sv. Marii Egyptské. Vyskytly se 
sice skeptické hlasy, že Jeruzalém sloužil 
jako zaopatřovací zařízení pro ty starší, 
které by se již v oboru neuživily, ale mno-
hé z jeho chovanek se nakonec slušně 
provdaly, byly přijaty do řádné služby či 
se pokorně vrátily k rodičům. A Jeruza-
lém prosperoval. Milíč postupně dostal 
či z darů přikoupil několik sousedních 
domů, dříve většinou rovněž veřejných. 
A u arcibiskupa vyřídil pro Jeruzalém 
duchovní samosprávu a vynětí z dosa-
vadních farností. Tím si ovšem mezi ko-
legy zadělal na další proces...

(Pokračování příště)
Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Žižkov je bašta 
nezávislé kultury
Kendy ze slavné filmové série „Básníků“ 
a nově Karel z televizního seriálu televize 
Prima Letiště. To jsou dvě zdánlivě 
nekonečné role, pod kterými zná herce 
Národního divadla Davida Matáska český 
divák. Není rodilým Žižkovanem, prožil 
zde však dětství a nedávno se sem opět 
přistěhoval. Má rád žižkovské hospody, 
pavlače i Vítkov, štve ho parkování. 

Svaz důchodců 
zve nové členy

Dům odborových svazů (2)
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Kdo mě chce

1) 1430/2006 Zhruba dvanáctiletý menší kříženec jezevčíka, pejsek s delší reza-
vobílou srstí, hodný a klidný, hůř vidí, nevyžaduje dlouhé procházky, vhodný 
ke starším lidem. Nalezen 4. 8. na Žižkově. 

2) 00573/2007 Desetiměsíční větší pes, kříženec německého ovčáka, veselý, 
chytrý a učenlivý, má rád dlouhé procházky. Nalezen 11. 3. v Malešické ulici 
na rozhraní Prahy 3 a 10.

3) 193/2007 Sedmiletý pes, menší černý kříženec jezevčíka, slyší na jméno Ma-
týsek. Jeho panička mu umřela. Je veselý, hravý a temperamentní. Hodí se do 
bytu, je čistotný.

4) 00078.07 Rezavý dlouhosrstý kastrovaný kocour, zhruba pětiletý, jeho delší 
srst vyžaduje větší péči. Nalezen ve Slezské ulici.

5) 00091.07 Černé koťátko, asi čtyřměsíční kocourek, je milý a hravý. Nalezen 
na Vítkově.

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

Evidence jízdních kol
Městská policie hl. m. Prahy provádí bezplatnou a dobrovol-

nou službu občanům: evidenci jízdních kol. Cílem akce je přispět 
k ochraně majetku občanů, snížit počet krádeží a zefektivnit pátrá-

ní po odcizených a ztracených bicyklech.
 Podmínkou pro registraci je, že se občan dostaví se na služebnu s jízdním ko-
lem a předloží doklad totožnosti s dokladem o nabytí bicyklu. Strážník označí ko-
lo evidenčním číslem a provede záznam do Centrálního registru. 
Kolo je možno zaevidovat na služebně OŘ MP Praha 3, Cimburkova 18 (úřední 
hodiny: Po, St 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00; Út, Čt 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30).

Mgr. Miroslava Pytlíková, zástupce ředitele OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

V roce 1947 vyšla na titulní straně 
časopisu Vpřed fotografie šesti chlap-
ců ze Žižkova. Klukovský klub se vy-
dal na návštěvu redakce tohoto legen-
dárního prvorepublikového časopisu 
pro děti a mládež jen několik měsíců 
před tím, než komunisté ovládli tehdej-
ší Československo a periodikum spoje-
né se slavnými Rychlými šípy a jejich 
autorem Jaroslavem Foglarem zanik-
lo. „Podle mého odhadu by tehdejším 
chlapcům mohlo dnes být okolo 75, ne-
bo 76 let. Máme zprávy, že klub Žižkov-
ská letka působil ještě v roce 1948, nic 

bližšího o něm však již nevíme,“ říká Jiří 
Zachariáš, autor knihy Stoletý hoch od 
Bobří řeky. Právě v souvislosti s letošní-
mi oslavami 100. výročí narození Jaro-
slava Foglara se naše redakce společně 
s Jiřím Zachariášem rozhodla poku-
sit vypátrat historii tohoto žižkovského 
chlapeckého sdružení z dob nejslavnější 
éry legendárního spisovatele. Prosíme, 
aby se nám členové klubu nebo pamět-
níci přihlásili na adrese Radniční noviny 
Prahy 3. Lipanská 7, 130 00 Praha 3, ne-
bo tel. 222 116 242.

-red-

Hledá se 
Žižkovská letka

4

Stručně...
� Mateřské centrum při Farním 
sboru Českobratrské církve pořá-
dá ve čtvrtek 26. dubna od 13.00 do 
18.00 ve svém sídle v Korunní 60 jarní 
a letní burzu dětského a juniorského 
oblečení, obuvi, školních a sportovních 
potřeb, knížek a hraček. Příjem věcí je 
ve středu 25. 4. od 16.30 do 18.30 hod. 
a výdej neprodaných věcí je ve čtvrtek 
26. 4. od 18.30 do 19.00 hod.
� Společnou výstavu připravila Vyš-
ší odborná škola a Střední umělecká 
škola V. Hollara společně se školou ve 
Weidenu. Akce, která bude probíhat od 
26. dubna do 18. května na žižkovské 
škole, je věnována 400. výročí naro-
zení V. Hollara. Oslavám bude navíc 
věnována další výstava „Hollar v Hol-
larce“, jejíž vernisáž proběhne 18. 4.
� Talentové zkoušky pro děti, které 
mají zájem o rozšířenou výuku tělesné 
výchovy a nastoupí v příštím školním 
roce do šestých tříd, pořádá ve středu 
18. dubna od 15.00 hod. ZŠ Jesenio-
va 96 na školním hřišti. Zájemci mohou 
zasílat přihlášky na adresu školy, fax 
222 720 497 nebo emailovou adresu 
sport@zsjeseniova.cz
� Nově mají rodiče z Prahy 3 ta-
ké možnost přihlásit své děti, které 
v příštím školním roce nastoupí do šes -
tých tříd základní školy, ke studiu za-
měřenému na matematiku a infor-
matiku v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic. 
Bližší informace lze získat 18. dubna 
při Dnu otevřených dveří nebo na tel. 
267 310 706. 
� Svaz důchodců Prahy 3 organizuje 
ve dnech 1. – 10. 6. vícedenní poznávací 
a pobytový zájezd do Mariánských Láz-
ní. Cena je 3650 Kč včetně dopravy a uby-
tování s polopenzí (plná penze 4400 Kč). 
Informace a přihlášky získají zájemci 
každé pondělí v 14.00–16.00 hod.v Klu-
bu důchodců P3 Hořanská 2 nebo na tel. 
284 861 961 (J. Šimková).
� Vinohradská pobočka městské 
knihovny se stěhuje do nových pro-
stor, a čtenáři proto musí pro knihy za-
mířit jinam. Provoz v novém zázemí na 
Vinohradské ulici 69 zahájí knihovna 
pravděpodobně ve středu 2. května.
� Prezentaci budoucího nového obyt-
ného komplexu Vackov na Žižkově si 
budou moci od 27. do 29. dubna mezi 
10.00 a 17.00 prohlédnout obyvatelé 
Prahy 3. V informačním stanu umístěném 
u Židovských pecí od ulice Malešická na 
Vackově se mohou seznámit s historií 
projektu, zhlédnout několik soutěžních 
návrhů od architektonických ateliérů 
a zís kat další informace.
� Na Hlavním nádraží bude od 5. do 
22. dubna stát galerijní vlak s foto-
grafickou výstavou filmaře, fotografa 
a básníka Wima Wenderse a jeho že-
ny, fotografky Donaty Wendersové. Ve 
třech vagónech budou vystaveny foto-
grafie z filmů The Million Dollar Hotel 
a slavného dokumentárního hudebního 
snímku Buena Vista Social Club.

KVĚTINY PRO STAROSTKU – pracovna starosty Prahy 3 ve středu 7. března 
jasně dokazovala, že do čela žižkovské radnice poprvé v historii městské části neu-
sedl muž, ale žena. Květinami ji zavalily desítky gratulantů první dámě Prahy 3, která 
v tento den oslavila své 60. narozeniny. „Za množství osobních i písemných přání bych 
chtěla všem velmi, velmi poděkovat,“ uvedla Milena Kozumplíková.

1

Dubnové 
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov

  8. ne 10.15 s FC Vysočina Jihlava
29. ne 10.15 s FC Dosta Bystrc

Vyzkoušet si jízdu na replice historic-
kého vysokého kola nebo naopak mo-
derním lehokole, seznámit se s funkce-
mi jednotlivých částí bicyklu a změřit si 
tep i spotřebovanou energii při šlapá-
ní mohli v březnu žáci základní školy 
K Lučinám v rámci semináře Národní-
ho technického muzea s názvem En-
ter, který spolufinancuje Evropská unie 
a hl. m. Praha. V jeho rámci pracovní-
ci nabízejí školám různá témata, před-
vádějí na školách muzejní exponáty 
a technické modely. Například seminář 
s jízdními koly má zábavnou a názornou 
formou ukazovat a rozvíjet poznatky, 
které žáci získali ve fyzice. „Chemii a fy-
ziku považují čeští žáci podle průzku-
mů za jeden z nejobtížnějších a nejméně 
stravitelných předmětů. Program Enter 
jim učivo přibližuje názorným a zábav-
ným způsobem, kdy si nabyté poznatky 
mohou ověřit i v praxi,“ říká ředitel ško-
ly Václav Havelka. Semináře, se kterými 
nyní pracovníci Národního technického 

muzea objíždějí školy, vznikly jako ná-
hradní program během přerušení pro-
vozu této instituce. V muzeu totiž probí-
há až do jara 2008 rekonstrukce.  -red-

Vyučování z muzea

Pátý ročník benefičního hudebního 
a divadelního festivalu ve prospěch Sta-
cionáře pro děti s kombinovaným posti-
žením s názvem Ben Stacík proběhne 
v sobotu 14. dubna od 14.00 na adrese 
Koněvova 24. Vystoupí např. studen-
ti Pražské konzervatoře a DAMU, růz-
né amatérské soubory i profesionál-
ní herci (Klára Pollertová-Trojanová, 
Klára Cibulková, Jaroslav Šmíd a Ro-
bert Jašków, Pavel Batěk, Saša Rašilov 
a Vanda Hybnerová). Z hudebních hos-
tů Fantasy, kapela Bez Peří, Alex andr 
Minaev a další. Akce je výjimečným 
společným vystoupením dětí s postiže-
ním a profesionálních herců. Návštěv-
níky čeká také tombola, křest knížky, 
prodej výrobků a občerstvení a výstava 
výtvarných prací dětí ze stacionáře. Více 
na www.cb.cz/praha3/stacionar.

-red-

Umělci pro 
postižené děti

Srdce v tanci

Tanec je prý vášní na celý život. Prav-
divost tohoto rčení dokazovali senioři na 
šestém ročníku seniorského bálu, který se 
konal v sobotu 24. února v secesním sále 
hotelu Arcotel Teatrino pod názvem Srd-
ce v tanci. Pořadatelem večera bylo již tra-
dičně občanské sdružení Remedium Pra-
ha, které se vedle organizování dalších 
programů právě na volnočasové aktivi-
ty našich starších spoluobčanů zaměřuje. 

Čestným hostem večera byla paní Olga 
Čuříková, dnes jedna z moderátorek tele-
vizního magazínu pro seniory Barvy živo-
ta, společně s tanečními mistry Dušanem 
Konečným a Helenou Karasovou. Hu-
dební doprovod k tanci i poslechu zařídi-
la skupina Parádaband, předtančení pak 
skupina seniorek pod vedením paní pro-
fesorky Jarmily Radechovské.

Helena Kubů, Remedium Praha

50. NAROZENINY S KERAMIKOU – malování na keramické kachle si mohou 
vyzkoušet během Dne otevřených dveří 10. května návštěvníci Základní školy Jeseni-
ova 96. Bývalí žáci, rodiče i veřejnost tak budou moci vytvořit část mozaiky věnované 
50. výročí založení, které škola v tento den slaví. Keramické kachle vytvoří sami žáci 
v hrnčířské dílně, kterou škola vybudovala také díky grantu od městské části Praha 3.
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