
Již popáté se díky žižkovské radnici 
v Paláci Akropolis rozjel 23. a 24. lis-
topadu další ročník festivalu Žižkov 
Meets Jazz. Tentokrát ve znamení blues 
poprvé v mezinárodním obsazení. 

V pátek patřil sál především meziná-
rodní scéně. Ostrý start zařídil skotský 
bluesový kytarista srostlý se svým ná-
strojem Stan the Man (�). Bezprostřed-
ní muzikant s mohutným melodickým 
basem se proslavil albem The Earth 
a koncertováním s Johnny Fats Triem.
Z Berlína na Žižkov zavítala meziná-
rodní formace Jesse Ballard Band stojí-
cí na pomezí soulu, rocku, jazzu i blues. 

Sobotní program patřil opět forma-
ci z hlavního města Německa, které je 
dnes nejjazzovější metropolí Evropy. 
Reifegerste Trio hrají vlastním a osobi-
tým stylem jazz, blues a pop classics. 

Zbytek večera však již náležel inter-
pretům české a slovenské scény. Podium 
obsadily nejprve stálice české blueso-
vé scény – trio Michal Prokop (�), Lu-
boš Andršt a Jan Hrubý. Již od začátku 
70. let, kdy se jejich hudební cesty pro-
pojily, vždy přitahovali pozornost širo-
kého publika. Nejinak tomu bylo v so-
botu v Paláci Akropolis. Závěr festivalu 
pak zařídil první muž slovenského jazzu 

Peter Lipa (�). V anketě časopisu Me-
zinárodní jazzové federace Jazz Forum 
se už v 80. letech pravidelně umisťoval 
mezi nejlepšími evropskými jazzovými  
zpěváky. 

Jak je již o jazzovém víkendu na 
Žižkově zvykem, na každého návštěv-
níka čekala sklenka whisky a doutník 
zdarma. -red-

Oceněné práce 
z dětské soutěže 
Takový je můj svět 
a fotografie Žižkova 
21. století

Čtěte na str. 6, 7 a 8

Rozpočtové priority
žižkovské radnice 
v nastávajícím roce 
osvětluje místostarosta 
pro finance Jan Šmíd

Čtěte na str. 3

Ples neziskovek
tradiční společenská 
akce neziskového 
sektoru proběhla 
v hotelu Ariston

Čtěte na str. 12

Žižkov Meets Jazz ve znamení blues
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O daru Vánoc
Jak nějaká věc vypadá – 
to je rozhodující v našem 
světě. Obyčejná obložená 
houska dostane úplně ji-
ný význam, pokud bude 
prodávána v plastikové 
krabici a zataveném oba-

lu. Vnější vzhled věci je nejdůležitější tam, 
kde je každému jasné, že uvnitř je pořád to 
samé. Naše popelnice sténají pod přívalem 
krabic, plastikových sáčků, sklenic a ple-
chovek, obalů, které jsme nuceni koupit se 
zbožím, a přitom jsou jen odpad.

Jaký důraz klademe na obal, je vidět 
především o Vánocích. Kupujeme vánoční 
papír, mašličky, stuhy, aby naše dárky vy-
padaly co nejlépe. Největším zločinem je, 
když dárky někdo rozbalí před Štědrým 
dnem. Ale když ta chvíle nastane, už to 
nehraje žádnou roli. Roztrhneme obal a to 
jediné, co nás zajímá, je dárek uvnitř. 

U vánočních událostí mnohdy nedo-
kážeme tak jednoduše říci, co je obal a co 
je obsah. Vánoce jsou zabaleny do legend 
s pastýři a anděly, mudrci z východu, 
se stájí, jeslemi s volem a oslem. Ale co je 
tady obsah? U dárků poznáme, co si má-
me ponechat a co smíme vyhodit. U Boží-
ho vánočního daru jsme zmateni. Někdy 
máme dokonce pocit, že všechno je jen 
obal. Když si odmyslíme pastýře, anděly 
atd., co ještě zbude? Nebo jsou tady to 
podstatné právě ty obaly? 

Všechny tyto věci jsou důležité, tvoří 
velkou část sváteční nálady, ale nejsou tím 
vlastním dárkem. Přece existuje něco, co 
by bylo škoda po svátcích spolu s obaly 
odložit stranou. Božím darem pro nás je 
dítě, které se o Vánocích narodilo. Dítě, 
které jako každé jiné jednou vyroste, do-
spělý Syn Boží, který nás celým životem 
provází, který se může s námi radovat ne-
bo být smutný. 

Ježíš Kristus je náš vánoční dar, který si 
můžeme ponechat, když odložíme všech-
ny historky a legendy, které rozptylují naši 
pozornost. Je to Boží dar pro nás.

Christof Lange, 
farní sbor ČCE Žižkov

Britský list The Guardian sestavil 
top 10 hlavního města Prahy pro turisty 
a návštěvníky české metropole. Na čel-
ních místech žebříčku desítky největších 
lákadel pro turisty se umístily zajíma-
vosti Prahy 3. Mezi tři největší lákadla 
hlavního města dokonce Guardian za-
řadil tzv. „lezoucí mimina“ na žižkov-
ském televizním vysílači od sochaře Da-
vida Černého a také tradiční žižkovské 
masopustní veselí, jehož pořadatelem je 
radnice městské části Prahy 3. 

Deset zajímavostí, které stojí za 
to v Praze vidět, vybrala na základě 

svých dojmů reportérka Sarah John-
stone. Britský list se neomezuje pou-
ze na památky hmotné povahy. Proto 
pomyslné místo na stupních vítězů za-
ujala jedinečná atmosféra každoroční-
ho festivalu Žižkovský masopust. Sarah 
Johnstone ve svém hlášení o veseli-
ci nezapomněla ani na pro Čechy tolik 
charakteristické pivo nebo dobrého vo-
jáka Švejka. 

-jas-

TOP 10 PRAHY 
podle britského deníku Guardian

  1. Sochy Davida Černého
  2. Kubistické pouliční lampy
  3. Festival Žižkovský masopust
  4.  Práce pražských designových 

firem Qubus a Modernista
  5.  Obchody a atmosféra v ulici 

Karolíny Světlé
  6. Gay kluby na Vinohradech
  7.  Designový hotel Yasmin v ulici 

Politických vězňů
  8.  Komunita pražských potápěčů 

a lyžařů
  9.  Muzeum miniatur ve Strahovském 

klášteře
10.  Restaurace Cukrkávalimonáda 

na Malé Straně

Britský The Guardian: 
Žižkov je top!

Prodej vánočních kaprů: • Hradecká 22 • Je-
seniova 93 • Kolínská 20 • Libická 12 • nám. 
Jiřího z Poděbrad 6 • Perunova 18 • Sladkov-

ského nám. 1 • V Jezerách/Koněvova • Koněvova 164 – 166 

Prodej vánočních stromků: • Vinohradská – 138, roh Li-
bická • Vinohradská 134 • Vinohradská – nad vestibu-
lem metra Želivského • Táboritská 23 • u st. metra Flora 
• Seifertova proti Husinecké • Křižovatka Ohrada  

Prodejní místa – Vánoce 2007 (stav k 26. 11.) Starostka městské části Praha 3 si vás dovoluje pozvat na vánoční koncert
 v neděli 16. prosince od 15 hodin

vánoční koledy a další písně v provedení komorního sdružení 
ECCE MUSICA pod vedením Jana Holého

před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad

Městská část Praha 3 děkuje všem part-
nerům za pomoc při realizaci Žižkov 
Meets Jazz 2007:

Pražská energetika, Pražská 
plynárenská, Pražské služ-
by, Apple IMC Czech Re-
public, Arcotel Teatrino, Tul-
lamore Dew, Tabák plus, Val-
mont, Česko-německý fond 
budoucnosti, Mövenpick.

PEKINGSKÁ OPERA – zavítala po třech letech opět do Paláce Akropolis. Ve dvou večerech vystoupil soubor Čínské divadelní 
akademie s dětskými sólisty. Dramaturgyní představení byla Feng-yün Song, umělkyně čínského původu žijící v Praze (více v roz-
hovoru s Feng-yün Song na str. 11). Vystoupení pořádal Art Frame Palác Akropolis za podpory hl. města Prahy a MČ Praha 3.

Foto: P. Šálek

Foto: T. Váchová

Foto: T. Váchová

Foto: T. Váchová
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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) 3. 12.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 10. 12.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 17. 12.
4. Přemyslovská/Sudoměřská (2) 26. 12.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 3. 12.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 10. 12.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 17. 12.
8. U Rajské zahrady/Vlkova (2) 26. 12.

Okruh C termín přistavení
 9. nám. Barikád (2) 3. 12.
10. Ambrožova/Malešická (4) 10. 12.
11. Jeseniova 143 (3) 17. 12.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 26. 12.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 3. 12.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 10. 12.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 17. 12.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 26. 12.

ze dne 24. října
Schválila
• konání zdravotní akce u příležitosti 
Mezinárodního dne diabetu na nám. 
Jiřího z Poděbrad • poskytování dár-
kových balíčků pro jubilanty v hod-
notě 350 Kč • pronájem garážové-
ho stání č. 14, Buková 18 • doporu-
čení bytové komise • doporučení ko-
mise sociální a zdravotní • uzavření 
smlouvy o zajištění festivalu Žižkov 
meets Jazz • podání podnětu na po-
řízení změny územního plánu na zří-
zení nové funkční plochy ZP (parky, 
historické zahrady a hřbitovy ) namís-
to plochy OB ( čistě obytné ) v plo-
še parčíku v Kouřimské ulici • zá-
pis pplk. Jiřího Neuwirtha do Knihy 
cti • uzavření smlouvy o poskytování 
veřejně dostupné služby elektronic-
kých komunikací se společností GTS 
NOVERA, a. s.
Doporučila
• zastupitelstvu schválit poskytnutí 
návratných bezúročných půjček pro 
opravy a rekonstrukce domů na úze-
mí MČ Praha 3
Vzala na vědomí
• patnáct volných bytů, na sedm z nich 
nechala vypsat výběrové řízení, ostat-
ní poskytla bytové komisi k přidělení 
odsouhlaseným žadatelům

ze dne 7. listopadu
Schválila
• snížení základního nájemného pro 
nájemce bytů v domech Na Luči-
nách 1, 3 po dobu 7 měsíců, kdy bude 

probíhat revitalizace domů • sníže-
ní základního nájemného pro nájem-
ce bytů v domech Pod Lipami 1, 3, 5, 
7 po dobu 3 měsíců, kdy proběhne re-
vitalizace domů • doporučení bytové 
komise • uzavření nájemní smlouvy 
na dobu určitou s vítězi výběrových 
řízení na byty Táboritská 24 a 26 • slo-
žení Komise pro dohled a koordinaci 
nad slučováním základních škol takto: 
předseda: Jiří Matušek, členové: Bo-
huslav Nigrin, Blažena Císařová, Ja-
romír Černý, Robin Tampa • jmeno-
vání Vladimíry Vaněčkové do funkce 
ředitelky příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Sudoměřská 54 • použi-
tí znaku městské části na reklamním 
a informačním letáku pro firmu Kom-
pakt, spol. s r. o. • záměr prodeje byto-
vých domů Koněvova 123 a 125 s po-
zemky v rámci III. etapy privatizace 
domovního fondu • grantová téma-
ta na rok 2008 • poptávku po doda-
vateli na zajištění akce Vinohradské 
vinobraní • poptávku po dodavateli 
na zajištění akce Žižkovský masopust 
• koncepci bytové politiky a metodi-
ku nakládání s nebytovými prostory 
v majetku městské části • zajištění ce-
loplošného úklidu chodníků • dopo-
ručení komise obchodních aktivit 
Vzala na vědomí
• rozbory hospodaření městské části 
za I. – III. čtvrtletí roku 2007
Doporučila
• zastupitelstvu schválit prodej po-
zemku u bytového domu bytovému 
družstvu U Kněžské louky 22

Během října letošního roku se výrazně 
vylepšila podoba předzahrádky jedné 
z nejkrásnějších základních škol Pra-
hy 3. Stav zeleně, který byl již výrazně 
poznamenán věkem a nedávnou rekon-
strukcí fasády školní budovy, se změnil 
k nepoznání.

Základní škola nám. Jiřího z Lobko-
vic je fakultní školou Pedagogické fakul-
ty Univerzity Karlovy. Sídlí v krásné bu-
dově se šestnácti třídami mezi stanicemi 
metra Flora a Želivského. Skoro ze všech 
stran je budova obemknuta zelení. Do-
nedávna byla jedinou jizvou na její kráse 
školní předzahrádka. Ta připomínala spí-
še strašidelnou houštinu se změtí různě 
rostoucích keřů a stromů než příjemně 
vypadající parčík, který by dokázal obo-
hatit architektonicky dokonalou podobu 
školy. „Stav zeleně v předprostoru  školy 
na náměstí Jiřího z Lobkovic byl výrazně 
poznamenán věkem, omezenou údržbou 
a také nedávno proběhlou rekonstrukcí 

fasády budovy. Vzhledem k charakteru 
porostu se v něm navíc pohybovaly oso-
by užívající drogy, bezdomovci a jiné aso-
ciální živly,“ říká Naděžda Hrebíková, ře-
ditelka základní školy a zároveň dodává: 
„Pomyslnou poslední kapkou byl případ 
nahé ženy, která se v nepřehledném po-
rostu před naší základní školou pokou-
šela ukrýt.“ Proto městská část Praha 3 
v roce 2005 nechala vypracovat zahrad-
ně-architektonickou studii předprostoru 
školy, která byla v průběhu letošního října 
uvedena v život. Koncepce návrhu úprav 
vycházela z požadavku, že by plocha ze-
leně měla tvořit důstojný reprezentační 
rámec školní budovy, a to při zohlednění 
omezených možností její údržby. 

Během úprav, které byly zahájeny na 
počátku října, byly původní dřeviny vy-
káceny. Na jejich místo byly osázeny nové 
stromky omezeného vzrůstu s předpoklá-
daným minimálním stíněním oken, které 
ovšem umožňují úplnou přehlednost to-

hoto prostoru. Kolem celého vnějšího ob-
vodu předzahrádky byl vysázen živý plot 
z tisů, který byl ohrazen vůči chodníku 
středně vysokým drátěným pletivem, po-
taženým zelenou bužírkou. Plocha me-
zi budovou a živým plotem byla osázena 
celoročně zeleným břečťanem. „Jsem rá-
da, že se základní škola na náměstí Jiřího 
z Lobkovic konečně dočkala této úpravy. 
Nová zelená plocha bude nejen kultivo-
vaně dokreslovat krásu samotné budovy, 
ale zároveň se touto úpravou vyřešil vel-
mi závažný problém s pohybem narko-
manů a bezdomovců v bezprostředním 
okolí školy,“ říká Milena Kozumplíková, 
starostka Prahy 3. 

Během rekonstrukce této zelené plo-
chy bylo třeba vykácet převážně přerost-
lé tisy červené nebo listnaté keře šeříku 
obecného. Nově bylo vysazeno celkem 
426 kusů tisu červeného, 9 kusů dřezov-
ce trojtrnného a skoro 2 000 kusů břečťa-
nu popínavého.  -red-

Nová tvář ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

Rada městské části Praha 3

Na Silvestra 
úřad uzavřen

Vážení občané, v souvislosti s celozá-
vodní dovolenou bude v pátek 31. 12. 
Úřad městské části Praha 3 uzavřen. 
Opatření se týká všech odborů ve všech 
budovách. Děkujeme za pochopení.

Petr Fišer, zastupující tajemník

Novou úpravu prostoru kolem školy na náměstí Jiřího z Lobkovic si 9. listopadu v doprovodu ředitelky Naděždy Hrebíkové pro-
hlédla starostka Milena Kozumplíková s místostarostou pro školství Jiřím Matuškem.

Třetí městská část nechala na začátku letošního roku na jednotlivá místa 
přistavení přidat kontejnery pro velkoobjemový odpad (VOK) nad rámec 
limitu daného Magistrátem hl. m. Prahy, v průběhu následujících měsíců hradila 
z vlastních prostředků více než 30 dalších VOK. Pro samosprávu to sice znamená 
nemalé výdaje, na druhou stranu je třeba říci, že je tato služba vrchovatě využívána 
a setkává se s velmi příznivým ohlasem. Proto se Odbor technické správy majetku 
a investic ÚMČ, který má celou věc na starosti, rozhodl v nastoupeném trendu 
pokračovat a dokonce ho rozšířit i o prosincový termín: po jednom VOK tedy 
na každé stanoviště přibude v pátek nebo sobotu jak v prvním lednovém týdnu 
příštího roku, tak ještě letos těsně před Vánocemi.

TERMÍNY PŘISTAVENÍ VOK HRAZENÝCH MČ:

14. prosince a 4. ledna
• nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 • Soběslavská/Hollarovo nám. • Orlická/Pře-
myslovská • Přemyslovská/Sudoměřská • Kostnické nám./Blahníkova, Tachovské 
nám. • Táboritská – zadní trakt/Baranova • U Rajské zahrady/Vlkova.

15. prosince a 6. ledna
• nám. Barikád • Ambrožova/Malešická • Jeseniova 143 • V Zahrádkách/
Květinková • Na Vrcholu/V Domově • Koněvova/V Jezerách • Buková/Pod 
Lipami 54 • Křivá 15

V předstihu je dobré rovněž uvést, že první lednový termín přistavení „klasic-
kých“ VOK (od MHMP) je 2. 1. a týká se stanovišť nám. Jiřího z Lobkovic proti 
č. 11, Kostnické nám./Blahníkova, nám. Barikád a Na Vrcholu/V Domově.

-red-

Vánoční a novoroční 
nadílka kontejnerů!

Zápis do 1. ročníku základních škol 
Prahy 3 proběhne v souladu se školským 
zákonem ve dnech 16. a 17. ledna 2008 
od 14 do 18 hodin. Povinná školní do-
cházka začíná počátkem školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku, pokud mu není po-
volen odklad. Zákonný zástupce je povi-
nen dítě k povinné školní docházce při-
hlásit, u zápisu předkládá svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte.

Zápis do mateřských škol pro škol-
ní rok 2008/2009 proběhne 6. a 7. úno-
ra 2008 od 13 do 17 hodin. Žádosti o při-
jetí dětí si mohou rodiče vyzvedávat 
v jednotlivých školkách. 

Další informace získáte na stránkách 
www.praha3.cz v sekci školství, na od-
boru školství na tel. 222 116 209 nebo na 
e-mailové adrese marcelap@praha3.cz. 
Mimo to budou informace uveřejněny 
v budovách těchto institucí nebo na je-
jich internetových stránkách.

Marcela Poláková, odbor školství

Den otevřených dveří MŠ Jeseniova 98
22. ledna od 16.00 hod.

Den otevřených dveří MŠ Na Balkáně
24. ledna od 9.00 do 16.00 hod.

Zápisy 
už v lednu

ARION NA RADNICI – jméno legendárního řeckého básníka nese vzdělávací 
program Evropské unie zaměřený na podporu evropské spolupráce prostřednictvím 
týdenních studijních návštěv. Jeho cílem je výměna zkušeností a získání nových infor-
mací v oblasti vzdělávání mezi těmi, kteří se přímo podílejí nebo mají vliv na utváření 
vzdělávací politiky a vzdělávacího systému (ředitelé a zástupci všech typů základních 
a středních škol včetně mateřských, inspektoři, poradci, úředníci i představitelé veřej-
né správy na místní, regionální a národní úrovni včetně ministerstev a úřadu vlády, 
školitelé, pracovníci pedagogických fakult a další odborníci v oblasti vzdělávání). 
V týdnu od 11. do 16. listopadu hostila evropské delegáty také Základní škola Lupá-
čova. V pondělí 12. listopadu diskutovali účastníci programu o vzdělávací politice na 
žižkovské radnici také se starostkou Milenou Kozumplíkovou a zástupcem starosty 
pro školství Jiřím Matuškem.

Volné byty
Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými byty:

Výzva č. 173:  Lucemburská 40/1856, byt č. 30, I. kat., 1+k.k., 5. patro, 32,1 m2, 
(min. nájemné 100 Kč/m2/měsíc), jistina 38 500 Kč

Výzva č. 174:   Lucemburská 42/1869, byt č. 7, I.kat., 1+1, 1.patro, 57,7 m2, 
(min. nájemné 100 Kč/m2/měsíc), jistina 69 200 Kč

Výzva č. 175:  Jičínská 49/1786, byt č. 21, I. kat., 1+1, 5.patro, 48,2 m2, 
(min. nájemné 100 Kč/m2/měsíc), jistina 57 800 Kč

Výzva č. 175:  Sabinova 8/278, byt. č. 7, I. kat., 1+1, 2.patro, 41 m2, 
(min. nájemné 100 Kč/m2/měsíc), jistina 49 200 Kč

Prohlídka všech uvedených bytů bude umožněna v úterý 11. prosince v 9.00 – 10.00 hod.
Tyto byty budou pronajaty na základě vašich písemných nabídek, zaslaných na adresu Úřadu 

městské části Praha 3, Lipanská 14, v obálkách označených značkou „Výběrové řízení – byt 
– číslo výzvy“. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového 
řízení zahrnuty nebudou.

Podmínkou účasti uchazeče ve výběrovém řízení je složení jistiny na účet městské čás-
ti Praha 3, č. ú. 36011-2000781379/0800 vedeného u České spořitelny, a. s. tak, aby na tento 
účet byla připsána nejpozději do 14. prosince 2007 v 15.00 hod. Jako variabilní symbol ucha-
zeč uvede své datum narození ve tvaru den, měsíc a rok. Pokud jistina nebude na uvedený účet 
připsána včas či nebude obsahovat uvedené náležitosti, nebude nabídka uchazeče o nájem bytu 
do výběrového řízení zařazena. Ve smlouvě o nájmu bytu bude vybranému uchazeči složená jis-
tina započtena do ceny nájmu. Ostatním uchazečům bude složená jistina vrácena do 15 dnů ode 
dne schválení uzavření nájemní smlouvy s vybraným uchazečem Radou MČ Praha 3. Pokud vy-
braný uchazeč neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření nájemní 
smlouvy, jistina připadne MČ Praha 3. Dále může být osloven v pořadí další uchazeč, který bude 
vyzván, aby na výše uvedený účet městské části složil jistinu. Pokud v určeném termínu nebude 
jistina na účet městské části připsána, může být osloven další uchazeč v pořadí.

V nabídce uveďte číslo výzvy, stanovte výši základního měsíčního nájemného za 1 m2 a doložte 
kopii či originál dokladu prokazujícího splnění povinnosti složit jistinu včas. MČ Praha 3 požaduje 
před uzavřením nájemní smlouvy uhrazení částky ve výši 12 měsíčních nájmů (bez služeb spoje-
ných s užíváním bytu). V průběhu prvního roku po uzavření nájemní smlouvy bude tedy nájemce 
hradit pouze služby spojené s užíváním bytu. Pokud nebude nabídka obsahovat požadované ná-
ležitosti bude vyřazena. Za včasné doručení nabídky ručí zájemce. Smlouva o nájmu bytu bude 
uzavřena na dobu určitou 1 roku a to i v případě dalšího prodloužení doby nájmu bytu. Po uplynu-
tí doby nájemního poměru je uživatel povinen vyklizený byt vrátit pronajímateli nebo 60 dnů před 
ukončením nájmu požádat Radu MČ Praha 3 písemnou formou o prodloužení. Pro urychlené vy-
řízení uveďte kromě úplné adresy trvalého bydliště a svého rodného čísla i své telefonické spoje-
ní. Dále uveďte číslo účtu, na který má být jistina vrácena, resp. jiný způsob pro vrácení složené 
částky. Uchazečem o nájem bytu může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je občanem 
ČR. Konečný termín určený pro příjem Vašich nabídek je dne 14. prosince 2007 v 15.00 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 vyzván k uzavření nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne přijetí usnesení Rady 
městské části Praha 3 a výši nabídnutého ročního nájemného je povinen uhradit do 7 dnů ode dne 
doručení této výzvy. Podáním nabídky do výběrového řízení uchazeč vyslovuje s těmito podmínka-
mi svůj souhlas. Závazné znění výzev naleznete na www.praha3.cz a na úřední desce.

Zdeněk Lochman, zástupce starosty 
RNDr. Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ je pro občany Prahy 3 k nahlédnutí na 
Odboru občansko-správním, Havlíčkovo nám. 9.
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Na prosincovém zasedání zastupitelstva 
představí zástupce starosty Jan Šmíd od-
povědný za finance a investice své roz-
počtové představy pro nadcházející rok.
Jak bude rozpočet na příští rok konci-
pován?

Rozpočet bude již tradičně vyrovnaný 
– to znamená, že jeho výdaje nepřesáh-
nou příjmy. Tak jako v minulých letech 
dodržíme slib, že nebudeme projídat pe-
níze na úkor budoucnosti, na úkor příš-
tích generací. To je slib, který jsme dali 
voličům, a hodláme se jej držet. 
Jaké výdaje a příjmy budete zastupitel-
stvu navrhovat?

Zatím nebudu prozrazovat konkrét-
ní čísla, nicméně mohu říci, že v příš-
tím roce chceme regenerovat vyšší po-
čet panelových domů než v letošním 
roce a umožnit většímu počtu občanů 
bydlení hodné 21. století. Stav někte-
rých paneláků je již skutečně havarijní 
a jejich opravy vyžadují nemalé finanč-
ní prostředky. To se samozřejmě musí 
odrazit na příjmové i výdajové stránce 
rozpočtu.
Ozývají se hlasy, které kritizují příliš vel-
ké výdaje na údržbu a opravy bytového 
a nebytového fondu městské části...

Tyto útoky musím jednoznačně od-
mítnout. Radnice se drží zásad bytové 
politiky, které jsou jediným správným 
a možným řešením v naší městské části. 
Předně si musíte uvědomit dva problé-
my, se kterými v oblasti péče o bytový 
fond žižkovská radnice bojuje. Histo-

rické nemovitosti z předválečného ob-
dobí, které tvoří hlavní část zástavby na 
dolním Žižkově, dostala městská část 
po listopadu ´89 do péče v katastrofál-
ním stavu. Jestliže se jiné městské části 
potýkaly s tím, že komunističtí mocipá-
ni před revolucí příliš nedbali na údrž-
bu bytového fondu, na Žižkově to plati-
lo dvojnásob. Bolševičtí plánovači chtěli 
starý Žižkov zbourat (tzv. asanace čtvr-
ti) a vystavět zde panelové sídliště. Pro-
to byla historická zástavba v katastrofál-
ním stavu bez sebemenších potřebných 
oprav, modernizace a údržby si vyžado-
valy a stále vyžadují rozsáhlé investice. 
Nicméně daleko závažnější a rozsáhlej-
ší problémy nám způsobuje stav pane-
lové výstavby. Panelové domy a objekty 
panelového typu jsou v doslova kata-
strofálním stavu často již 15 až 20 let po-
té, co byly zkolaudovány. Jejich opra-
vy stojí městskou část skutečně nemalé 
prostředky.
Tyto domy jsou však následně nabíze-
ny k privatizaci stávajícím nájemcům. 
Nebylo by rozumnější je privatizovat 
a ne do nich předtím investovat?

My jsme jasně deklarovali, že priva-
tizaci považujeme za správnou cestu. 
Cestu, kterou si nemovitý majetek na-
jde svého nového konkrétního vlast-
níka, jenž bude o něj mít zájem, bude 
o něj pečovat a zvelebovat ho. Kon-
krétní vlastník je vždy nejlepší hospo-
dář. Považujeme však za nesprávné to-
muto konkrétnímu zájemci „věšet na 

krk“ časovanou bombu v podobě po-
lorozpadlé panelové ruiny, u které bu-
de okamžitě muset razantně investovat 
do její záchrany, zateplení a infrastruk-
tury. To nám vůči těmto novým vlastní-
kům, kteří se ve většině případů musí 
na pořízení majetku zadlužit, nepřipa-
dá fér. Díky tomu, že panelové domy 
opravíme na vlastní náklady, nabývají 
lidé do svého vlastnictví majetek v ta-
kovém stavu, do jakého by ho dokáza-
li vlastními prostředky uvést jen velice 
obtížně.

Navíc náš model, kdy společně s re-
konstrukcí budujeme na domech nástav-
by, je ekonomicky velmi výhodný, proto-

že tuto rozsáhlou rekonstrukci hradíme 
z prodeje nových bytů, které tímto způ-
sobem v domech vznikají. Nezanedba-
telný je také vliv regenerovaných domů 
na tvář městské části. V Květinkové uli-
ci si můžete porovnat, jak vypadají do-
my tzv. kyjevského typu po naší rege-
neraci a jak vypadají neopravené domy, 
které byly prodány v původním stavu. 
Budete srovnávat špičkovou architek-
turu, která získává architektonické ce-
ny s relikviemi socialismu. Mimo jiné 
nás o správnosti námi zvoleného směru 
přesvědčuje enormní zájem o nástavbo-
vé byty – na zatím poslední prodej ná-
staveb v ulici Pod Lipami jsme dostali 
více než 1800 nabídek!
Které panelové domy budou v příštím 
roce opraveny?

Předně by to mělo být deset panelo-
vých domů v Habrové ulici, jejichž stav 
je již skutečně nevyhovující. Zároveň je 
ale již navrženo zpracování projektové 
dokumentace na Lupáčovu ulici. 
Programové cíle rady označují za jednu 
z priorit školství. V letošním roce došlo 
k posílení investic do škol. Budete udr-
žovat tuto politiku i v roce 2008?

To jistě budeme. Snažíme se držet 
trend, kdy každý rok investujeme do 
školství více financí. Domníváme se, že 
investice do škol jsou investicí do kvali-
ty školního prostředí, investicí do vzdě-
lání a tím pádem i investicí do budouc-
nosti. Poskytnout našim pedagogům 
kvalitní zázemí pro výuku však není 

běh na krátkou trať, proto ani letos ne-
bude podíl peněz vložených městskou 
částí do škol menší než loni. Právě na-
opak – v návrhu rozpočtu na rok 2008 
plánujeme do výuky dětí investovat 
o šestnáct milionů více než loni! Hlavní 
investice bude směřovat do pokračová-
ní přístavby kuchyně na ZŠ Pražačka, 
do rekonstrukce kotelny v MŠ Jesenio-
va, sanace suterénu a zateplení půdy se 
dočká ZŠ Jiřího z Poděbrad, ZŠ Lupá-
čova atd. atd. 

Jisté náklady si vyžádá také opti-
malizace školské sítě na ZŠ Perunova 
a Žerotínova, kde budeme stavebními 
úpravami budovat nové mateřské ško-
ly, občany městské části tolik žádané.
Jaké jsou další priority pro nastávající 
rok?

Především investice do zeleně a zve-
lebení vzhledu městské části. V té-
to oblasti budeme finišovat dokonče-
ní Rajské zahrady, která by se měla 
stát novým centrem oddechu a relaxa-
ce pro naše občany na dolním Žižkově. 
Budeme také ve spolupráci s magistrá-
tem hledat řešení umístění a vybudo-
vání nového ředitelství městské policie 
tak, aby mohli strážci pořádku co nej-
lépe a nejefektivněji pracovat pro ob-
čany Prahy 3. Prostory v Cimburko-
vé ulici totiž již zcela nevyhovují, navíc 
naší prioritou je zvyšování počtu pří-
slušníků městské policie. Pro efektivní 
výkon jejich práce však potřebujeme vy-
budovat kvalitní zázemí.  -jas-

Investiční priority roku 2008? Bydlení, školy a zeleň! 
rozhovor s místostarostou Janem Šmídem o plánech radnice v nastávajícím období

V rámečku pod tímto textem nalezne-
te grantová témata na rok 2008, jak je vy-
hlásila rada městské části. Nechci před-
jímat výsledek jednání zastupitelstva 
o rozpočtu, ale podle prozatímních do-
hod se zdá, že celkový objem grantového 
a podpůrného fondu letos oproti loňsku 
výrazně naroste. Jsem tomu rád.

Oč se vlastně jedná? Grantový a pod-
půrný fond slouží k podpoře těch kul-
turních či sociálních projektů na naší 
městské části, které ve složitém granto-
vém řízení zastupitelstvo shledá zajíma-
vými a obecně prospěšnými. Jedná se 
zejména o podporu neziskových organi-
zací či nezávislých kulturních projektů, 
které by komerčně bylo obtížné provo-
zovat. Praha 3 je ve srovnání s ostatními 
městskými částmi na špici jak co do ob-
jemu rozdělovaných prostředků, tak i do 

propracovanosti a systematičnosti jejich 
přidělování. Podle mého soudu nám mo-
hou naši kolegové závidět, neboť se jed-
ná o model budoucnosti. Pomalu, ale jis-
tě mizí myšlenka, že by jednotlivé obce 

měly provozovat vlastní kulturní či soci-
ální zařízení. Trend jde jednoznačně smě-
rem k převádění těchto činností do sou-
kromé sféry a jejich podporování z ve-
řejných rozpočtů formou grantů. Tento 
model je spravedlivý a přispívá k efek-
tivnímu nakládání s obecními penězi. 
Nezávislé instituce budou i s veřejnými 
prostředky vždy nakládat hospodárně-
ji než veřejná správa. Systém maximál-
ního převádění činností do soukromých 
rukou a veřejná podpora jen tam, kde 
je to nutné, je plně v souladu s pravi-

covým pohledem na 
společnost, a tento po-
hled je dnes na radnici 
dominantní.

Martin Benda,
 zástupce starosty

Mezi nejvýznamnější problémy ochra-
ny ovzduší v Praze patří v současné do-
bě vysoká koncentrace prachu. V pod-
statné části města je 
neustále překračován 
imisní limit. Obyvate-
lům metropole způso-
buje vysoká koncent-
race malých částic vel-
ké zdravotní problé-
my. Polétavému pra-
chu je člověk vystaven 
zejména vdechováním 
znečištěného ovzduší. 
Nejvýznamnějším zdrojem těchto částic 
jsou spalovací procesy, hlavně v auto-
mobilových motorech. Dalším zdrojem 
může být opotřebení pneumatik, brz-
dového a spojkového obložení, obrušo-
vání povrchu vozovky, zvíření již used-
lých částic na komunikacích nebo sta-
vebních plochách.

Nejproblémovější místa v Praze jsou 
v okolí dopravních tepen, hypermarke-
tů, skládek a úložišť zeminy. Nejvyšší 
průměrná roční koncentrace částic do-
sahující přes 60 µg/m3 se vyskytuje po-
dél nejvíce dopravně zatížených komu-
nikací, jako jsou Barrandovský most, 
Jižní spojka, Brněnská atd. Bohužel jed-
no z další problémových místa je i Žiž-
kov a Karlín. Kromě Prahy je horší stav 
ovzduší v České republice již jen na Os-
travsku a v části severních Čech. 

Ukládání částic v dýchacím ústro-
jí je závislé jak na jejich velikosti, tak 

i na způsobu dýchání. Polétavý prach 
se může usazovat v průduškách a způ-
sobovat zdravotní problémy. Nejmenší 

částice vstupují přímo 
do plicních sklípků, 
proto jsou nejnebez-
pečnější. Navíc často 
obsahují absorbova-
né karcinogenní slou-
čeniny. Jejich inhalace 
poškozuje hlavně kar-
diovaskulární a plic-
ní systém. Zvyšují ta-
ké kojeneckou úmrt-

nost, způsobují chronickou bronchiti-
du a chronické plicní choroby, za jis-
tých okolností mohou také způsobovat 
rakovinu plic.

Aby mohlo dojít ke zlepšení, musí-
me se tímto problémem začít urychle-
ně zabývat. Návrhy řešení jsou obsaženy 
v Dlouhodobém záměru ochrany ovzdu-
ší na území hl. m. Prahy. Je tam stano-
veno několik desítek kroků, jak zlepšit 
kvalitu ovzduší. Například ke zklidnění 
dopravy snad pomůže dostavba okru-
hu a některá další opatření. Dá se ta-
ké velice jednoduše regulovat množství 
prachu ze staveb. Nyní je potřeba navr-

žené kroky co nejdří-
ve realizovat a přispět 
tak ke zlepšení života 
v naší městské části.

Miroslav Poche,
zastupitel MHMP

Financování formou grantů 
je modelem budoucnosti

LEŠENÍ MIZÍ – stavbaři dokončují poslední práce na rekonstrukci oken a pláště 
budovy Základní školy K Lučinám. Tato oprava byla největší investiční akcí městské 
části v letošním roce a vyžádala si náklady ve výši 20 milionů korun. „Investice do 
vzdělání jsou jednou z priorit programových cílů rady, proto plánujeme i v budoucím 
roce významné finanční prostředky do rozvoje škol,“ řekl k tomu místostarosta pro 
školství Jiří Matušek. V roce 2008 by tak podle návrhů rozpočtu mělo být investováno 
25 milionů korun do rekonstrukce a dostavby Základní školy Pražačka, 8 milionů 
na stavební úpravy spojené s budováním mateřských školek v Žerotínově a Perunově 
ulici a 8 milionů na rekonstrukce mateřských škol v Jeseniově 4/6 a Vozové.

Radnice hledá klíč, jak omezit 
výherní hrací přístroje

V ulicích Prahy 3 fungují desítky pod-
niků s výherními hracími přístroji, ně-
které naše ulice se díky nim proměnily 
v lokální Las Vegas. V nebytových pro-
storech ve vlastnictví městské části Pra-
ha 3 není umístěna žádná herna, ale pro-
blém zůstává u soukromých domů. Za 
stávající situace je, resp. musí být sou-
hlas s provozováním výherních hracích 
přístrojů vydán tomu, kdo splní zákon-
né předpoklady (Zákon 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách), 
pokud obec nevydá vyhlášku s možnos-
tí omezení. Omezení může být buď ur-
čením místa, kde výherní hrací přístroje 
může či nemůže provozovatel provo-
zovat, nebo času, kdy mohou být her-
ní prostory otevřeny. Tuto vyhlášku mu-
sí vydat hlavní město Praha. A v tom byl 
onen kámen úrazu. Přesto, že městská 
část Praha 3 byla již před lety vyzvána, 
aby omezení pro vyhlášku hl. m. Prahy 
pro svoje území doporučila a příslušné 
podklady poslala, nebyla zatím nikdy 
vyhláška vydána.

Nyní se konečně blýská na lepší ča-
sy. Po intervencích starostů zvláště měst-

ských částí Prahy 1, 2, 3 a 7 je toto téma 
znovu pro Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
aktuální. Městské části opět podají svá 
doporučení a já věřím, že k určitému 
omezení dojde.

Vůli hl. m. Prahy k vyslyšení měst-
ských částí a snaze o omezení tohoto 
byznysu vítám hlavně proto, že provo-
zování heren není podnikání jako kaž-
dé jiné. Podnikání je činnost, která vy-
tváří hodnoty, a toto označení podle 
mého názoru na provozování heren ne-
platí. Žádné jiné podnikaní totiž na sebe 
nenabaluje v takové míře gamblerství, 
kriminalitu, sociální problémy, rodinná 
neštěstí, drogy i alkoholismus. A míst-
ní samosprávy pak musí řešit desítky 
a stovky problémů, které se zdají růz-
norodé, ale v podtextu mají vždy spo-

lečný jmenovatel – výherní hrací přístro-
je. O tom, že desítky hráčských doupat 
v ulicích nepřispívají ke zlepšování ko-
loritu a atmosféry v městské části, ani 
nemluvě. V případě hazardní činnos-
ti, která způsobuje nemoc „patologické 
hráčství“, kterou již registruje i Světová 
zdravotnická organizace, je pak obtíž-
né mluvit o svobodném podnikání. Ha-
zardní hry přísně regulují všechny vy-
spělé země, včetně těch s velmi liberální 
ekonomickou politikou.

Můj osobní názor je velmi radikální, 
obdobný jako v Praze 1 – vymístit všech-
ny herny, ale takový názor asi silnou pod-
poru nenajde. Proto chceme alespoň hle-
dat (a najít) objektivní kriteria, dle kterých 
budou herny posouzeny a ty nevyhovují-
cí eliminovány. Nemůžeme zakázat všech-
ny hrací automaty v naší městské části, ale 

budeme se snažit je ale-
spoň omezit a zcela vy-
mýtit vysloveně odpu-
zující hráčská doupata.

Milena Kozumplíková,                                                                           
starostka

„Pomalu, ale jistě mizí 
myšlenka, že by jednotlivé 
obce měly provozovat 
vlastní kulturní či sociální 
zařízení. Trend jde 
jednoznačně směrem 
k převádění těchto činností 
do soukromé sféry a jejich 
podporování z veřejných 
rozpočtů formou grantů.“

„Horší stav ovzduší, 
než má Praha, je jen 
na Ostravsku a v části 
severních Čech. Je 
třeba urychleně učinit 
kroky ke zlepšení.“

Praha má veliké problémy 
s čistotou ovzduší

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Rada MČ Praha 3 vyhlásila 7. listopadu následující granto-
vá témata na rok 2008:
• Grant na podporu umělecké činnosti divadelních, hudebních 

a tanečních subjektů na území Prahy 3
• Grant na jednotlivé divadelní, hudební, taneční, výtvarné a fil-

mové projekty realizované na území Prahy 3
• Grant na projekty oživující kulturní činnost na území Prahy 3
• Grant na podporu projektů a organizací zaměřených na 

zkvalitnění životního prostředí na území Prahy 3
• Grant na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost včetně vyu-

žití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3
• Grant na podporu projektů, které se váží k významným výro-

čím, k významným osobnostem a k významným místům Prahy 3
• Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na han-

dicapované spoluobčany Prahy 3

• Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na senio-
ry žijící na území Prahy 3

• Grant na projekty a činnost organizací či spolků, které při-
spívají k oživení a rozvoji kultivované zájmové činnosti ob-
čanů na území Prahy 3

• Grant na originální projekty, zaměřené na rozvoj a prezenta-
ci městské části Praha 3

• Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na boj 
proti drogám
Žádost o grant mohou zájemci podávat do 25. ledna 2008. 

Formulář žádosti (včetně podmínek jejího podání) naleznou 
na internetových stránkách www.praha3.cz nebo si jej mohou 
vyzvednout na Odboru kultury MČ Praha 3, Lipanská 14. Pří-
padné další dotazy budou zodpovězeny na tel. 222 116 350 ne-
bo elektronickou poštou na danal@praha3.cz.

„Hazardní hry přísně 
regulují všechny vyspělé 
země, včetně těch s velmi 
liberální ekonomickou 
politikou.“
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Kultovní kniha Jana Pelce ...a bude hůř 
se dočkala neméně kultovního stejno-
jmenného filmového přepisu. Scenáris-
ta a režisér Petr Nikolaev zpracoval dru-
hý díl nazvaný Děti ráje, který je vcelku 
přesným obrazem doby tuhé normaliza-
ce na přelomu sedmdesátých a osmdesá-
tých let. Líčí úděl party „mániček“ z prů-
myslového severočeského města, jejichž 
touha po svobodném životě se pohříchu 
realizuje jen jako nekonečná řada hos-
podských pitek, mejdanů a souloží. Sní-
mek byl natočen za minimum finančních 
prostředků na 16mm inverzní černobílý 
materiál s neherci či málo známými her-
ci. Vyniká syrovostí a autentičností, k níž 
přispívá i originální způsob distribuce. 
Je uváděn v rockových či jiných klubech 
a hospodách, případně na soukromých 
oslavách. Můžete jej vidět v Akropoli 
28. a 29. prosince. -red-

Představení Posedlost uvede 17. pro-
since v paláci Akropolis divadlo Déca-
lages, které tvoří Salvi Salvatore a Seili-
ne Vallée – dlouholetí členové Divadla 
Continuo. Tématem jejich prvního spo-
lečného jevištního projektu jsou part-
nerské vztahy a křehká hranice mezi 
tím, co je považováno za normální a co 
je už podivínství v každém z nás. Posed-
lost zkoumá krajní meze vztahu muže 
a ženy, tedy onu potřebu ovládat, pod-
léhat, přeměňovat, vzdorovat, přiblí-
žit se, vlastnit, sdílet, být sám, být spolu. 
Salvi Salvatore a Seiline Vallée se 
v průběhu svého uměleckého života 
setkali s nejrůznějšími způsoby diva-

delního vyjádření, pracovali s principy 
a prvky nového cirkusu, fyzického, po-
uličního i loutkového divadla a dalších 
divadelních forem. V inscenaci jsou po-
užity zcela nové a originální techni-
ky a postupy, kombinace cirkusového 
umění s činohrou, tancem i loutkovým 
divadlem. Pro nalezení toho správné-
ho efektu, toho správného obrazu, Dé-
calages experimentovali s kilometry 
provázků, řetězů, s kilogramy starých 
novin, desítkami latí dřeva až k čisté, 
funkční scéně, která umožňuje divá-
kům pohroužit se do hloubky předvá-
děných příběhů. 

-red-

V Akropoli se poprvé objeví 
Buchty a loutky, ve čtvrtek 5. pro-
since v 10 hodin dopoledne zahra-
jí dětem a rodičům svůj vánoční 
kousek o andělíčkovi Toníčkovi. 
O čem ta pohádka bude?

Co všechno se může stát ma-
lému andělíčkovi Toníčkovi, když 
ho svatý Petr pošle zvěstovat na-
rození Ježíška? Musí cestou dá-
vat pozor na dráty vysokého na-
pětí, letadla, ale hlavně na čer-
ty. A když se k tomu Toníček tak 
trochu ztratí, tak už je to oprav-
du dobrodružství. Naštěstí poradí 
tři králové a hlavně zářící kometa 
ukáže cestu z nesnází. A tak zpí-
vejme spolu „Narodil se nám...“

-red-

INZERCE

Malování 20 Kč/m2, ren. parket  220 Kč/m2

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

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

FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

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

Firma Š+M     MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Lakýrnické práce lze provést i v dílně. Rozpočty a konzultace zdarma!
www.maluji-lakuji.cz

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

Do České republiky přichází zce-
la ojedinělý projekt Metropolitní ope-
ry v New Yorku, který je založen na pří-
mých přenosech vybraných představení 
tohoto významného světového operní-
ho domu do kin na celém světě. Přeno-
sy se uskuteční přes satelit v HD (High 
Definition) rozlišení a v prostorovém 
pětikanálovém zvuku 5.1. Česká repub-
lika bude jako první ve východní Evro-
pě přenášet živě operu z Metropolitní 
opery na filmové plátno!

Od poloviny prosince 2007 do konce 
dubna 2008 budeme mít možnost sledo-
vat osm přímých přenosů z Metropolitní 
opery v kině Aero. A proč přenosy prá-
vě v kině Aero?

„V našem kině se neustále snažíme 
o nové formy a dramaturgické tvary, 
které by nabouraly zaběhnuté předsta-
vy o kině jako takovém. Přímé přenosy 
z Metropolitní opery nám připadají jako 
úžasné spojení opery a filmového světa, 
které opět posouvají hranice možnos-
tí kina o kousek dál – díky satelitu do-
konce o celý světadíl. Díky výborné-
mu technickému vybavení kina Aero 
očekáváme opravdu silný zážitek. Na-
víc,  ne každý z našich obvyklých divá-

ků byl někdy na opeře. Tímto krokem 
tak otevíráme dveře Metropolitní opery 
nejen českým znalcům opery, ale i mno-
hým, kteří se s operou dosud ještě ne-
měli možnost blíže seznámit,“ vysvětlu-
je dramaturg kina Aero Ivo Andrle.

V sezóně 2007/2008 se můžeme tě-
šit na tyto přenosy z Metropolitní ope-

ry: Roméo et Juliette (Romeo a Julie 
– na snímku) Charlese Gounoda s An-
nou Netrebko a Robertem Alagnou 
pod taktovkou Plácida Dominga; Hän-
sel und Gretel (Perníková chaloupka) 
Engelberta Humperdincka s Christine 
Schäfer a Alice Coote v nové inscena-
ci Richarda Jonese, kterou diriguje Vla-

dimir Jurowski; Macbeth Giuseppe Ver-
diho v nové inscenaci Adriana Noblea 
s Lado Atanelim a Marií Guleghinou 
v hlavních rolích. Diváci budou moci 
zhlédnout také Pucciniho Manon Les-
caut s Karitou Mattilou a Marcellem 
Giordanim; Brittenova Petera Grime-
se s Anthony Deanem Griffeyem a Pa-
tricií Racette v nové inscenaci Johna 
Doyle a v hudebním nastudování Do-
nalda Runniclese; Wagnerovo strhující 
dílo Tristan und Isolde (Tristan a Isolda) 
s Deborah Voigt a Benem Heppnerem; 
Pucciniho La bohème (Bohéma) v dnes 
již legendární inscenaci Franca Zeffirel-
liho s Angelou Gheorghiu a Ramónem 
Vargasem v hlavních rolích; a koneč-
ně La fille du régiment (Dcera pluku) 
s Natalií Dessay a Juanem Diego Flóre-
zem v inscenaci Lurenta Pellyho a v hu-
debním nastudování Marca Armiliata. 
Umělecký ředitel Metropolitní opery 
James Levine bude v rámci přenosů di-
rigovat díla Macbeth, Manon Lescaut 
a Tristan und Isolde. 

Představení Metropolitan Opera: Li-
ve in HD budou přenášeny do 600 kin, 
kulturních center, univerzit a škol v Se-
verní Americe, Evropě, Austrálii a Japon-

sku. Touto „kino-expanzí“ hodlá Met-
ropolitní opera pro tento projekt získat 
v sezóně 2007/2008 více než jeden mili-
ón diváků.  -red-

Metropolitní opera New York v Aeru

Posedlost v Akropoli

BUCHTY A LOUTKY – nezávislé alternativní loutkové divadlo, hrající pro dě-
ti i dospělé, bylo založeno v roce 1991 absolventy loutkářské katedry pražské 
DAMU, má za sebou více než 18 titulů pro děti a více než 16 premiér pro dospělé. 
Za sebou má také mnoho jednorázových projektů v oblasti netradičního divadla, 
specifických výtvarných akcí a rovněž působení ve filmu.

Buchty a loutky svým neobvyklým způsobem tvorby vytvářejí unikátní divadel-
ní poetiku; klasické tituly i vlastní autorskou tvorbu zpracovávají s nadhledem, ne-
zaměnitelným humorem, s osobitým důrazem na výtvarnou stránku – kombinací 
starých hraček, rezavého železa i nejnovějších technologií. Součástí představení je 
originální hudba a ve většině inscenací živě interpretovaná.

Od dob svého vzniku, kdy rozvířili vody českého loutkového divadla svými 
dnes již kultovními inscenacemi, patří k divadelní špičce nejen v Čechách, ale i za 
našimi hranicemi.

Buchty, loutky 
a andělíček Toníček

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

emeritního sólisty NDemeritního sólisty ND
Koněvova 19, Praha 3

si Vás dovoluje pozvat na školní představení
dvou jednoaktových baletů

ZvZvířáířátka a Petrovtka a Petrovští     í     
Les Sylphides – ChopinianaLes Sylphides – Chopiniana

dne 8. 12. 2007 ve 14.00 hod.dne 8. 12. 2007 ve 14.00 hod.
v Kongresovém centru hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3.

Představení se uskuteční za finanční podpory MČ Praha 3.
V tomto školním roce slaví naše škola již 15. výročí své existence.

Talentované žáky přijímáme i v průběhu školního roku.
Bližší informace na tel.: 603 326 720

SBSNemec@o2active.cz • www.baletniskola.cz

VÝHODNĚ A RYCHLE PRODÁME (VYMĚNÍME),
PRONAJMEME Váš byt, RD, chatu, pozemek

* vyplácíme Vámi požadovanou cenu (neplatíte žádná procenta)
* expresní výkup bytů do 48 hod.
* různé kombinace výměn bytů (dr., OV, majitel, obecní) i s dluhem
* kompletní právní servis vč. převodu médií na naše náklady
* vypracujeme kupní a darovací smlouvy

RK JUDr. VOSYKA, s. r. o.,
Moulíkova 5. Praha 5 – Smíchov, 150 00
(přímo u st. metra B „Smíchovské nádraží“) Již 16 let na trhu s nemovitostmi...

Telefon: 257 324 295, 222 210 573 Mobil: 777 816 007

Internet: www.vosyka.cz E-mail: info@vosyka.cz

• ZDRAVÍ  
 • KRÁSA
  • ENERGIE
   • DARY PŘÍRODY

ENERGY Group, a. s., Jeseniova 55, P-3• otevřeno: po–čt 8–13, 14–17; pá 8–13, 14–15
tel.: 296 532 141 • mobil: 602 326 602 • www.energy.cz • e-mail: energy1@seznam.cz

Již 11 let na našem trhu!

�alergií
�virózou
�nevolností
�sníženou imunitou
�migrénou

�močovým měchýřem
�zánětem středního ucha
�bolestmi kloubů
�prostatou
�cukrovkou

�gynekolog. potížemi
�neplodností
�krevním oběhem
�křečovými žilami
�otoky

Máte problémy s:

Nejkrásnější vánoční dárek pro celou rodinu

Práce s bylinnými produkty, poradenská služba ZDARMA

SLEVA 10 % 
na všechny produkty!

(netýká se členů klubu ENERGY)

ELEKTRIKÁŘ
elektroinstalační práce, rekonstrukce,
opravy, přípravy a zapojení kuchyní,

připojení el. spotřebičů aj.

774 582 864

VAŠE VSTUPENKA DO
METROPOLITNÍ OPERY!

Kino Aero  |  www.metinhd.cz

Foto: A. Dobrovodsky
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www.jancik-syn.cz

spodní prádloplavkysportovní oděvy

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

Mansfeldova 784, Praha 9 
tel.: 222 720 945, 731 708 024
vinohradska@jancik-syn.cz VÁNOČNÍ SLEVY 

30 –50 % 
na vše 

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 A DVEŘE
•navrhneme•zaměříme•vyrobíme•namontujeme•plný servis•  

• speciální ceny pro rekonstrukce panelových domů •

Krásova 701/3, Praha 3

Kupon na slevu

� ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
Platnost do 31. 12. 2007.
Pro objednávky oken nad 50.000 Kč použijte kupon.

30 %

RÁMOVÁNÍ – OBRAZY
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

•Originální olejomalby
•Reprodukce, plakáty
•Kalendáře a diáře 2008
•Rámování a paspartování

Koněvova 1947/188
Praha 3
tel.: 604 262 917
po–pá 10–18 hod.
www.itabo.cz

Realitní činnost
výkup nemovitostí, prodej
nemovitostí, směny bytů,
pronájmy nemovitostí,
vypořádání spoluvlastnických
vztahů.

Rozdělení nemovitostí
prohlášení vlastníka, smlouvy
o výstavbě, kalkulace podílů

a spoluvlastnických příspěvků,
zastupování před katastrem

nemovitostí.

Řešení a mediace sporů
s cílem dosáhnout rychlé,
efektivní, vyvážené a reálné
dohody ve sporech
spoluvlastnických,
nájemních, obchodních,
manželských, apod.

XREAL, s.r.o., Nitranská 19, 130 00 Praha 3
tel.: 222 592 592, 777 135 945

e-mail: xreal@xreal.cz, www.xreal.cz

Vystěhování nájemníků
kontrola nájemních smluv, návrh

řešení a vyjednání podmínek,
podklady pro žaloby, ukončení

nájmu za odstupné, zajištění
náhradních bytů, stěhování,

rekonstrukce.

Kostnické nám. 3, Praha 3 
(roh Kostnického nám. a Jeronýmovy)
Otevřeno: po–so: 9–22 hod.; ne: 10–22 hod. 
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tel. 222 543 622, kava@modremore.cz, www.modremore.cz

Podnikatelé, obyvatelé Prahy 2, 3, 10! Nově zaváděný systém 
placených parkovacích zón Vám přidělá starosti, kam bez problémů 
a za kolik korunek zaparkovat svá auta. Nabízíme Vám kvalitní parko-
vání ve vícepatrových hlídaných garážích za ceny od 1.000,- Kč bez 
DPH za vůz měsíčně. Garáže stojí na velmi dostupném místě MHD – 
300 m od zastávky autobusů, 500 m od tramvají, 700 m od stanice met-
ra – v Praze 10, Strašnicích, v Limuzské ulici č. 567/12a. V garážích jsou 
i samostatné boxy pro parkování velkých motorek. Bližší informace 
na internetu (seznam – parkovací služby Správa areálů, s. r. o.), na tel. 
číslech 274 773 456, 737 226 102, 737 226 140 nebo osobně.

VÝUKA A PŘIHLÁŠKY:

Sudoměřská 39, Praha 3
tel.: +420 222 721 363
mobil: 603 283 580
e-mail: lexis@lexis.cz

Zápis do kurzů na nové pololetí již začal! Těšíme se na Vás...
Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, FCE...

Ať si všichni o Vánocích 
a v novém roce 2008 
zase o něco lépe rozumíme...
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Foto: M. MrakaTáboritská 24/16, P3
(Olšanské nám. – tram 5, 9, 26, bus 136)

Otevřeno:  po–pá 9–18 hod.; so 9–14 hod.
(od 1. 12. do 21. 12. každý den 9–18 hod.)

„ty nejkrásnější oblečky 
pro vaše drobečky“

Oblečte své miminko v naší nově 
otevřené prodejně s širokým 

sortimentem a za velmi příznivé ceny

soupravy do porodnice • zavinovačky 
 • pleny • koupací soupravy • osušky 
 • župánky • koupací maňásci • žínky 

 • botičky • plavečky • ponožky...

Otevřeli jsme 1. 12. 2007

PRVNÍ ŘECKÁ  

kavárna – cukrárna   V PRAZE
KÁVA U MODRÉHO MOŘE

Zveme Vás na výbornnou kávu včetně řecké, 
opravdu čokoládovou čokoládu, skvělé domácí 
dezerty i slané speciality k rychlému obědu.

   připojení
 zdarma
Maminky, přijďte si odpočinout 
– děti si mohou hrát v našem 
dětském koutku.
Můžete si u nás zahrát i backgammon a šachy.
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TAKOVÝ JE MŮJ SVĚT 

Jdu pochmurným a studeným Žižkovem a přemýšlím, vítr mi bi-
je do tváře a jen tak si představuji, jak Žižkov asi vypadal před sedm-
desáti lety.

Staré žižkovské hospody byly v předvánoční čas plné a staří pá-
nové vesele pili pivo, které teklo proudem, děcka si hrála na četníky 
a lupiče. Maminky pekly cukroví a doma to sladce vonělo vanilkou. 
Najednou se probudím ze svého snění a zjistím, že jsem se ocitla 
před kinem Aero. V té době tu asi dávali filmy, které tenkrát lidi po-
bavily a přinášely jim zajímavé zážitky. 

Na předešlou myšlenku dočista zapomenu a zajdu dovnitř, po-
dívat se, co je na denním programu. Říká se, že v kině Aero se bu-
dete vznášet. Abych se o tom přesvědčila, koupila jsem si lístek na 
film Žižkovská romance. Usedla jsem doprostřed sálu a začala jsem 
se dívat, jak na platně skáče 3,2,1..., a pak už začíná černobílý film. 
V sále spolu se mnou sedí ještě pár starších dam, které nejspíše vzpo-
mínají na dobu, ve které byl film natočen. Náhle se ocitám v roce 
1959, v žižkovských ulicích. Vidím Koněvovu třídu a přilehlé uličky 
a srovnávám, k jaké změně došlo za těch 47 let. Děj se mi sice moc 
nelíbil, už mě asi neoslovil, ale velice zajímavé bylo to srovnání. Po-
znávám zde i náš dům a blízké okolí. Za tu dobu ubylo pár topolů 
z aleje v Jeseniově ulici a ty, které zůstaly, hodně vyrostly. Říkám si, 
zda bych v té době vůbec chtěla žít? 

Když jsem odcházela ze sálu, tak jsem se cítila opravdu povzne-
seně. Denně zde promítají šest až sedm zajímavých filmů a mezi ni-
mi i oblíbené pohádky pro děti, například o populární dvojici Mach 
a Šebestová. 

Vyšla jsem ven a šla ulicemi, které jsem před chvílí viděla na plátně. 
Zvolna se stmívá a krásný výhled na Prahu přede mnou potemňu-

je. Mezi vločkami sněhu prosvítají pouliční světla a já se zvolna vracím 
dlouhou alejí zpátky domů – na Žižkov, na místo, které mám ráda.

Domika Srpová, ZŠ Pražačka

Takový je můj svět

Lenka Chuchmáková, ZŠ Chmelnice

Anna Hošková, ZŠ V Zahrádkách

Veronika Nejedlá, ZŠ V Zahrádkách

Adéla Nekvasilová, ZŠ Chmelnice

Matyáš Namay, ZŠ nám. J. z Poděbrad

Tereza Bohatová, ZŠ Chmelnice

Výtvarnou část soutěže doprovodily na výstavě v Galerii pod radnicí 
také ukázky prací kroužku keramiky v Domě dětí mládeže Ulita.

Tereza Obersteinová

Kateřina Francová

Kromě hlavních cen bylo uděleno i několik čestných uznání
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PUTOVÁNÍ ČASEM

Pro někoho krásný slunný den, avšak pro žáky 6.A Vaška a Pavla 
nebyl o moc příjemnější než ten včerejší. Rodiče Vaška totiž zjistili, 
že jejich milovaný synáček propadá z dějepisu. Musel dějepis vytáh-
nout na „jednušku“ za každou cenu a proto hodiny a hodiny pro-
seděl nad učebnicí...

Až mu máma říkala: Vašku, malinko ses přepracoval, nechceš jít 
s Pavlem na procházku po cestě Karla čtvrtého? Vašek se zaradoval: 
Konečně si dám s Pavlem tu zatracenou cestu do pořádku! Pavel 
už čekal před domem: Tak pojedeme tramvají k Prašné bráně, přes 
Karlův most až na Pražský hrad. Dojeli před Českou národní ban-
ku a došli k Prašné bráně. Za rohem na ně čekalo veliké překvapení. 
Uviděli obrovskou věž a vstupní bránu a před Vaška najednou spad-
la krásná třpytivá koule. Vašek se lekl, zaklepal Pavlovi na rameno 
a povídá: Pavle, koukej zázrak. Jaký zázrak, kde ho vidíš? No tady, 
přímo přede mnou. Pavel se podivil a řekl Vaškovi: Va-Va-Vašku to-
-to-to jeto u-u-ufo? A Vašek tu podivuhodnou kouli vzal domů.

Když se oba vrátili domů, u Vaška zrovna slavili třetí narozeni-
ny jeho malé sestry. Když s Pavlem ukázali tátovi tu podivnou věc, 
řekl jim: Kluci! Kde jste tu podivnou věc našli? Tam u Prašn... ale 
to už nedopověděli, jen viděli jak na malém nočním stolku se zlo-
věstně třpytí malá koule a zdálo se jim, že se koule otevírá a pohl-
cuje světlo... 

První se probral Vašek, klepl Pavlovi na rameno a řekl: Pavle, kde 
to jsme? Já bych řekl, že jsme v polovině 14 století. Jak jsi to poznal? 
Koukni se támhle a ukázal mu na velkou železnou tabuli. Píše se rok 
1368. Vašek se pozastavil a povídá. Pavle, koukej tam se něco děje, 
slyším hudbu. Když ušli dobrých 50 metrů uviděli malou hospůd-
ku. Hospodský jim otevřel a podivil se: Čo vy tady hledáte? zeptal se 
jich. No přece krále. Už je tma, přespěte u nás. Ale my nemáme ani 
desetník. Vy nemáte co? Ach promiňte, já zapomněl, odpověděl Va-
šek. Čím se tady platí? No přece Šrynkama. A vy nás tady necháte 
přespat zadarmo? No to se ví, že ne, zadarmo ani kuře nehrabe, ale 
že mám dobré srdce, nechám vás tu jednu noc odpracovat...

Když se oba kluci probudili, pan hostinský povídá: Vstávejte, prá-
ce čeká. Pavel musel vyleštit podlahu a Vašek měl za úkol vyprat 
prádlo. Jak pral, uviděl královský kočár. Vzal košík s prádlem a bě-
žel za Pavlem a křičí, že se sem blíží král. Už z dálky slyšeli pištět 
trubky a řinčet bubny. Z kočáru se najednou ozvalo STÁT! Vystou-
pil král Karel IV., vstoupil do hospůdky a uviděl, jak oba kluci klečí 
na tvrdé podlaze a s vypětím všech sil drhnou podlahu...

Karel hodil pytlík plný zlaťáků na stůl a řekl: Stačí? Och ano! Tak 
vyrazíme, popadl kluky a odjeli do hradu. Když se oba kluci probu-
dili, leželi na krásně povlečené posteli. Přišla za nimi komorná a po-
vídá: Král Karel IV. vás čeká. Odvedli je do krásné komnaty. Král 
jim nabídl: Když budete chtít, můžete jet se mnou na víkend na Ka-
rlštejn. Vašek se ho zeptal: A čím pojedeme? Autobusem? Nebo au-
tem? Ve středověku autobusy ani auta nejezdí, napomenul ho Pavel. 
Umíte jezdit na koni? zeptal se jich Karel. Když odešel, oba kluci ra-
dostí zapískali. My budeme jezdit na koni! Juchů! Musíme se to na-
učit. A jak? No přece poprosíme Karla ať nás to naučí. Když dorazili 
do síně Karla IV., místnost byla celá pozlacená a u zdi stála obrov-
ská brnění a na velkém stole bylo prostřeno pro tři osoby. Tak pojďte 
hoši, posaďte se. Kluci se posadili a žasli: To si můžeme vzít? No ano. 
Pane...? Můžete mi tykat, přerušil je. Pavel povídá Karle, kdy nás na-
učíš jezdit na koni? Můžeme začít hned po snídani. Když se najedli, 
tak jim Karel řekl: Kluci, teď vám musím říci pár informací ohledně 
koní. Nikdy ke koni nechoďte zezadu! Kůň je krásné stvoření a tak 
na něj nikdy nebuďte naštvaní a buďte na něj vždy hodní. Najednou 
se Karel zastavil a praví: Vždyť já bych na to úplně zapomněl, mu-
sím vám dát přinést nějaké oblečení, v těchhle „hadrech“ nemůžete 
jezdit. Karel zatleskal a už tu byly chůvy s oblečením. Když dorazi-
li do stájí Karel jim dal na výběr koně: Tak si každý vyberte jedno-
ho koně jasné? Vašek si vybral krásného černého koně a Pavel čer-
nobílého... 

Ráno je probudilo hlasité troubení trubek. Co se děje? zeptal se 
Vašek Pavla. Vašek seběhl do Karlovy ložnice a viděl, jak se Karel 
IV. obléká do cestovního roucha. Musíme za chvíli vyjet ... Tak jo, 
za čtvrt písku vyrážíme. A Karel podal Vaškovi nádherné přesýpa-
cí hodiny. Když se oba kluci převlékli do cestovního oblečení, ven-
ku už na ně čekali vystrojení koně. Když projeli branami Prahy, tak 
Vašek pravil: Karle, kdy pojedeme královskou cestou? Až se bude-

me vracet odpověděl mu Karel IV. Jeli dlouhou cestou až se najed-
nou před nimi objevil obrovitánský hrad. Tak to je on? Ano odpově-
děl Karel. Když se před nimi otevřela vstupní brána, tak se klukům 
zatajil dech nad tou krásou. Kluci nikde neviděli ani jedinou paní či 
dámu. Proč tu nejsou žádné holky? Toto sídlo bylo vystaveno Kar-
lem IV. pro uklidnění a je sem přísný zákaz vstupu dam, odpověděl 
mu pan hradní. Kluci byli po dlouhém výletě hodně unavení a tak 
usnuli hned, jak se hlava dotkla polštáře. 

 
Ráno je probudil křik sojky. Kluci se rozhlédli kolem sebe a Va-

šek si všiml jak pod hradbami chodí stráž a vchází do hlavní brá-
ny. Kluci přišli ke Karlovi a ten jim sdělil: Hoši, zrovna přijel posel 
z Prahy. Musím se okamžitě vrátit do Prahy. A my pojedeme s te-
bou? Ano ovšem, odpověděl jim Karel IV. Vašku, jak jste se tu vlast-
ně vzali? Přilétli z 21. století. Vašku, to jsi tak hrozně unavený, že blá-
bolíš takové nesmysly? Přenesli jsme se sem omylem se zázračnou 
koulí. Karel IV. byl velmi udiven, když zjistil, že jeho oblíbenci mají 
pomátlou hlavu. Snad jsou jenom unavení, pomyslel si. Když dora-
zili k branám Prahy, zeptal se Vašek: Tady, Karle, začíná královská 
cesta? Ano. Když došli k Prašné bráně, tak se Vašek pod ní zastavil 
a pravil: To jsi postavil ty? Kdepak, to já ne. Když přešli Staroměst-
ské náměstí, po chvíli dojeli ke Karlovu mostu a zastavili se u brány. 
Kluci překvapením ztratili řeč. Co se stalo hoši? zeptal se Karel. Co... 
co se stalo s těmi krásnými sochami? Tady na Kamenném mostě so-
chy nikdy nebyly! Na Kamenném mostě? Vždyť tohle je přeci Kar-
lův most. Toto musím vědět nejlépe já. Vždyť základní kámen jsem 
nechal položit v roce 1357. Koukněte se také nahoru, na vstupní brá-
nu a Karel ukázal prstem na bránu. Tam je ptáček. To není jen tak 
nějaký ptáček, to je ledňáček. Toho mám ve znaku. Tak chlapci, víte 
z čeho se stavěl Kamenný most? Já vím, z kamenů a z malty, vykřikl 
Pavel. A víte co se přidávalo do malty? Vajíčka. No jasně, aby to lépe 
drželo. Když dorazili do hradu, tak kluci vlezli do postele a usnuli. 
Zdálo se jim, že se před nimi objevila třpytivá koule.

 
Vašek se vzpamatoval první, probudil Pavla a povídá: Pavle, kde 

to jsme? Nebyli už v komnatě Karla IV. Vašek se šel podívat do ved-
lejšího pokoje. Za skleněnými dveřmi slavili zrovna 3. narozeniny 
jeho malé sestry. Vašek se rozběhl za svou mámou. Mami, tati, jak 
dlouho jsme pryč? Teď jste usnuli. To byl sen? Když do místnosti 
vstoupil Pavel a vše jim vylíčili, tak se mamky na sebe usmály.

Ráno šli oba kluci do školy a hned první hodinu měli dějepis. 
Když si paní učitelka vyvolala na zkoušení Vaška, zeptala se kudy 
chodil Karel IV. Karel IV. chodil po... Vaškovi zatrnulo. Najednou ho 

v kapse od kalhot zatlačily malé stříbrné přesýpací hodiny. Vašek si 
uvědomil, že to co se jim stalo, nebyl sen, vzpomněl si na to, jak ho 
Karel IV. prováděl Prahou a začal povídat: Královská cesta začíná 
u Prašné brány, dále pokračuje přes Staroměstské náměstí, Kamen-
ný most teda Karlův most a na Pražský hrad. Paní učitelka žasla. 
Tak nám Vašku pověz něco Karlově mostě. Základní kámen Kar-
lova mostu byl položen 9. července 1357. Paní učitelka dala Vaško-
vi obrovskou jedničku. Když rodiče zjistili, že Vašek dostal jedničku 
z dějepisu, skákali radostí. Vašek chtěl ukázat mámě, že to co se stalo 
včerejší večer nebyl jen sen, sáhl do kapsy pro stříbrné přesýpací ho-
diny, ale co to? Hodiny zmizely. 

To tajemství věděli oba kluci, ale nikdy už nemohli nikomu doká-
zat, že to vše byla pravda a že jejich kamarád se jmenuje Karel IV.

(redakčně kráceno)

Marek Meloun, ZŠ Chmelnice

TAKOVÝ JE MŮJ SVĚT je již tradiční soutěž pro děti ve věku 
8 až 15 let, ve třech oborech  literárním, výtvarném a letos poprvé 
i fotografie. Děti jsou rozděleny do dvou věkových kategorií.

LITERÁRNÍ OBLAST 
I. kategorie (I. stupeň ZŠ)

1. místo neuděleno
2. místo neuděleno
3. místo neuděleno
čestné uznání Jana Šimánková a Kristýna Radostová 

(ZŠ V Zahrádkách)
Magdalena Lemfeldová (ZŠ V Zahrádkách)

II. kategorie (II. stupeň ZŠ) – poezie
1. místo Martin Janouš (ZŠ Chmelnice)
2. místo Petra Sosnovská (ZŠ Líbeznice)
3. místo Michaela Kroftová (ZŠ Perunova)
čestné uznání Eliška Vondrušková (ZŠ Perunova)

Vendula Brázdová (ZŠ Perunova)
II. kategorie (II. stupeň ZŠ) – próza

1. místo Marek Meloun (ZŠ Chmelnice)
Dominika Srpová (ZŠ Pražačka)

2. místo Michaela Hlaváčová (ZŠ Pustiměř)
Kateřina Nováková (Gymnázium Dobříš)

3. místo Šárka Svobodová (ZŠ nám. J. z Lobkovic)
Jakub Schneider (ZŠ Pražačka)

čestné uznání Michaela Mrázková (ZŠ Chmelnice)
Matouš Turek (ZŠ Perunova)
Zuzana Hromádková a Krystýna Pospíchalová 
(ZŠ Líbeznice)

zvláštní cena Šárka Bártová, Zuzana Vachudová 
a Jan Pokorný (ZŠ Chmelnice)

FOTOGRAFICKÁ OBLAST
II. kategorie (II. stupeň ZŠ)

1. místo Adéla Nekvasilová (ZŠ Chmelnice)
2. místo Kateřina Václavíková (ZŠ Chmelnice)
3. místo Štěpán Krátký (ZŠ Chmelnice)
čestné uznání Kristýna Kunclová (ZŠ nám. J. z Lobkovic)

Tereza Zábranská (ZŠ Perunova)
cena RN Jan Pokorný (ZŠ Chmelnice)

VÝTVARNÁ OBLAST
I. kategorie (I. stupeň ZŠ)

1. místo Adéla Nekvasilová (ZŠ Chmelnice)
2. místo Tereza Bohatová (ZŠ Chmelnice)
3. místo Michaela Václavková (ZŠ Chmelnice)
čestné uznání Veronika Nejedlá (ZŠ V Zahrádkách)

Anna Hošková (ZŠ V Zahrádkách)
Agáta Bortlová (ZŠ Pražačka)
II. kategorie (II. stupeň ZŠ)

1. místo Lenka Chuchmáková (ZŠ Chmelnice)
2. místo Helena Zahradníková (ZŠ Chmelnice)
3. místo Pavel Nádvorník (ZŠ Líbeznice)
čestné uznání Lucie Rambousková (ZŠ Chmelnice)

Marek Kroufek (ZŠ nám. J. z Poděbrad)
Matyáš Namai (ZŠ nám. J. z Poděbrad)

Adéla Nekvasilová, ZŠ Chmelnice

Jan Pokorný, ZŠ Chmelnice
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J. Kodíček – Bruslař (1. místo v  kategorii „Sportovní zápolení v Praze 3“

Libuše Procházková – Strom v květu (2. místo v  kategorii „Životní prostředí“)

Jan Chroňák – UFO,  (2. místo v kategorii „Proměny Žižkova a Vinohrad“)Zuzana Chrástová – série fotografií (3. místo v  kategorii „Životní prostředí“)
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Díky finančnímu daru od společ-
nosti Pražská energetika může 
Dětský domov v Klánovicích do-
končit stavbu nového plavecké-
ho bazénu. Symbolický šek na 
62 tisíc korun převzaly děti z ru-
kou Miroslava Poche, pražského 
zastupitele a člena dozorčí rady 
Pražské energetiky, a. s., která fi-
nance věnovala. 

„Jsme rádi, že Pražská energe-
tika podpořila náš dětský domov, 
který se stará o děti ve věku od tří 
do osmnácti let, a podpory si ve-
lice vážíme. Prostředky investuje-
me do dokončení zázemí našeho 
nového plaveckého bazénu,“ po-
děkovala za dar zástupkyně ředi-
tele domova Hana Horbasová.

Dětský domov v Klánovicích se 
PRE nerozhodla podporovat po-
prvé. Již v říjnu předala finanční 
dar ve výši více než 30 tisíc ko-
run. Částka představovala výtě-
žek z hokejového utkání herců te-
levizního seriálu Poslední sezóna 
a zaměstnanců společnosti u pří-
ležitosti 110. výročí PRE. „Cíleně 
podporujeme organizace, které 
nejsou komerční a zvlášť smyslu-
plná je pak podpora dětí s naří-
zenou ústavní péčí, které vyrůs-
tají bez vlastní rodiny. Chceme 
se podílet na tom, aby i tyto dě-
ti mohly žít jako ostatní, hrát si, 
chodit do kina, sportovat a bavit 
se, zkrátka žít normálně. Ať si dě-
ti co nejvíce hrátek v bazénu uži-
jí,“ popřál Miroslav Poche.

Pro dar PRE využila finanční 
prostředky, které zůstaly na spe-
ciálním účtu z Dárkových kupo-
nů. Již druhým rokem PRE nabízí 
Dárkový kupon na elektřinu, kte-

rým mohou lidé obdarovat své 
blízké. Jedná se vlastně o před-
placení elektřiny. Tímto neob-
vyklým způsobem lze obdarovat 
každého, do jehož domácnos-
ti dodává elektřinu Pražská ener-
getika. Prostředky jsou uloženy 
na zvláštním účtu do okamžiku, 
kdy dojde k aktivaci Dárkového 
kuponu. Aktivace je jednoduchý 
krok, na který má držitel Dárko-
vého kuponu šest měsíců. Stane 
se však, že obdarovaný o výho-
dy kuponu zájem neprojeví, a tak 
jsou po uplynutí lhůty prostřed-
ky dle stanovených pravidel po-
užity pro charitativní účely. Tak-

to, byť nevědomky, lidé přispějí 
na dobrou věc. Takový je i osud 
financí darovaných klánovické-
mu domovu. 

Dětský domov v Klánovicích 
byl založen v lednu 1949 a v sou-
časné době pečuje o 39 dětí. Ka-
pacita domova je 60 dětí rozdě-
lených do šesti výchovných sku-
pin. O každou skupinu se starají 
dvě vychovatelky a jedna noč-
ní vychovatelka. V současné do-
bě studuje 19 dětí v odborných 
učilištích, středních odborných 
učilištích a na středních školách. 
Jeden chlapec studuje vysokou 
školu.

Zpříjemněte si 
čekání na Ježíška, 
zahrajte si vánoční hru na
www.pre.cz/vanocni-hra.html

Změnu ve fakturaci připravi-
li od září pražští energetici. Na-
příště budou odečítači navště-
vovat domácnosti jen jednou 
ročně, stejně tak přijde vyúčto-
vání jednou za 12 měsíců. Lidé 
se však nemusejí obávat, že by 
doplatek elektřiny byl pak pro 
ně velkým soustem – ve výji-
mečných případech si výši záloh 
může každý odběratel s Praž-
skou energetikou domluvit pod-
le svých potřeb. Na nový systém 
jsme se zeptali tiskového mluv-
čího Pražské energetiky, a. s. 
(PRE) Petra Holubce. 

Jaké výhody změna vyúčtování 
přináší?

Roční cyklus fakturace fungu-
je i u ostatních dodavatelů energií, 
a to nejen v České republice. Da-
ří se nám získávat zákazníky mimo 
zásobovací území PREdi, a tak 
vznikal nesoulad mezi fakturačním 

obdobím distributora a PRE. Také 
z průzkumů, provedených u na-
šich zákazníků vyplývá, že upřed-
nostňují roční interval. 

Naší dlouhodobou snahou je 
snižování nákladů, které se promí-
tají do konečné ceny za elektřinu. 
Nový systém především zjedno-
duší administrativu: místo tří vyúč-
tování ročně dostanou odběratelé 
pouze jediné. To také v důsledku 
přispívá k ochraně životního pro-
středí. Konstantní výše záloh po 
celý rok pomáhá větší přehlednos-
ti rodinných finančních rozpočtů. 
Navíc se jejich počet zvýší z deví-
ti na jedenáct, což umožní pokles 
částky. Tím se sníží nárazové zátě-
že peněženek odběratelů
Pokud bude odběratel chtít vá-
mi stanovenou výši záloh po-
změnit dle svých potřeb, jaké 
má možnosti?

Změnu záloh nedoporučuje-
me, protože dokážeme z hledis-

ka roční spotřeby stanovit jede-
náct záloh vcelku přesně, takže 
vyúčtování za rok se může pohy-
bovat v částkách plus mínus de-
setikorun. Snad jen u rekreačních 
objektů z důvodu sezónnosti lze 

o změně uvažovat. Těm, kteří platí 
zálohy měsíčně poštovní poukáz-
kou, doporučujeme změnu pla-
tebního způsobu, protože nyní by 
měli složenek jedenáct. Největší 
časovou i finanční úsporou je pří-

mé inkaso z bankovního účtu. Zá-
kazník pak nemusí měsíčně chodit 
na poštu či do banky s příkazem. 
Přitom však neztrácí kontrolu nad 
svými výdaji. Dopředu zákazníky 
seznamujeme s tím, jakou částku 
budeme z účtu inkasovat. Mají tak 
dostatek času uplatnit případné 
připomínky. Pokud odběratel pou-
žívá k placení záloh již nyní přímé 
inkaso či SIPO nemusí s novým 
systémem nic zařizovat, o správ-
ný a včasný předpis záloh se po-
stará PRE. 
Může si odběratel své platby 
kontrolovat i přes internet?

Jistě, na stránkách PRE si zak-
tivuje chráněný přístup ke svým 
datům ve složce Můj zákaznický 
účet. 
Více informací lze získat na we-
bových stránkách www.pre.cz, na 
Zákaznické lince Pražské energe-
tiky 267 055 555 nebo v Zákaznic-
kém centru společnosti.

Elektřina od září – jeden odečet, stabilní zálohy

Finanční dar dětem 
z domova v Klánovicích

Končí rok, ve kterém si Praž-
ská energetika připomíná 110. 
výročí založení svého přímého 
právního předchůdce – Elektric-
kých podniků královského hlav-
ního města Prahy. Tomuto jubi-
leu byla věnována i publikace 
„110 LET Jsme energie toho-
to města“. Za tuto firemní pre-
zentaci PRE obdržela významné 

ocenění – Zlatou pecku – 
ve 13. ročníku nejprestiž-
nější mezinárodní soutěže 
reklamních a marketingo-
vých agentur pořádaných 
Asociací českých reklam-
ních agentur a marketin-
gových komunikací AČRA.

Snahu o co nejlepší in-
formovanost směrem k od-
borné i laické veřejnos-
ti směřuje PRE nejen do 
„dávné“ historie. Tuto sku-
tečnost dosvědčuje i „bron-
zová příčka“ Skupiny PRE 
v celkovém hodnocení letošního 
ročníku soutěže CZECH TOP 100 
výročních zpráv. Navíc v nejdůle-
žitější kategorii „Informační hod-

nota“ se Skupina PRE umístila na 
1. místě.

Zaměření Skupiny PRE na po-
třeby zákazníků i dalších zájem-

ců o informace z oblas-
ti energetiky prokázalo rov-
něž vítězství PRE v katego-
rii energetických společ-
ností v prestižním každo-
ročním žebříčku firemních 
webových prezentací Web-
Top100. V hlavním žebříč-
ku se pak pražští energetici 
v konkurenci desítek přihlá-
šených českých firem umís-
tili na třetím místě za Čes-
kou pojišťovnou a ČSOB.

Pro děti z klánovického domova to byla hezká chvilka. Nejen, že dosta-
ly peníze od člena dozorčí rady Pražské energetiky a pražského zastu-
pitele Miroslava Poche na dokončení příslušenství k bazénu, ale navíc 
nemusely ani do školy.

Trojí ocenění pro informační média PRE

Elektronická faktura

Udûlejte radost 
sv˘m nejbliÏ‰ím – 
pfiedplaÈte jim elektfiinu!

Dárkové kupony
na v‰ech kontaktních 
místech PraÏské energetiky.
www.pre.cz/kupon

Elektfiina jako dárek

Výhody elektronické faktury 

Rychlé doručení
Snadný přístup k faktuře odkudkoli
Snadná archivace
Snížení rizika ztráty při doručování

Jak si zvolit formu pdf na vyúčtování elektřiny?
Změnu můžete provést na www.pre.cz//elfa,
případně zavolejte na Zákaznickou 
linku PRE 267 055 555
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Prosinec

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

11. 12. – 4. 1. 2008 M. KRYNHUTOVÁ: 
Vánočky a bublinky 
(vernisáž v 11. 12. v 18 hodin)

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

FILMASIA –
festival asijské kinematografie

  1. so 18.00 Jedna noc v Mongkoku 
20.30 Korejské překvapení
23.00 Asijská hororová noc

  2. ne 15.00 Souboj stratégů 
18.00 Neviditelný terč 
20.30 Čtyři nebeští

  3. po 18.00 Dvojí život Veroniky
20.00 Skeletoni – premiéra filmu

  4. út 18.00 Warholka
20.30 Kurz negativního myšlení

  5. st 18.00 Kurz negativního myšlení
20.30 Import/Export

  6. čt 18.00 Taxidermia
20.30 Šťastné míle

  7. pá 18.00 Shortbus
20.30 Nebe nad Berlínem
22.45 Super Size Me

  8. so kino uzavřeno
  9. ne 15.00 Kurz negativního myšlení

18.00 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
20.30 Šťastné míle

10. po 18.00 Goyovy přízraky
 20.30 Večer s Led Zeppelin 

– křest nového DVD
11. út 18.00 Edith Piaf

20.45 Lisabonský příběh
12. st 18.00 Import/Export

20.30 AERO NASLEPO 
– nevíš na co jdeš, ale platíš až po 
představení

13. čt 18.00 Persepolis
20.30 Faunův labyrint

14. pá 18.00 Šťastné míle
20.30 Persepolis
22.30 Samaritánka

15. so 19.00 MET: LIVE IN HD 
– Charles Gounod | ROMÉO 
ET JULIETTE (on-line přenos 
opery – více na str. 4)

16. ne 15.00 Šťastné míle
18.00 Tajnosti
20.30 Zvětšenina

17. po 18.00 Irina Palm
20.30 Sladký život

18. út 18.00 Kdo je tady ředitel
20.30 Casablanca

19. st 18.00 Kafe a cigára
20.30 Nebe nad Berlínem

20. čt 18.00 Red Road
20.30 Šťastné míle

21. pá 18.00 Import/Export
20.30 Carmen
22.30 Kachní sezóna

22. so 18.00 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
20.30 Kurz negativního myšlení
22.30 Občan pes

23. ne 18.00 Kurz negativního myšlení
20.30 Once

24. po 22.00 Život Briana
25. út 18.00 Once

20.30 Václav
26. st 18.00 Šťastné míle

20.30 Na druhé straně
27. čt 18.00 Plechový bubínek

20.45 Faunův labyrint
28. pá 17.45 Marketa Lazarová

20.45 Gympl

22.30 Beastie Boys, 50 kamer 
a 40 tisíc očí

29. so 18.00 Edith Piaf
20.30 Persepolis
22.30 Simpsonovi ve filmu

30. ne 18.00 Persepolis
20.30 Shortbus

31. po kino uzavřeno

FILMY PRO SENIORY
  4. út 10.00 Konec
11. út 10.00 Interview
18. út 10.00 Poslední vlak

DĚTSKÉ FILMY
  8. so 15.30 Kouzelný kolotoč
22. so 15.30 Dva mrazíci
23. ne 15.30 Mikeš a jeho přátelé
25. út 15.30 Broučci
26. st 15.30 Pojďte pane, 

budeme si hrát!
29. so 15.30 Ratatouille
30. ne 15.30 Pohádky bratří Čapků

NEDĚLE PRO RODIČE S DĚTMI
Během dětského filmu mají rodiče vždy 
volný program v aerobaru
  2. ne 14.00 děti: Krtek o Vánocích 

15.00 děti: Vánoce se blíží, hrama 
se to jenom víří!
rodiče: Souboj stratégů 
(film je uveden v rámci 
FILMASIA festivalu)

  9. ne 14.00 děti: Pohádky tisíce 
a jedné noci

 15.00 děti: Jsme děti a děláme si 
dětský svět!
rodiče: Kurz negativního myšlení

16. ne 14.00 děti: Mikeš v zimě 
a o Vánocích 
15.00 děti: Pojďte se s námi těšit 
na Vánoce!
rodiče: Šťastné míle

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

  2. ne 12.00–20.00 Heine R. Avdal: 
KRABICE S DÍRAMI

  3. po 19.30 TROS SKETOS

  4. út 19.30 Future Line: 
THE ROADS + THE 
UNIVERSE DISCOURSE

  5. st 19.30 VALJA BALKANSKA 
& PETAR JANEV

  6. čt 10.00 Divadlo Buchty a loutky: 
ANDĚLÍČEK TONÍČEK
19.30 HUDBA PRAHA/
JASNÁ PÁKA a hosté *

  7. pá 19.30 HUDBA PRAHA/
JASNÁ PÁKA a hosté *

  8. so 19.30 Respect plus: CIBELLE
  9. ne 19.30 JESU + FEAR FALLS 

BURNING
10. po 19.30 PKD uvádí: 

MORIR DE CERVEZA *
11. út 19.30 MŇÁGA A ŽĎORP
12. st 19.30 QUITE QUIET + 

BRATŘI V TRIKU + CIRCUS 
PONORKA

13. čt 19.30 Spolek DIVOJ: Jean-Paul 
Sartre – S vyloučením veřejnosti

14. pá 19.30 KABARET CALIGULA: 
Zkáza vesmírné lodi Libido

15. so 19.30 Music Infinity: 
STARS OF THE LID

16. ne 15.00–20.00 ZA PECÍ
17. po 19.30 DÉCALAGES: Posedlost
18. út 19.30 Future Line: 

BLACKMAILERS + SEVEN
19. st 19.30 COCOTTE MINUTE 

+ POST IT *
20. čt 20.00 Euroconnections: 

DIGITALISM + MIDI LIDI
21. pá 19.30 BOW WAVE
22. so 19.30 GHOSTMOTHER + 

PEŤO TÁZOK a KARAOKE 
TUNDRA

23. ne Sigur Rós: HEIMA
26. st 15.00–20.00 Kicking me softly
27. čt 15.00–20.00 Floorball Batlle
28. pá 19.30 VELVET 

UNDERGROUND REVIVAL
29. so 20.00 ...A BUDE HŮŘ (film)
30. ne 20.00 ...A BUDE HŮŘ (film)
31. po 21.00 FESTA DA 

MADRUGADA Silvestr 2007

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

  3. po 19.30 J. FISCHER – housle, 
T. JAMNÍK – violoncello, 
I. KAHÁNEK – klavír (L. van 
Beethoven, J. Suk, D. Šostakovič)

  4. út 19.30 Koncert odd. komorní hry 
Pražské konzervatoře (M. Marais, 
P. Telemann, J. S. Bach aj.)

  6. čt 19.30 CHAIRÉ PŘÍBRAM 
– O vánocích zpívám... (Vánoční 
písně z Jistebnického kancionálu, 
z barokních kancionálů, koledy)

  7. pá 19.30 PRAŽSKÉ KYTAROVÉ 
KVARTETO – vánoční koncert 
(A. V. Michna z Otradovic, 
G. Sanz, J. S. Bach, A. Corelli, 
J. Rodrigo, J. Matys, J. Mysliveček, 
C. Debussy aj.)

  8. so 15.00 TRIO CONSORTIO 
a E. RANDOVÁ – mezzosoprán, 
j. h. (J. Clarke, A. Dvořák, 
W. A. Mozart, C. Franck, 
G. P. Telemann, F. Schubert aj.)

  9. ne 19.30 M. KAŇKA – violoncello, 
RUMI ITOH – klavír 
(F. Schubert, L. van Beethoven, 
C. Franck)

10. po 19.30 MUSICA AD TABULAM 
– Jezulátku zpívejme (Vánoční 
koledy z českých kancionálů) 
– křest CD

11. út 19.30 Vánoční koncert souboru 
MUSICA DOLCE VITA 
(Adventní a vánoční skladby 
J. S. Bach, G. F. Händel)

12. st 19.30 PĚVECKÝ SBOR ČVUT,  
M. MOUDRÝ – varhany 
(W. A. Mozart, O. di Lasso, 
J. S. Bach, A. Dvořák aj.)

13. čt 19.30 Vánoční JABLKOŇ
14. a 15. 17.00 a 19.30 MALÁ ČESKÁ 

MUZIKA J. POSPÍŠILA 
– Štědrej večer nastal. 
Zvonečky a zvonky s sebou!

16. ne 17.00 a 19.30 smíšený komorní 
sbor PRAŽŠTÍ PĚVCI a sólisté, 
komorní orchestr – Česká mše 
vánoční J. J. Ryby

17. po 19.30 ENSEMBLE BONA FIDE 
– vánoční koncert (G. P. Telemann, 
Ch. W. Gluck, W. Held) 

18. út 19.30 Vánoce se souborem 
LINHA SINGERS (česká 
a slovenská vánoční kantorská 
muzika 18. století)

19. st 19.30 ECCE MUSICA – Nastal 
nám den veselý (A. Michna 
z Otradovic, V. K. Holan-
Rovenský, lidové zpěvy vánoční)

20. čt 19.30 Setkání se souborem 
MUSICA BOHEMICA

21.pá 17.00 a 19.30 Vánoce 
s KARMÍNOU (koledy z Čech 
a staré Evropy)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18

a v přestávkách večerních koncertů
22. 11. – 21. 12. S. Billeter – lepty z cyklu 

„Hledat Petrkov“

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. po 20.00 NANOHACH/ 

M.  Záhora: Resonance, 
M. Eliášová: Zrcadlení

11. a 12. 20.00 V. Ondrašíková: 
IN-FINITO (premiéra), 
V. Ondrašíková: Unique derniéra

6. a 20. čt 19.30 Uvolněte se, prosím

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
4., 5. a 14. 10.00 L. Tretiagová, 

T. Marečková: Pohádka 
po kapkách

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
www.cimrman.at

  2. ne CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
  5. st VRAŽDA V SALÓNNÍM 

COUPÉ
  6. čt ZÁSKOK
  9. ne BLANÍK
13. čt NĚMÝ BOBEŠ
14. pá AFRIKA
16. ne ZÁSKOK
21. pá DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU 

DIVADLO PRAŽSKÉ
KONZERVATOŘE

  3.po K. J. Erben, J. Suchý, F. Havlík: 
KYTICE

10. po J. M. Synge: HRDINA ZÁPADU
17. po J. Vostrý: TŘI V TOM

Pozvánka
DUHOVÉ KLUBÍČKO

(ZŠ nám.J.z Poděbrad 7)
Výtvarná dílna (s hlídáním dětí):
  5. st 8–12 látkový svícen 120 Kč 

(přihlášky do 26. 11.– J.Vosická 
608 765 496)

19.a 20. vám zabalíme dárky
VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH:
Hip hop, pá 14.30–16
Špendlík, út 14–17
Basketbal dívky 10–13 let, 

st 15.45–17.15
K@mpík - úterý 15.30 -17
(info 776 071 424 M. Kobylková)

GALERIE KRÁSOVA 37
(www.krasova37.wbs.cz)

otevřeno ne–út 13–18
1. 12. – 25. 12. Marek Hein – 
  keramika

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
(Blahoslavova 2)

  4. út 16.30 přednáška dr. Šestá-
ka: Masopustní a silvestrovské 
tisky za sbírky žižk. učitele

18. út 16.30 Vánoční besídka 
s hudbou

NOVA TROJKA
(www.novatrojka.cz, Jeseniova 19)
  2. ne 14.00 Mikuláš s mírným čer-

tem, 60 Kč/rodina,  rezervace: 
222 589 404

  4. út 10.00 a 11.00 Muzikoterape-
utické hrátky, seminář M. Gerli-
chová

11. út 10.00 Masáže dětí a ko-
jenců s aromaterapií, seminář 
M. Smutná

13. čt Hudební vánoce v Nové Troj-
ce 10.00 Muzicírování se Špa-
líčkem a nadělování dárků Nové 
Trojce, 60 Kč/rodina (kdo přijde 
s dárkem, neplatí vstupné, se-
znam dárků na www.sunnysoft.
cz/dobra-vila) 16.00 Vánoční 
koncert žáků hudebních kurzů

14. pá 10.00 Laktační poradna 
s M. Vnoučkovou

17. 12. – 7. 1. Vánoční prázdniny

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

rezervace nutné
  7. pá 14.30 Vánoční tvořivá dílna, 

adventní věnce, živé i suché vá-
noční dekorace pod vedením 
floristky

12. st 15.30 Praktický průvod-
ce výchovou malých dětí: ko-
munikace rodič a dítě – dis-
kusní setkání s psycholožkou 
PhDr. I Špaňhelovou

14. pá 14.00 Vyhrazeno pro ma-
minky – manikérka, pedikérka, 
kosmetička a poradkyně pro lí-
čení v rodinném centru (pro děti 
herna, možnost zajištění hlídání)

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
10. po 13.00 Zase něco o Žižko-

vě s návštěvou žižkovské věže
(zast. tram č. 1, 9, 16 Ohrada)

14. pá 16.00 Vánoce se blíží. Dům 
pečovatelské služby, Roháčo-
va 26

ULITA
(Na Balkáně 100, www.ulita.cz)

  8. so 14.00 Turnaj ve stolním te-
nise – pro děti a školní mládež, 
přihlásit se můžete před zahá-
jením turnaje v den jeho konání. 
Startovné: 20 Kč

10. po 18.30–20.30 Akademie 2007 
– aneb stále v hudbě, tanci, po-
hybu a zpěvu. Společenský 
a reprezentativní večer praž-
ských domů dětí a mládeže. Ja-
ko host vystoupí Ewa Farna.

14. pá 17.00–19.00 Artepotkávání 
– dílna seberozvoje prostřednic-
tvím výtvarného umění, s prvky 
artefiletiky a arteterapie. Cena: 
80 Kč

17. po 10.00–11.30 Vernisáž Můj 
Žižkov – výstava a vyhodnocení 
výtvarných prací na téma Můj 
Žižkov, taneční vystoupení.

HOSTÉ
  9. ne 15.00 – 19.00 žonglování 

v Ulitě, vstup 40 Kč,
6., 13., 20. 12. 20.00 Afrotance – 

vede M. Zlámaná, možno cho-
dit i bez pernamentky 

� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a vi-
deokazety. Tel. 222 724 856
� Stomatologická ordinace MUDr. 
L. Svátkové v Olšanské 7 od 5. 11. 
opět v provozu! Zastupující lékař 
MUDr. J. Skalický. Tel. 222 581 614
� Pozor, změna! Nové tel. číslo sto-
matologické ordinace MUDr. Caň-
kové: 773 580 244
� Přijmu do restaurace v P3 kucha-
ře/ku a servírku na HPP i brigádně. 
Nástup ihned. Tel. 777 850 806
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží.  
Montáž na míru. Tel. 602 273 584
� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. 271 774 393, 723 552 450

� Koupím vánoční ozdoby, betlém 
z papíru, ze dřeva, sádry, i jednotlivé 
figurky a domečky. Tel. 274 814 448
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. 286 891 400
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel: 241 412 507
� Čistírna peří je umístěna na 
Plzeňské 170, Praha 5. Zhotovuje-
me deky a polštáře z naší sypkovi-
ny na počkání nebo do 24 hod. Při 
větší zakázce přivezeme i odveze-
me zdarma. Tel. 606 312 174
� Malířské a lakýrnické práce + úklid,
levně, kvalitně. P. Sus. Tel. 603 505 927
� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� 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
� Hledám hodnou paní k obč. hlí-
dání 6-leté dcerky. Tel. 605 830 406
� 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

� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� Vyměním pěkný byt 2+1, 96 m2, 
s bohatým přísl., vlast. top., za men-
ší, 50–60 m2, stát. před privatizací. 
Ostatní dohodou. Tel. 721 970 903
� Koupím byt v P3, dám okamži-
tou zálohu, platba hotově, právní 
záležitosti vyřídím, stav nerozho-
duje. RK nevolat. Tel. 234 095 720, 
603 814 606
� Vyměním obecní 2+kk, 47 m2, 
lodžie, výtah, na Olšanském nám., 
za podobný nebo větší v Praze 3 
před privatizací. Tel. 728 189 387
� Vyměním obecní 1+1, 54 m2, Pra-
ha 3, balklon, 2.p., výtah, komora, 
spíž, za větší. Tel. 603 309 120
� Vym. obecní 2+kk, I. kat., 44 m2, 
Flo ra, tichý, balkon, po rekons., za po-
dobný i před privat. Tel. 731 781 131
� Prodám garáž v OV na Jarově, 
P3, Pod Lipami 3/2663. Samostatná 
zděná garáž 3x6 m, el. 220 V, základ-
ní cena 350 000 Kč. Nabídky na 
e-mail: jarov.garage@atlas.cz
� Hledám sklad 15 m2 pro uložení 
obrazů. Tel. 271 774 921

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

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

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

INZERCE

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

Gymnázium 
Omská 1300 
100 00 Praha 10 – Vršovice

Gymnázium v Praze 10, Omská 1300, 
zve zájemce o vzdělávání v gymnáziu 

pro školní rok 2008/2009 na 
Den otevřených dveří, který se koná 
12. prosince 2007 od 16.00 hodin. 

Ve školním roce 2008/2009 otevře Gymná-
zium Omská celkem 3 třídy – 2 třídy osmi-
letého gymnázia pro žáky 5. tříd základních 
škol a 1 třídu čtyřletého gymnázia pro ab-
solventy 9. třídy základní školy a odpovída-
jících ročníků víceletých gymnázií. Zřizova-
telem školy je hlavní město Praha.
Informace o vzdělávání a o škole, podmín-
ky přijímacího řízení, vzdělávací programy, 
výroční zprávu o činnosti školy, inspekční 
zprávy atd. jsou k dispozici na webových 
stránkách školy – www.omska.cz. Pří-
padné dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle: 
267 311 317, příp. e-mailu: info@omska.cz.

Prosincový
domácí zápas 
FK Viktoria Žižkov

  2. ne 10.15 s FK Jablonec 97
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Blahopřání seniorům
Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v prosinci kulaté 

a půlkulaté narozeniny, přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní 
pohody. Blahopřejeme Evě Smíškové, Boženě Hudečkové, Drahomíře 
Jirkovské a Josefu Čapkovi.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 Viktor Pelzel

Co to je pekingská opera? 
Je to tradiční čínské divadlo, zpěvo-

hra, prostě syntetické divadelní umění, 
které kombinuje mnoho žánrů: jevištní 
pohyb, divadlo, akrobacii, pantomimu, 
čínské bojové umění, je tam i výtvarné 
umění, to je vidět na líčení i na tradič-
ních kostýmech. Herec je zpěvák, taneč-
ník, bojovník, mim a tak dále. 

Existuje zde dělení hereckých typů, 
každý musí zvládat zpěv a pohyb, pro 
každý je specifické líčení, kostým i jed-
nání. Třeba typ student má červené tvá-
ře, často se zamiluje, bývá vzteklý, ale 
má dobrou povahu. 

U klasické opery známe autora, 
u čínské nikoliv. Hodně lidí peking-
skou operu vnímá jako stylizované di-

vadlo plné symbolů. Na jedné straně tu 
jsou vzorce – pohybové, pěvecké, v lí-
čení, v kostýmech – aby bylo zřejmé, 
o jaký typ se jedná. 

Na druhou stranu je zde obrovský 
prostor pro improvizaci. Mám doma 
sbírku nahrávek jednoho čínského mis-
tra, na kterých zpívá stále stejnou árii, ve 
třicátých, pak v padesátých a nakonec 
v šedesátých letech. Pokaždé zní jinak.
Rozumí dnešní Číňané tomu, o čem se 
v opeře zpívá?

Čína je velká země a mluví se tam 
mnoha dialekty, rozdíly jsou obrovské, 
třeba kantonština – to je spíše jazyk, 
než nářečí. Takže Číňané si mimo svůj 
region nerozumí. V zemi existuje na 
300 profesionálních regionálních oper, 
každá hraje ve svém nářečí. Pekingská 
opera vznikla na základě regionálních 
divadel, když se jich mnoho sešlo na 
oslavách císařových narozenin. Vyprá-
ví se, že jim došly peníze a tak se musely 
spojit i s artisty, s mistry bojových umě-
ní a dalšími umělci, aby se uživily. Tím se 
pekingská opera dotvarovala jako syn-
tetické divadlo.

Její jazyk vychází z tehdejšího nářečí 
v okolí Pekingu, tedy z 18. století. Jazy-
ku už téměř nejde rozumět, ale fungují 
kódy a vzorce, takže ti, co se o operu za-
jímají, rozpoznají typy. 
A mají čínské opery dobrý konec?

Vždy. V čínské kultuře funguje prin-
cip jing a jang – to je čínský pohled na 
svět jako střet protikladů, jing a jang 
jsou v pohybu, Číňané věří v to pozitivní. 
Všechno končí dobře, ale až za dlouho.
Jaké herce, či zpěváky jste pro pražské 
představení vybrala?

Přála jsem si přivézt tradiční špičkový 
soubor, který by přinesl inspiraci. V Pe-
kingu jsem vybrala dětské profesionál-
ních herce z čínské divadelní akademie 

a s nimi přijeli také profesoři, kteří vy-
učují a zároveň jsou velmi známí diva-
delní herci. 

Na západě lidé vnímají čínskou ope-
ru jako něco velmi stylizovaného, čemu 
nerozumí. Je to velmi zajímavé, barev-
né, hezké a exotické. Proto Číňané čas-
to přivážejí na západ takzvané turistické 
verze. Jsou to mnohdy kvalitní soubory, 
ale s nekvalitním repertoárem. O to mi 
nešlo. Myslím, že i laik je schopen po-
znat kvalitu. V Pekingu jsme vybrali hru 
i herce tak, aby se vše dalo přizpůsobit 
podiu v Akropoli. 
Na přelomu ledna a února pořádáte 
první čínský festival v Čechách. Na co 
se mohou návštěvníci těšit?

Čínský festival se uskuteční ve čty-
řech českých městech, v Praze v Paláci 
Akropolis, v Českém Krumlově, v Hrad-
ci Králové a v Nymburku. Hlavní pro-
gram bude putovní a zajišťuje ho naše 
občanské sdružení. Také na něm vystou-
pím se svou skupinou. Mimo hlavní pro-
gram bude ještě program doprovodný 
a ten je v režii regionů. V Praze program 
začíná ve dvě, bude tam workshop – vol-
ná dílna pekingské opery pro každého 
a také čajovna. Jako doprovodný pro-
gram bude jarmark. Líbilo by se mi, aby 
vedle vietnamského stánku byla morav-
ská babička s kraslicemi a aby se vedle 
čajovny točilo pivo. Chtěla bych, aby to 
byl festival jako setkání. Není to festival 
pro Číňany, ale jsou tam samozřejmě ví-
táni. Hlavní program je setkání východ-
ní a západní hudby.

Vyšlo to tak, že v Hradci Králové bu-
deme uzavírat festival v den čínského 
nového roku, 7. února – roku Myši. 
A co to pro nás znamená ?

To je moc dobré a inteligentní zname-
ní. Stojí nejvýš z dvanácti zvířat čínského 
zvěrokruhu, bude to rok inteligence.

Možná bychom mohly vysvětlit jak to, 
že si spolu povídáme česky...

Od šesti let jsem studovala peking-
skou operu a v osmnácti se zjistilo, 
že můj zdravotní stav není tak dob-
rý, abych mohla ve studiu pokračovat. 
A tak jsem chtěla studovat jazyky, nej-
dříve angličtinu, která mi šla, ale pak 
mě napadla polština. Z té mě přeloži-
li na češtinu...

Když jsem dokončila studium měla 
jsem neuvěřitelné štěstí – po více než 
třiceti letech se zlepšily českosloven-
sko-čínské vztahy a my jsme jako první 
generace bohemistů mohli odjet studo-
vat do Prahy. Zde jsem začala psát prá-
ci o srovnání češtiny a čínštiny. Ta prá-
ce se natolik líbila českému lingvistovi, 
že jsem dostala další stipendium, abych 
v práci mohla pokračovat.
Myslíte, že je to osud?

Určitě, osud v kombinaci s povahou. 
Je něco co Vám i po těch letech strá-
vených v Čechách na nás vadí, co vás 
překvapí...?

Tuto otázku dostávám velmi často, 
ale snad už na ni umím odpovědět.

Tahle země už je pro mě vlastní. Va-
dí mi to, co každému českému občano-
vi – soucítím s českou společností. 

Ale jestli o něčem můžu říci, že si 
na to nezvyknu, tak je to švejkovství, 
které se projevuje ve způsobu myšlení 
a jednání. Možná to vychází z vlastních 
dějinných souvislostí, vztahem k vět-
ším národům, národ prostě musí přežít 
a nemůže si pořád stěžovat. 

Český národ je nesmírně inteligent-
ní, nesmírně kulturní – opravdu. To ří-
kají i moji čínští krajané.

Připravila Michaela Púčiková

Více o festivalu naleznete 
na www.fengjunsong.cz

Viklefova (dokončení)
Po zemětřesení na koncilu roku 1382 

začala Viklefova hvězda pomalu bled-
nout. 0sobně  sice zůstával v bezpe-
čí, jelikož parlament i na podruhé od-
mítl jeho vydání před soudní stolici, 
ovšem  Oxfordskou univerzitu musel 
opustit. Uchýlil se na svoji faru v Lut-
terworthu, kde se nerušeně věnoval spi-
sování. V této době vzniká mimo jiné 
rozsáhlý latinský Trialog, v němž shrnu-
je své názory, a ve své době velice po-
pulární anglický pamflet The crusade 

(Křížová výprava), zesměšňující papeže 
Urbana VI., který tuto výpravu vyhlásil 
proti svému kolegovi papeži Benedik-
tu XIII. Urban VI. ho za to roku 1384 
povolal na kobereček do Říma, pozvá-
ní však přichází pozdě, 28. 12. 1384 byl 
Viklef při sloužení mše raněn mrtvi-
cí a na Silvestra umírá. Církevní poten-
táti se však ani po jeho smrti nevzdali, 
4. 5. 1415 – dva měsíce a dva dny před 
Husem – odsoudil Kostnický koncil je-
ho mrtvolu ke spálení, rozsudek byl ale 
vykonán až po 13 letech, v roce 1428. 

Viklefův popel skončil v řece Swift, 
protékající Lutterworthem, Anglie na-
něj pomalu zapomínala, Francouzi jej ja-
ko každého Angličana ignorovali, v Ně-
mecku téměř nikoho neoslovil. Kdo mo-
hl tušit, že jeho myšlenky dopadnou na 
úrodnou půdu až v daleké Praze...

Vrátíme se proto zpátky do Čech 
a v dalším pokračování se zastavíme 
ještě u jedné pozoruhodné osobnosti, 
předcházející Husa a husitství – Tomá-
še Štítného.

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Čínský festival nabídne čajovnu i pivo

V úterý 13. listopadu byl zapsán do 
Knihy cti za dlouholeté účinné objasňo-
vání kriminality na území Městské čás-
ti Praha 3 podplukovník Jiří Neuwirth.

Dlouholetý velitel strážců zákona v tře-
tí městské části oslavil letos v srpnu še-
desáté narozeniny a opustil řady poli-
cie. Na Žižkov Jiří Neuwirth nastoupil 

v říjnu 1999 jako ředitel obvodního ře-
ditelství Prahy 3. V té době byla měst-
ská část z hlediska objasněnosti trestné 
činnosti na předposledním místě v celé 
Praze. Řediteli Neuwitrhovi se podaři-
lo tento stav změnit a dlouhodobě zvy-
šoval procento případů, kdy strážci zá-
konů nad zločinci vítězili. „Vždy jsem 
se snažil nezatěžovat své lidi zbytečnou 
administrativou, aby se mohli pohybo-
vat v ulicích a znali prostředí, ve kterém 
pracují. Také proto se nám dařilo sni-
žovat nápad trestné činnosti a zadržo-
vat pachatele,“ prozradil po připojení 
svého podpisu do Knihy cti na žižkov-
ské radnici odcházející policejní veli-
tel. Za dlouholetou práci ve prospěch 
bezpečnosti občanů Žižkova a Vino-
hrad plukovníkovi Neuwirthovi podě-
kovali starostka Milena Kozumplíko-
vá, její zástupci Jan Šmíd, Jiří Matušek 
a Zdeněk Lochman i zastupující tajem-
ník Petr Fišer.

-red-

Feng-yün Song je zpěvačka a autorka 
mnoha hudebních a divadelních projektů. 
Od dětství studovala pekingskou operu. 
V Praze, kde také absolvovala Filosofickou 
fakultu UK, žije od roku 1985. V současné 
době kromě koncertování vyučuje na 
pražské konzervatoři hereckou průpravu, 
pořádá semináře o zpěvu, dýchání a hudební 
improvizaci. Svým velmi osobitým vokálním 
projevem v rozsahu tří oktáv se pohybuje 
napříč mnoha hudebními žánry. 

Při Základní škole nám. Jiřího z Po-
děbrad bylo založeno Centrum vzdě-
lávání a volného času Duhové klu-
bíčko. Neziskové občanské sdružení 
slouží nejenom žákům naší školy, ale 
i vám, občanům z blízkého okolí.

Klubíčko nabízí pro děti a mládež 
odpolední kroužky, které jsou velmi 
oblíbené a vyhledávané. Kromě po-
hybových aktivit děti navštěvují i ke-
ramickou dílnu, hip hop, kroužek 
módního návrhářství Špendlík nebo 
semináře k matematice a českému 
jazyku.

Nově jsme připravili i dopolední 
aktivity pro maminky a tatínky pe-
čující o děti ve věku od dvou měsí-
ců. Mimo to vám pohlídáme také vaše 
děti. Pravidelně ve středu a ve čtvrtek 
od 8.00 do 11.00 hodin. Naše chůvy 
mají pedagogické vzdělání a jsou to 
zkušené maminky. Pokud nebudete 
využívat našich kurzů, můžete v tak-
to získaném čase navštívit třeba léka-
ře nebo kadeřnici. Cena hlídání je 100 
Kč za 3 hodiny. Můžete si také zakou-
pit permanentku. 

V dopoledních hodinách ve čtvr-
tek můžete navštěvovat kurz anglič-
tiny (pro začátečníky nebo pokro-
čilé) nebo individuální masáže. Ve 
středu pak na vás čeká aerobic, vo-
lejbal nebo počítačový kurz. Mamin-
ky s dětmi mohou navštívit hernu, 

kde si ratolesti pohrají a maminky 
popovídají.

Pro nejbližší budoucnost připravu-
jeme jednorázové akce jako výtvar-
né dílny, přednášky, např. s dětskou lé-
kařkou, jednodenní lyžařské zájezdy 
na hory pro rodiče s dětmi, závody na 
dětských motorkách či divadélko. Ak-
tuálně jsme pro vás připravili vánoč-
ní dílny, kde si vyrobíme více účelový 
látkový svícen na vánoční stůl – viz 
Pozvánka na str. 10. Dílna je spojena 
s hlídáním dětí. Pro ty z vás, kteří ma-
jí Vánoce spojené s nedostatkem času, 
jsme přichystali dárkovou balicí služ-
bu.Vy nám přinesete dárky a odpoled-
ne si je vyzvednete zabalené.

Dětem, ale i dospělým nabízíme 
hernu. Pro veřejnost je otevřená den-
ně od 13.30 do 18.00 hodin. Pořádáme 
také turnaje např. v deskových hrách, 
ve stolním fotbálku nebo večer s hla-
volamy. Zde můžete využít i nemalou 
knihovnu.

Těšíme se na vaši návštěvu. Přijď-
te a uvidíte.

Jana Vosická, Duhové klubíčko

Adresa:  Základní škola 
nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8
130 00 Praha 3

kontakt: 608 765 496, 222 725 404
e-mail: JanaVosa@seznam.cz
www.skola-jirak.cz

Římskokatolická církev:
kostel sv. Anny, Tovačovského: 24. prosince 22.00, 25., 26., 30. prosince a 1. ledna od 8.00
kostel sv. Prokopa, Sladkovského nám.: 24. prosince od 24.00, 
25., 26., 30. prosince a 1. ledna od 9.30, ukončení starého roku 31. prosince od 18.00
kostel sv. Rocha, Olšanské nám.: 24. prosince od 16.00, 
25., 26., 30. prosince a 1. ledna od 11.00 a 17.00
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad: 
24. prosince od 9.00 a 24.00, 25., 26. prosince a 1. ledna od 9.00, 11.00 a 18.00, 
31. prosince od 18.00
kaple sv. Vojtěcha, Na Balkáně: 24. a 31. prosince od 16.00, 25. prosince a 1. ledna od 10.30

Českobratská církev evangelická:
I. žižkovský sbor, Prokopova 4: 23., 25., 26., 30. prosince a 1. ledna od 9.30

Církev bratrská, Koněvova 24: 
23. prosince od 9.45, 25. prosince od 10.00

Žižkův sbor Církve československé husitské, nám. Barikád 1: 
23. prosince od 9.00, 24. prosince od 23.00, 25., 30. prosince od 9.00, 
31. prosince od 16.30, 1. ledna od 9.00.

Bohoslužby o Vánocích 
a na Nový rok

PŘEDSTAVUJEME

Duhové klubíčko

pplk. Jiří Neuwirth
KNIHA CTI zápis č. 83

Remedium poradí jak na vánoční půjčky
Asociace občanských poraden při-

pravuje společný projekt pod názvem 
Finanční gramotností proti dluhové 
pasti. Především ve vánočním čase, kdy 
stoupá počet úvěrů a půjček, by tak li-
dé měli získat díky poradnám přístup 
k informacím, které jim umožní reál-
ně vyhodnotit možnosti splácení půj-
ček a úvěrů. „Doufáme, že pomůžeme 
výrazně zvýšit finanční gramotnost ob-
čanů,“ říká o projektu ředitel asociace 
Hynek Kalvoda. 

V poradnách se zájemci nedozví, 
kde si vzít lepší půjčku či úvěr, ale po-
radci mohou pomoci lidem sestavit 
osobní a rodinný rozpočet, určit prio-
rity a ukázat cestu pro odpovědné roz-
hodnutí, zda se zadlužit či nikoli.

Na občanské poradny se lidé bohu-
žel nejčastěji obracejí až když nejsou 

schopni půjčky splácet a dostávají se 
do nepříznivé sociální situace. V ta-
kovém případě věřitelé lépe vnímají, 
pokud dlužník svou situaci řeší aktiv-
ně. Podporujeme tedy klienty přede-
vším v odpovědném přístupu ke svým 
finančním závazkům. 

Cílem projektu Finanční gramot-
ností proti dluhové pasti je však pře-
devším umožnit občanům informovat 
se o půjčkách už ve chvíli, kdy o nich 
teprve uvažují. V Praze 3 mohou ob-
čané získat bezplatně rady právě v ob-
čanské poradně Remedium, Křiš-
ťanova 15, tel.: 272 743 666, e-mail: 
obcanskaporadna@remedium.cz, ote-
vírací doba po – čt 14.00 – 18.00 hod. 
(bez objednání).

Lena Tomšů, 
OP Remedium

Foto: P. Šálek

RAD_12_11.indd   1RAD_12_11.indd   1 27.11.2007   17:12:0027.11.2007   17:12:00



12  ZE ŽIVOTA PRAHY 3 Radniční noviny Prahy 3 12  2007

Vydala MČ Praha 3. REDAKCE: Lipanská 7, Praha 3. Tel.: 222 116 216, 222 116 242, e-mail: rn@praha3.cz,
rn.inzerce@praha3.cz. NÁVŠTĚVNÍ DEN V REDAKCI: pondělí 9–18 hod. Nevyžádané rukopisy a fotografie 
se nevracejí. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie z archivu redakce. Redakční 
rada: předseda – Mgr. M. Benda, členové – P. Hurda, Ing. B. Nigrin, Ing. D. Reisiegel. Šéfredaktor: J. Sotona. 
Redakce: Mgr. M. Púčiková. Grafická úprava: Martin Šejnost. Tisk: Česká Unigrafie, a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p.
Náklad: 38 000 výtisků. Vyšlo 30. 11. 2007. Registrační číslo MK ČR E12803.

RADNIČNÍ
NOVINY  PRAHY 3 12

Kdo mě chce

1) 2426/07 tříletý pes, černo-béžový 
kříženec menšího vzrůstu, mazlivý 
a čistotný, vhodný do bytu. Nalezen 
13. listopadu v Biskupcově ulici.

2) 2390/07 čtyřletý pes, černý kříže-
nec s pálením, střední velikosti, sly-
šící na jméno Rolf, hodný a čistotný, 
vhodný do bytu. Nalezen 7. listopadu 
na nám. Jiřího z Poděbrad.

3) 2421/07 čtrnáctiletý bílý pes malté-
záčka, milý, hodný, neslyší a velmi 
špatně vidí, jen na dožití, je vhodný ke starším lidem. Nalezen 12. listopadu.

4) 2200/07 roční větší pes, kříženec, čistotný, učenlivý, má rád procházky, slyší 
na jméno Dag. Nalezen 14. listopadu na pomezí Prahy 2 a 3. 

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

Zábavná pyrotechnika
Užívání pyrotechnických předmětů I. a II. třídy je na celém 

území hl. m. Prahy zakázáno vyhláškou č. 42/1999 Sb. hl. m. Pra-
hy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů. Jedná 
se zejména o bouchací kuličky, pistolové kapsle, rakety, gejzíry, petardy apod. 
Zákaz se však nevztahuje na místa uvedená v příloze vyhlášky (na území Pra-
hy 3 se takové místo nenachází)  a silvestrovské oslavy ve dnech 31. prosince 
a 1. ledna. Za porušení vyhlášky hrozí pachateli přestupku bloková pokuta až 
do výše 1000 Kč.

 Ing. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Stručně...
� Klub přátel Žižkova zve 6. prosince 
od 16.00 hodin na Prohlídku žižkovské 
radnice s výkladem starostky Mileny Ko-
zumplíkové.
� Vánoční pobyt na horách pořádá ve 
dnech 16. až 26. prosince Svaz důchod-
ců v Praze 3. Cena pobytu na horské 
chatě Alfonska na Benecku s dopravou 
a plnou penzí je 385 Kč za den. Více každé 
pondělí od 14.00 do 16.00 hodin v klubu 
v Hořanské 2.
� Na Vánoční dvoreček zve 15. pro-
since mezi 10.00 a 16.00 hodinou sbor 
Bratrské jednoty baptistů do svého sídla 
Vinohradská 68. Přijďte si koupit dárečky 
z chráněných dílen nebo jen nahlédnout 
do prostor, které neznáte. Pro děti je při-
praveno chytání kaprů.
� Ukázky řemeslných prací a prodej 
perníku, dřevěných hraček, ozdob i kera-
miky nabídnou Mikulášské řemeslnické 
trhy na Dětském dopravním hřišti Jilmová 
na Židovských pecích. Trhy budou pro-
bíhat od 4. do 7. prosince od 14.00 do 
19.00 hodin. 5. prosince v 17.00 hodin 
přijde i Mikuláš.
� Na vítání adventu zve veřejnost 
3. prosince od 16.30 hodin Mateřská 
škola Jeseniova 204 na svou školní za-
hradu. S sebou zvoneček a baterku.
� Česká mše vánoční J. J. Ryby se bude 
zpívat v neděli 16. prosince od 17.00 ho-
din v Žižkově sboru CČSH na nám. Bari-
kád 1. Účinkují členové pěveckých souborů 
VOŠP, SOŠP a Gymnázia z Evropské ulice.
� Gymnázium Karla Sladkovského zve 
na dny otevřených dveří, které se konají 
12. prosince a 9. ledna vždy od 16.00 hodin.
� Vánoční koncert spojený s křtem 
nového CD dívčího pěveckého sboru 
a představením nového nahrávacího 
studia pořádá ve čtvrtek 13. prosince od 
18.30 hodin ZUŠ Učňovská 1. Vystoupí 
i smyčcový orchestr a kytarový oktet.

NA DUŠIČKY – u centrálního kříže na Olšanských hřbitovech se v pátek 2. lis-
topadu konala mše svatá, kterou sloužil P. Miloš Szabó. V ten samý den byla také 
slavnostně dokončena první etapa naučné stezky „Olšanské hřbitovy“. Dvacet čtyři 
dřevěných panelů upozorňuje na hroby zajímavých osobností a napomáhá v ori-
entaci na hřbitově. To vše díky Římskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa.

PODZIMNÍ SVĚTLA – lampionový průvod skřítka Podzimníčka pro děti mateřské 
školy Sudoměřská zorganizovaly učitelky ve spolupráci s turistickým oddílem Tom 
S.T.A.N., který funguje při ZŠ Jeseniova. Děti došly se svými lampionky na Parukářku, 
kde na ně čekal u své jeskyně „opravdový“ skřítek. Svými klíčky pak zamkly bránu 
přírody, aby ji pomohly připravit na zimní spánek. Přestože počasí moc nepřálo, děti 
i rodiče strávili společně velmi hezké odpoledne.

Hned dvakrát se v listopadu na žiž-
kovské radnici slavily jubilejní svatby, 
a to nejen zlaté po 50 letech společné-
ho života, ale i smaragdové (55 let), di-
amantové (60 let), ba dokonce dva páry 
Bedřich a Josefa Masařovi (vlevo), Karel 
a Blaženka Šobovi přišly na radnici osla-
vit 65 let trvání manželského svazku – 
tzv. kamennou svatbu. 

Šedesát let společného života osla-
vili: Václav a Růžena Frühaufovi, Jin-
dřich a Františka Heřkovičovi, Josef 

a Květoslava Brožkovi, Zdeněk a Mi-
lada Procházkovi, Jaroslav a Vlasta Ve-
linští. 55 let – tedy smaragdovou svat-
bu slavili: Vladimír a Anna Kodýmovi, 
Zdeněk a Božena Riantovi, Miroslav 
a Květoslava Bílkovi, Jiří a Blanka Jä-
gerovi. Zlatou svatbu oslavili: Milouš 
a Hana Bílkovi, František a Jarmila Te-
sařovi, Otakar a Soňa Renfusovi.

Starostka Milena Kozumplíková i její 
zástupce Jiří Matušek jim popřáli mno-
ho sil, zdraví a štěstí. -red-

Listopad patřil svatbám

1 3

Závodnice oddílu sportovní gym-
nastiky Sokol Žižkov II ve složení Adéla 
Nováková, Iva Nováková, Lucie Mojží-
šová, Valentina Kellerová a Anna Rulfo-
vá obhájily v sobotu 17. listopadu loňské 
prvenství v závodu družstev mladších 
žákyň o Přeborníka Prahy ve sportovní 
gymnastice. Vedle toho slavil žižkovský 

gymnastický oddíl i individuální úspěch 
– Adéla Nováková v jednotlivcích v ka-
tegorii VS 2 v okresním přeboru české 
metropole získala také zlato.

Gymnastický oddíl Sokola Žižkov II 
zve do svých řad další zájemce. Bližší in-
formace na www.gymnastika.net, nebo 
tel. 732 742 651, pí Petráková. -red-

Gymnastky obhájily vítězství

4

FESTIVAL SKONČIL – aula Gymnázia Karla Sladkovského přivítala 15. listopadu poslední koncert festivalu Nekonvenční 
žižkovský podzim. Zájem diváků si vynutil přidání odpoledního koncertu, takže Ester trio (Anna Veverková – housle, Ester Go-
dowská – piano, Dominika Hošková – cello)  přehrálo program nazvaný Komorní Beethoven hned dvakrát. Fotografie je z ve-
černího koncertu, který si  vyslechla i starostka Prahy 3 Milena Kozumplíková. 

MLADÍ UMĚLCI VYSTAVUJÍ –
jako každý rok v předvánočním ča-
se pořádá i letos Vyšší odborná škola 
uměleckoprůmyslová a Střední umělec-
koprůmyslová škola na Žižkově náměs-
tí výstavu klauzurních prací a výrob-
ků svých žáků. Prohlédnout a případně 
i získat některé z děl studentů může ve-
řejnost 18. a 19. prosince v budově školy 
vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

NEZISKOVKY TANČILY – pod záštitou starostky městské části Mileny Kozum-
plíkové se v sobotu 24. listopadu konal v hotelu Ariston již 6. Reprezentační ples 
neziskového sektoru Prahy 3, tentokrát ve prospěch projektu Še3sil. Městskou část 
zastupovala nejen první dáma žižkovské radnice, která ples slavnostně zahájila, ale 
také zástupce starosty Martin Benda zodpovědný za spolupráci s neziskovým sek-
torem. Večerem provázel Martin Janouš, návštěvníky bavila již tradičně Žižkovská 
smršť, ale také Sestry Havelkovy a PiňaKolada. 

Foto: M. Trajkovič
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