
Na ustavujícím zasedání zastupitel-
stva 28. listopadu by lo mimo jiné schvále-
no rozpočtové provizorium Městské části 
Praha 3 na první čtvrtletí roku 2007.

Proč vůbec rozpočtové provizorium? 
Zastupitelstvo mělo k jeho schválení
hned dva důvody. Jednak se podle roz-
počtových pravidel řídí hospodaře-
ní územních celků pravidly provizoria 
až do doby schválení „klasického“ roz-
počtu, pokud k jeho schválení nedojde 
do 1. ledna rozpočtového roku. Příjmy 
i výdaje uskutečněné v době provizo-
ria se pak stávají příjmy a výdaji rozpoč-

tu po jeho schválení. Druhým důvodem 
byla skutečnost, že podle Statutu hlav-
ního města Prahy mohou městské čás-
ti přistoupit ke schvalování svého řádné-
ho rozpočtu až po schválení financování 
hlavního města Prahy. Do termínu ko-
naní ustavujícího zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha 3 však nebyl rozpo-
čet hlavního města Prahy schválen, a ne-
bylo proto možné výše uvedenou zákon-
nou podmínku splnit.

Schválené rozpočtové provizorium 
MČ Praha 3 na I. čtvrtletí roku 2007 sou-
časně splňuje všechny zásady stanove-

né příslušnými zákony pro hospodaření 
městských částí v období rozpočtového 
provizoria. Jde zejména o čerpání mě-
síčních výdajů maximálně do výše 1/12 
schváleného rozpočtu roku 2006, dále za-
jištění včasného a řádného plnění všech 
zákonných a smluvních povinností. V ne-
poslední řadě lze zmínit rovněž uzavírá-
ní nových smluvních vztahů pouze do vý-
še finančních prostředků krytých příjmy 
schváleného rozpočtového provizoria.

S přihlédnutím k výše uvedeným zá-
sadám bylo provizorium sestaveno na 
základě podrobné analýzy skutečně rea-

lizovaných příjmů a výdajů za srovnatel-
né období roku 2005 a 2006 s pokrytím 
prokazatelných aktuálních potřeb jed-
notlivých správců rozpočtu v I. čtvrtle-
tí roku 2007.

Schválené rozpočtové provizorium za -
jistí svými reálnými příjmy ve výši
203 mil. Kč finanční prostředky pro hos-
podaření a rozvoj Městské části Pra-
ha 3 až do doby schválení jejího rozpoč-
tu na rok 2007 a v neposlední řadě plně 
pokryje uvažované výdaje ve výši téměř 
196 mil. Kč. 

Jan Šmíd, zástupce starosty

Projekt 100
13. ročník filmové 
přehlídky v kině Aero 
představí bestsellery 
světové kinematografie

Čtěte na straně 4.

Rozhovor se starostkou 
Milenou Kozumplíkovou 
o plánech jejích 
i celého nového vedení 
žižkovské radnice

Čtěte na straně 3.

Z Prahy do Benátek
výstava Ludmily 
Šnajderové v Galerii 
Pod radnicí plná 
romantiky 

Čtěte na straně 4.
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Vážení 
spoluobčané,

na prahu nového ro-
ku většinou bilancu-
jeme uplynulých dva-
náct měsíců. Věřím, že 
pro většinu z vás by-
ly v osobním životě 
rokem úspěšným a že 

nejinak tomu bude i letos, kdy letopo-
čet končí šťastnou sedmičkou.

Všichni můžeme mít radost, že se 
České republice po stránce ekono-
mické daří. Je tomu tak především dí-
ky schopným lidem, kteří našli odvahu 
a sami podnikají a zároveň umožňu-
jí pracovat ve svých firmách dalším 
lidem. Jsou to odvážlivci a vytrval-
ci, kteří se (doposud) nenechali odra-
dit od tohoto způsobu obživy tím, že 
prostředí, které vytvářely vlády v mi-
nulých osmi letech, jim není příliš na-
kloněno.

Naší zemi se ale v posledních mě-
sících nedaří politicky. Přestože par-
lamentní volby díky velké podpoře 
voličů vyhrála ODS s mandátem reali-
zovat změnu oproti předchozím létům, 
vinou volebnímu systému vzniklo han-
drkování, kdy se ČSSD pro mne nepo-
chopitelně spojila s KSČM a blokuje 
vznik funkční vlády.

Jsem upřímně ráda, že se podobná 
situace nepřenesla do komunální po-
litiky Prakticky všechna česká měs-
ta a obce již mají své zvolené „vlády“, 
tedy primátory, starosty a radní. Pra-
ha 3 není výjimkou. Vedení naší měst-
ské části již pracuje na plné obrátky. 
Spolu se svými kolegy připravujeme 
programové cíle Rady městské části, 
se kterými vás brzy seznámíme. Bu-
dou obsahovat naše nejdůležitější pri-
ority do roku 2010. Cíle, které jste čet-
li ve  volebním programu ODS. Cíle, 
které nebudou snadné ani jednoduché, 
ale budou splnitelné. Cíle, které na-
ši městskou část opět posunou o krok 
kupředu a nasměrují ji i na další léta.

Vážení spoluobčané, dovolte mi vy-
užít této příležitosti a popřát vám šťast-
ný nový rok. Přeji vám všem pořádnou 
porci zdraví, štěstí a úspěchu. Z nich 
vznikne i spokojenost. Ať se rok 2007 
zapíše do našich myslí jako rok dob-
rý a úspěšný.

Milena Kozumplíková,
starostka

PRAVOU NOHOU DO NOVÉHO ROKU – mnoho štěstí a úspěchů v roce 2007 přeje vedení žižkovské radnice (zleva místostarostové Martin Benda, Jan Šmíd, starostka 
Milena Kozumplíková a místostarosta Jiří Matušek. Přání připojuje i nepřítomný čtvrtý zástupce starosty Zdeněk Lochman.)

Slavíte 
jubilejní 
svatbu?

Jako v předchozích 
letech pořádá MČ 
Praha 3 v dubnu 

oslavy jubilejních svateb 
– nejen zlatých a diaman-
tových (50 a 60 let trvání 
manželství), ale rovněž 
smaragdových a kamen-
ných (55 a 65 let). Po-
kud i vy toto krásné jubi-
leum oslavíte, buďte pro-
sím tak laskavi a ozvě-
te se na telefonní číslo: 
222 116 349 (Odbor kul-
tury – Marta Valentová) 
nebo písemně na adresu: 
Úřad MČ Praha 3 – odd. 
pro kulturu, Lipanská 14, 
130 85 Praha 3.

PF 2007

První schůzku se zástupci nezisko-
vého sektoru uspořádalo 20. prosince 
nové vedení Městské části Praha 3 
v Galerii pod radnicí. Diskutovat o pro-

blémech a potřebách organizací, které 
působí v sociální oblasti i na poli sportu, 
kultury, volnočasových aktivit a péče 
o mládež, přišlo celkem 22 zástupců 

z téměř poloviny sdužení působících 
na Praze 3. Partnerem pro rozhovor 
jim byl zástupce starosty Martin Benda 
(uprostřed na snímku). 

„Neziskovky na Praze 3 plní svou 
nezastupitelnou úlohu v rámci veřej-
ného života. Podpora jejich činnosti 
je jednou z našich priorit i do budouc-
nosti. Neziskový sektor a obce jsou 
přirozenými partnery, kteří by měli žít 
v symbióze,“ uvedl. Schůzka v předvá-
nočním čase byla úvodní informační 
akcí, kterou chce vedení vzešlé z pod-
zimních komunálních voleb nastar-
tovat užší spolupráci městské části 
s neziskovým sektorem. Místostarosta 
Benda, který byl spoluprací s občan-
skými institucemi kompetenčně po-
věřen, také v úvodu zdůraznil zájem 
celého vedení radnice na intenzivní 
spolupráci. „S problematikou tohoto 
sektoru, jeho problémy a potřebami, 
se chci co nejdříve detailně seznámit. 
Neostýchejte se na mne kdykoliv obra-
cet se svými podněty,“ ujistil je. V roz-
hovorech s přítomnými probíral vedle 
obvyklé spolupráce také možnosti 
součinnosti při čerpání prostředků 
z evropských fondů. Předmětem debat 
bylo také vytvoření koordinačního or-
gánu neziskovek, kterých působí v třetí 
pražském části na čtyři desítky.

Setkání s neziskovými organizacemi
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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) 2. 1., 29. 1.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 8. 1.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 15. 1.
4. Přemyslovská/Sudoměřická (2) 22. 1.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 2. 1., 29. 1.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 8. 1.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 15. 1.
8. Čajkovského/Sladkovského nám. (2) 22. 1.

Okruh C termín přistavení
  9. nám. Barikád (2) 2. 1., 29. 1.
10. Ambrožova/Malešická (4) 8. 1.
11. Jeseniova 143 (3) 15. 1.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 22. 1.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 2. 1., 29. 1.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 8. 1.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 15. 1.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 22. 1.

ze dne 6. 12.
Stanovila
• kompetence starosty a zástupců 
starosty MČ P-3 
Schválila
• zřízení a složení bytová komise, 
jmenovitě – předseda: Zdeněk Loch-
man; členové ZMČ: Martina Šando-
vá, Markéta Vranová, Michal Kuci-
án, Mgr. Alena Hronová, tajemník:
RNDr. Magdalena Benešová, odbor
bytů a nebytových prostor (OBNP)
• zřízení a složení komise obchod-
ních aktivit, jmenovitě – předse-
da: Mgr. Jan Šmíd, členové ZMČ: 
Blažena Císařová, MUDr. Robert 
Hoffmann, Ing. Bohuslav Nigrin, 
PhDr Martin Valenta, tajemník: 
Lenka Medlíková, OBNP • uplatně-
ní jednostranného zvyšování nájem-
ného podle zákona č. 107/2006 Sb. 
z bytů v domech ve vlastnictví 
hl. m. Prahy svěřených do správy 
MČ P-3 – z bytů s tzv. regulovaným 
nájemným v plné výši stanovené 
pro rok 2007 a z bytů v Domě s pe-
čovatelskou službou v poloviční vý-
ši stanovené pro rok 2007 – a uložila 
řediteli SKM Praha 3, a. s., informo-
vat nájemníky těchto bytů v termí-
nu do 31. 1. 2007 • vyhlášení granto-
vých témata na rok 2007 a uložila zá-
roveň zástupci starosty Mgr. M. Ben-
dovi, aby připravil návrh na slože-
ní komise RMČ pro správu granto-
vého a podpůrného fondu MČ P-3 
• žádost Základní školy Havlíčkovo 
nám. 10/300 o souhlas MČ P-3 k po-
kračování kurzu pro dokončení zá-
kladního vzdělání ve školním roce 
2007/2008 
Vzala na vědomí
• změnu právního režimu při ukon-
čování nájmů bytů ze strany pronají-
matele po novele občanského záko-
níku zákonem č. 107/2006 Sb. a po-
věřila vedoucí OBNP zpracovává-
ním výpovědí nájmů bytů nájemcům 
v domech svěřených městské čás-
ti vždy, kdy je dán důvod výpově-
di dle ustanovení § 711 občanského 
zákoníku v platném znění, zejména 
z důvodů dlužného nájemného a po-
platků za služby spojené s užíváním 
bytu.

ze dne 20. 12.
Schválila
• záměr prodeje bytových domů 
s pozemky – III. etapa privatiza-
ce domovního fondu ve vlastnic-
tví hl. m. Prahy svěřených MČ P-3 
– čp. 2393 s pozemkem (Koněvova 
190) a čp. 1799 s pozemkem (Zelen-
ky-Hajského 9) • záměr prodeje po-
zemku pod garážemi včetně dvor-
ku za domem Buchovcova 3/1661 
za kupní cenu dle cenové mapy Spo-
lečenství vlastníků garáží • postup 
pro privatizaci domů uvedených 
v materiálu „Privatizace domů v ma-
jetku MČ P-3“ část I. až do koefici-
entu lukrativnosti 24,99 s výjimkou 
domů zařazených v katalogu vesta-
veb • doporučení Komise obchod-
ních aktivit RMČ
Souhlasila
• s provedením veřejné zakázky pro 
akci úklid dětských hřišť ve veřejné 
zeleni pro rok 2007 a 2008 a schválila 
zadat realizaci firmě Pražské služby, 
a. s., Pod Šancemi 1, Praha 9 za cenu 
757 871,40 Kč za rok včetně DPH 
Vzala na vědomí
• volné nebytové prostory a uloži la 
vedoucí OBNP ve spolupráci s ko-
misí obchodních aktivit vypsat vý-
běrové řízení na tyto nebytové pro-
story • volné byty a pověřila ve-
doucí OBNP vypsat výběrové říze -
ní na část z nich – Křišťanova 2/1545
(36,8 m2), Ondříčkova 31/383 (41,9 m2),
Ostromečská 7/436 (37,2 m2), Pí-
secká 20/2341 (49,3 m2) a Roháčova 
42/301 (48,7 m2) 
Doporučila
• schválit ZMČ P-3 žádost o svěření 
části pozemku z majetku hl. m. Pra-
hy, přilehlého k budově Základní 
ško ly Na Pražačce, pro rozšíření stá-
vajících prostor školy
Nesouhlasila
• s navrženým řešením v předložené 
urbanistické studii pro změnu územní-
ho plánu prostoru Nákladové nádraží 
Žižkov a uložila vedoucímu Odboru
územního rozvoje koordinovat dokon-
čení řešení dle požadavků RMČ
Zrušila
• výběrové řízení na prodej objektu 
K Lučinám čp. 2591 

Rada městské části Praha 3

Nepotřebné vánoční stromky je možné shromažďovat ve svozové dny u stano-
višť popelnic s komunálním odpadem na chodníku nebo do 7. února 2007 na níže 
uvedených místech:

• Kostnické náměstí mezi schody a trafostanicí
• Komenského náměstí křižovatka Roháčova/Blahoslavova
• Náměstí Barikád roh parku proti vchodu Roháčova 73
• Žižkovo náměstí roh Ondříčkovy/Radhošťské mimo zeleň
• Křišťanova/Radhošťská roh parku a chodníku
• Škroupovo náměstí prostor na rohu Ševčíkova/Škroupovo nám. 
• Slezská 101 vnitroblok
• Biskupcova/Na Vápence křižovatka ulic proti vozovně
• Nad Ohradou proti č. 7
• K Lučinám/Na Lučinách křižovatka ulic – trávník uprostřed
• Luční/U Kněžské louky proti garážím u křižovatky
• Pod Lipami/Buková křižovatka u vchodu č. 70

Odkladné plochy jsou vždy na chodníku mimo zeleň. Stromky budou sváženy 
ve dnech 10. 1., 24. 1. a 7. 2. 2007. Odkládáním stromků na uvedená místa se usnadní je-
jich svoz a pomůže zachovat čistota na území Městské části Praha 3. Prosíme o ohle-
duplnost k zeleným plochám a oceňujeme zájem o udržení pořádku ve svém okolí.

Za pochopení a ochotu ke spolupráci děkuje
Odbor technické správy majetku a investic

Kam po Vánocích se stromky

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

Vyhlášení grantových témat na rok 2007
Městská část Praha 3 každoročně vyhlašuje grantová témata na projekty organizací a spolků pro oblast kultury, vzdělávání, 

ekologie, tělovýchovy a sportu. Letošní rok nebude v tomto ohledu výjimkou, proto radnice třetího pražského obvodu vyhlási-
la grantová témata na rok 2007 v této podobě:
� Grant na podporu umělecké činnosti divadelních, hudebních a tanečních subjektů na území Prahy 3
� Grant na jednotlivé divadelní, hudební, taneční, výtvarné a filmové 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 využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3
� Grant na podporu projektů, které se váží k významným výročím  k významným osobnostem a k významným mís-

tům Prahy 3
� Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na handicapované spoluobčany Prahy 3
� Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na seniory žijící na území Prahy 3
� Grant na projekty a činnost organizací či spolků, které přispívají k oživení a rozvoji kultivované zájmové činnosti 

občanů na území Prahy 3
� Grant na originální projekty, zaměřené na rozvoj a prezentaci městské části Prahy 3
� Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na boj proti drogám

Žádost o grant je třeba podat do 31. ledna 2007. Formulář žádosti (včetně podmínek jeho podání) lze získat na webových 
stránkách www.praha3.cz. Zájemci jej mohou obdržet také na Odboru kultury Městské části Praha 3, Lipanská 14. Případ-
né další dotazy budou zodpovězeny na telefonních číslech 606 656 740, 222 116 282 nebo elektronickou poštou na adrese 
jaroslavbr@praha3.cz. Jaroslav Brabec, vedoucí Odboru kultury

Rozdělení kompetencí vedení radnice

Milena Kozumplíková 
starostka

• Koordinace činností zástupců starosty 
• Bezpečnost • Kontrolní oblast • Život-
ní prostředí a zeleň • Privatizace domů 
družstvům a bytů v regenerovaných do-
mech (systémově nové projekty bude re-
alizovat zástupce starosty p. Lochman)

Mgr. Martin Benda 
zástupce starosty

• Sociální záležitosti a zdravotnictví 
• Kultura a ochrana památek • Ná-
rodnostní menšiny, spolková činnost 
a neziskové organizace • Veřejné vzta-
hy, Radniční noviny a informatika

Zdeněk Lochman
 zástupce starosty

• Územní rozvoj • Regenerace panelo-
vých domů • Bydlení, byty a nebytové 
prostory • Doprava • Nové projekty 
privatizace

Mgr. Jan Šmíd
 zástupce starosty

• Finance (včetně pohledávek) • Inves-
tice • Majetek

Mgr. Jiří Matušek
zástupce starosty

• Školství a volný čas dětí a mládeže 
• Sportovní činnost • Řešení drogové 
problematiky • Řešení státních podni-
ků v likvidaci

Nová Rada Městské části Prahy 3 stanovila na svém druhém zasedání 6. prosince 2006 rozdělení kompetencí sta-
rostky a jejích čtyř zástupců. Podle tohoto rozhodnutí bude pět uvolněných představitelů městské části v následují-
cích čtyřech letech odpovídat za tyto resorty: 

VOLNÁ MÍSTA V JESLÍCH – Dětské jesle v Roháčově ul. 40 přijímají od no-
vého roku děti ve věku od 1 do 3 let. Jesličky jsou otevřeny každý všední den od 6.30 
do 17.00 hod. Děti jsou rozděleny do dvou oddělení podle věku a s ohledem na jejich 
psychomotorický rozvoj. Rodiče si mohou vyzvednout přihlášky v budově jeslí, Rohá-
čově 40, u vedoucí sestry Jitky Neskusilové. Bližší informace na tel. čísle 222 591 729.

Zápis 
do základních 
škol v Praze 3 

Zápis do 1. ročníků všech základ-
ních škol Prahy 3 proběhne v soula-
du se školským zákonem ve dnech 
17. a 18. ledna 2007 od 14 do 18 hodin.

Povinná školní docházka začíná po-
čátkem školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku 
věku, pokud mu není povolen odklad. 
Zákonný zástupce je povinen dítě k do-
cházce přihlásit. U zápisu je povinen 
předložit svůj občanský průkaz a rod-
ný list dítěte. 

Kompletní přehled základních škol 
v Praze 3, včetně všech potřebných 
kontaktů byl uveřejněn v minulém čís-
le Radničních novin. Bližší informace 
můžete získat na odboru školství na tel. 
222 116 209 nebo na e-mailové adrese 
marcelap@praha3.cz.

Marcela Poláková, 
odbor školství

ze dne 28. 11.
Schválilo
• záměr na zřízení Výboru pro správu 
grantového a podpůrného fondu MČ 
P-3 • rozpočtové provizorium MČ P-3
na I. čtvrtletí roku 2007 • použití pro-

středků z Fondu obnovy a rozvoje MČ 
P-3 – poskytnutí návratných bezúroč-
ných půjček na opravy a rekonstrukce 
domů na území MČ P-3 a posunutí splat-
nosti splátky • souhlasilo s prodejem 
bytových domů s pozemky – III. etapa 

privatizace domovního fondu – čp. 2391 
s pozemky Šrobárova 23, čp. 1110 s po-
zemky Perunova 4, čp. 2413 s pozem-
kem Na Hlídce 12 • jednací řád ZMČ
Zřídilo
• Výbory ZMČ a zvolilo členy výborů 

Zastupitelstvo městské části Praha 3

Kompletní seznam a znění usnesení ZMČ je pro občany Prahy 3 k nahlédnutí na Odboru občansko-správním, Havlíčkovo nám. 9.
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Jako první žena v historii byla do če-
la žižkovské radnice v listopadu loňské-
ho roku zvolena Milena Kozumplíková. 
Na úřadu třetí městské části však nejde 
o žádného nováčka, ve funkci zástupky-
ně starosty strávila již dvě volební obdo-
bí. Přesto jsme se nemohli nezeptat:
Paní starostko, co pro Vás osobně toto 
prvenství znamená?

Takové prvenství má možná nějakou 
hodnotu pro tvůrce historických statis-
tik. Být starostou, ať žena či muž, je vel-
ká čest. Lidé vás zvolili. Být starostou, 
ať žena či muž, je však také velký záva-
zek. Lidé vám totiž věří. A zklamat tuto 
důvěru by byla osobní prohra. Není te-
dy ani tak podstatné, zda si mne budou 
lidé pamatovat jako první ženu v této 
funkci, jako to, jak budou mé působení 
v čele radnice hodnotit. To je pro mne 
priorita. 
Projeví se podle Vás na chodu radnice, 
že v jejím čele stojí žena?

Každý člověk má jiný styl, jiný mo-
del chování a řešení situací, se kterými 
se potkává. Někdo je rázný, jiný klidný, 
přátelský nebo pokorný. Já osobně bu-
du usilovat o to, aby radnice fungovala 
podle představ, které jsem si vytvořila 
během minulých let ve funkci místosta-
rostky. Chtěla bych, aby radnice pra-
covala systémově, bez stresů, a překot-
nosti, ale zároveň aby věci, jež se zde 
budou řešit, byly dotahovány do konce 
– cílevědomě a precizně.
V politické sféře i v mediích jsou neu-
stále vedeny diskuse o nízkém podílu 
žen v české politice. Jak Vy se na tento 
problém díváte?

Já nerada pláču nad rozlitým mlé-
kem a neúspěchy nesvaluji na okolnos-
ti nebo nepříznivé vlivy. Myslím, že kaž-
dý člověk dosáhne toho, co on sám chce. 
Dnes již nežijeme v dobách, kdy ženám 

bylo cokoliv zakazováno. Cíle žen i mu-
žů se v průběhu života mění a vždy je 
dobré, pokud se vaše očekávání kry-
jí s představami spolupracovníků ne-
bo vašeho okolí. V tomto ohledu opět 
platí, že nezáleží, zda jste žena či muž. 
Podíl žen ve veřejném životě výrazně 
ovlivňuje i to, že jejich priority často 
s aktivním intenzivním politickým živo-
tem nejsou slučitelné. Dle mého názo-
ru ženy cítí velmi silnou zodpovědnost 
za rodinu a především za děti. A díky 
ní se tolik neangažují ve veřejném živo-
tě. To je možná určité jejich vnitřní a in-
dividuální omezení. Nemyslím si ale, že 
by politické prostředí bylo samo o sobě 
k ženám nepřátelské, uzavíralo se jim, 
nebo jim kladlo do cesty jakési umělé 
překážky.
Jaké kroky chystáte v nejbližších dnech 
a týdnech v čele radnice?

Já ve vedení radnice jako zástupce 
starosty působím osm let. Těchto osm 
let zde prosazuji pravicový politický 
program, osm let se podílím na řešení 
problémů Prahy 3. Čekat, že nastoupím 
do funkce pod praporem nějaké revo-
luce by tedy bylo nesmyslné. Ostatně, 
bouři na začátku umí udělat každý.

Vím však také, že jiný pohled může 
mít člověk z pozice místostarosty, kde 
prosazuje věci, jež jsou mu přiděleny 
kompetenčně, a jiný pohled má z pozi-
ce starosty, kdy musí koordinovat práci 
celé radnice. Budou-li změny potřeba, 
uskutečním je. Přistupovat k nim budu 
ale až po pečlivém vyhodnocení.
Jaké jsou Vaše priority v čele radnice 
v následujících čtyřech letech?

ODS, kterou zastupuji dostala od vo-
ličů velmi silný mandát pro svůj politic-
ký program, se kterým do komunálních 
voleb na Praze 3 strana šla. Máme te-
dy velký závazek tento program rea-

lizovat. V oblasti bezpečnosti jde pře-
devším o navýšení počtu strážníků, 
vybudování nové služebny a podpo-
ru pro pořízení technického vybave-
ní městské policie. V otázce bydlení se 
jedná o privatizaci bytů a modernizaci 
bytového fondu, v dopravě jsou hlav-
ními prioritami otázky parkování, tedy 
doprava v klidu. A v oblasti životního 
prostředí regenerace zelených ploch... 
Co považujete za hlavní úkol pro toto 
volební období?

Osobně vidím jako prioritu dokon-
čení prodeje bytových domů a realiza-
ci další privatizace. Čeká nás také re-
generace panelových celků. A velkým 
úkolem bude také řešení dopravy v kli-
du. Je třeba započít s budováním pod-
zemních i úrovňových garážových stá-
ní a městská část bude také intenzivně 
spolupracovat  na přípravě zón pla-
ceného stání, což je opatření připra-

vované magistrátem. Řešení dopravy 
na Praze 3 je obecně velkým úkolem. 
Tento problém měl být řešen už v ro-
ce 1997 jako priorita, tehdejší odpověd-
ný zástupce starosty jej však zanechal 
jako dluh, který neustále doháníme. 
Dopravní problémy tak nabobtnaly 
do rozměrů, kdy jejich řešení je otáz-
kou samotného fungování třetího praž-
ského obvodu. Jejich jakékoliv odklá-
dání by mohlo mít vážné následky.
České dráhy intenzivně pracují na vyu-
žití území nákladového nádraží Žižkov. 
Půjde jistě o jeden z největších pro-
jektů v Praze. Jaký je Váš názor na bu-
doucnost tohoto 30ti hektarového po-
zemku? Jaké účely by měl plnit a jakým 
způsobem chce radnice budoucí podo-
bu tohoto území nadále ovlivňovat?

Nákladové nádraží Žižkov je jed-
ním z největších urbanistických projek-
tů v centrální Praze. Jsem ráda, že jsme 
se dopracovali k určité dohodě o využi-
tí tohoto území. Nebylo jednoduché tu-
to dohodu vytvořit, protože své zájmy 
zde musely sladit všechny zaintereso-
vané strany – magistrát hlavního měs-
ta, Městská část Praha 3, ministerstvo 
dopravy i vlastníci pozemků, tedy Čes-
ké dráhy (a developerské společnosti). 
Předmětem této dohody je především 
shoda, že by toto území nemělo být im-
pulsivně zastavováno jednotlivými in-
vestory, ale řešeno komplexně urbanis-
ticky, tak aby byly sladěny jednotlivé 
funkce zástavby, vyřešena doprava i ze-
leň. Tak by měla vzniknout nová mo-
derní čtvrť Žižkova, která bude plnit 
všechny funkce živého města.
Stojíte v čele „jednobarevné vlády.“ 
ODS jasně vyhrála volby na Praze 3 
a sestavila radu bez koaličních partne-
rů. Jaká bude Vaše politika vůči opozici 
v zastupitelstvu?

Velmi jsme se snažili o širší doho-
du na vedení radnice, velmi intenziv-
ně jsme jednali o koaliční spolupráci 
se všemi relevantními politickými si-
lami, tedy demokratickými stranami 
v zastupitelstvu. Detailní vstřícné dis-
kuse se vedly až do posledních dnů 
před ustavujícím jednáním zastupitel-
stva se SNK-ED a Stranou zelených. 
Jejich požadavky však byly natolik nad-
nesené nebo svazující pro ODS, že by 
přímo ohrožovaly plnění našeho voleb-
ního programu. Tím jsme byli vlastně 
donuceni jít do jednobarevné“vlády“.

To, že dohoda byla zmařena však 
neznamená, že zabouchneme dveře 
před návrhy opozice. Pokud opoziční 
členové zastupitelstva přijdou s návr-
hy, které jsou v souladu s programem 
ODS nebo jej rozšiřují, jsme otevřeni 
věcné diskusi. Pro nás je prioritou pl-
nění programu ODS, kterému dali vo-
liči svými hlasy mandát. Iniciativy, které 
budou v kolizi s našimi programovými 
tezemi jsou proto pro nás nepřijatel-
né. My nabízíme opozici ruku ke tvůr-
čí věcné spolupráci a respektujeme je-
jich odlišné názory i když je nemusíme 
akceptovat. Budu však ráda, pokud 
se především vyhneme nedůstojné po-
pulistické atmosféře, kterou část opozi-
ce vytvářela v minulém období. Atmo-
sféře bez jakéhokoliv tvůrčího ducha, 
mnohdy plné osobních invektiv. To je 
forma politiky, která nemá v civilizova-
né zemi na žádné úrovni místo.
Máte nějaké předsevzetí do nového 
roku?

Jsem člověk, který preferuje konti-
nuální, nikoliv skoková řešení. Žádné 
speciální předsevzetí proto tedy do no-
vého roku nemám. Jen bych si přála, 
aby to byl dobrý rok pro všechny obča-
ny Prahy 3. -rn-

V Zastupitelstvu hlavního města Pra-
hy jsou tři lidé, kteří byli současně zvole-
ni i na radnici naší městské části. Jedná se 
o kolegy z ODS Martinu Šandovou, Pav-
la Hurdu a o mou maličkost. Dochází tak 
k vítanému propojení rolí, kdy na „vel-
ké“ Praze můžeme poměrně značnou si-
lou hájit i zájmy Prahy 3.

V uplynulém měsíci došlo k dohodám 
o rozdělení kompetencí a zodpovědnosti 
za různé oblasti správy našeho hlavního 
města. Martina Šandová se stala členkou 
výborů pro kulturu a volný čas, pro pa-
mátky a cestovní ruch, pro výchovu 
a vzdělávání a nového zahraničního vý-
boru, Pavel Hurda bude pracovat ve vý-
boru pro památky a cestovní ruch, já jsem 
byl zvolen předsedou výboru pro kultu-
ru a volný čas a členem výboru pro pa-

mátky a cestovní ruch a nového výboru 
pro informatiku a státní správu. Jak z to-
hoto poněkud suchého výčtu vyplývá, 
budeme schopni velmi výrazně ovlivňo-
vat kulturní politiku hlavního města. To 
bude mít samozřejmě významný dopad 
na naši městskou část, protože kultuře 
se u nás velmi daří. Jak pro naše příspěv-
kové organizace – konkrétně Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana, Atrium a Junior 
klub – tak i pro všechny nezávislé kultur-
ní instituce a projekty, jichž je u nás ne-
málo, budeme schopni zajistit kvalitní ví-
cezdrojové financování. Výsledkem by 
mělo být, že celkově do kultury přijde ví-
ce peněz než dříve, a přesto naše radnice 
ušetří značné finanční prostředky. Nemá-
lo peněz by mělo do budoucna přicházet 
na naši městskou část právě z dotací ma-

gistrátu, a proto je tak podstatné, že pří-
mo u rozhodování o penězích na kulturní 
granty budou sedět i naši zastupitelé, kte-
ří zájmy našich projektů ohlídají.

Silné zastoupení naší radnice na ma-
gistrátu je podstatné i proto, že Praha 3 
se nezadržitelně mění z periférie smě-
rem k centrální čtvrti. Zásadním způso-
bem změní svoji tvář například v oblasti 
Nákladového nádraží Žižkov, a je dob-
ře, když tento proces budou kontrolovat 
i žižkováci.

Mohu slíbit, že se svým povinnostem 
budeme věnovat poctivě a budeme há-
jit zájmy všech Pražanů, ale přeci jen 
o něco více zájmy nás všech z Žižkova 
a Vinohrad.

Ondřej Pecha, 
zastupitel hl. m. Prahy

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Zájmy Prahy 3 na magistrátu uhájíme

V médiích se stá-
le dočítáme, že sně-
movna, a zejména 
její poslanci, nepra-
cuje. Důvodem má 
být chybějící vlá-
da s důvěrou parla-
mentu. Málo se již 
mluví o tom, že prá-

ce sněmovny souvisí s vládou jen okra-
jově. Základem práce poslanců je práce 
ve výborech. Ty zasedají, projednáva-
jí vše, co mají v kompetenci, zejména 
zákony, které jsou jim předkládány ne-
jen vládou, ale i senátem či samotnými 
poslanci.

Důkazem, že poslanci standardně 
fungují, je řada přijatých zákonů v če-
le se státním rozpočtem na rok 2007. 
Z ostatních zákonů se podařilo částečně 
zabránit nesmyslům přijatým v minulém 
období blokem socialistů s komunisty. 
Jde především o registrační pokladny 
a placení nemocenské firmami.

Státní rozpočet je nejdůležitější zákon, 
týkající se hospodaření státu, v daném 
kalendářním roce. Česká republika tak 
v příštím roce utratí 1,040 bilionu korun 
při příjmech 949 mld. Kč, schválený scho-

dek činí 91 mld. Kč. Základem tak velké-
ho zadlužení je realizace předvolebních 
slibů sociální demokracie ve formě ra-
zantního navýšení sociálních dávek.

Velkému „mediálnímu zájmu“ se tě-
šily poslanecké návrhy úprav rozpoč-
tu, kterými poslanci získávají dotace 
pro své regiony. Můžeme si myslet o da-
ném systému cokoli, ale měli bychom si 
uvědomit, že při současném složitém 
způsobu přerozdělování daní rozhodují 
o mnoho desítkách miliard korun úřed-
níci na ministerstvech. 

Politik vycházející z určitého regio-
nu ví lépe než státní úředník, co kterou 
obec nejvíce trápí. Zároveň bychom si 
měli uvědomit, že hovoříme o čtyřech 
promile, tedy méně než půl procenta, 
státního rozpočtu, které poslanci ovliv-
ňují tak, aby šly přímo do regionů, a ne 
na ministerstva.

Praha 3 díky těmto pozměňovacím
návrhům získá 17 milionů korun na 
opravu základní školy K Lučinám 
a na regeneraci parku Rajská zahrada, 
který se stane novým centrem zeleně 
a aktivního odpočinku na Žižkově.

Ing. Daniel Reisiegel
poslanec parlamentu ČR

Být starostou je čest i velký závazek
Rozhovor s novou starostkou Prahy 3 Milenou Kozumplíkovou

SPONZOŘI DAROVALI „HABROVCE“ VŮZ – Sponzorský vůz předal 19. pro-
since Ošetřovatelskému domovu v Habrové ulici ředitel společnosti Kompakt Miro-
slav Káninský. Darovacímu aktu byla přítomna také starostka Prahy 3 Milena Ko-
zumplíková a místostrosta Martin Benda. Bílý pickup bude sloužit tomuto zařízení 
na Praze 3 díky projektu Sociální automobil, ve kterém se na vozidla pro obdobné 
instituce skládají sponzoři ze soukromého sektoru. Na koupi nového vozu přispě-
lo v rámci projektu Sociální automobil 27 firem a podnikatelů, převážně z třetího 
pražského obvodu, vůz proto na své karoserii ponese jejich loga. „Chtěla bych všem 
dárcům za jejich charitativní čin poděkovat,“ zdůraznila při té příležitosti starostka. 
Úplný seznam dárců naleznete na internetových stránkách www.praha 3.cz

Projekty Státní informační politiky ve 
vzdělávání se naplnily. Nadešel čas jejich 
hodnocení a posouzení životaschopnosti 
pro následující léta. Jedním z těch, které 
přinesly do oblasti sociálních služeb no-
vé rozměry je i projekt Babičko, pozor 
myška Základní školy, Praha 3, Lupá-
čova 1 a Domu s pečovatelskou službou 
Roháčova. 

Během šesti měsíců měli naši senio-
ři možnost nejen poznávat svět za obra-
zovkou, ale také svět našich dětí, které se 
pro mnohé seniory staly průvodci světem 
internetu a počítačové techniky. Kurzem 

prošlo více než 100 posluchačů, kteří se 
pokoušeli zvládnout myš a klávesnici, 
i když pro mnohé to byl úkol opravdu 
obtížný. Orientace na moderních webo-
vých stránkách je leckdy náročná a za-
hlcení údaji „zkazí“ i ony praktické otáz-
ky, jako jak se dostanu do Dejvic či kde si 
mám podat žádost o sociální dávku.

A právě v těchto maličkostech se pro-
jektu podařilo našim seniorům dát šanci si 
uvedené možnosti osahat. Vznikly jedno-
duché webové stránky www.babimys.cz,
byly pořádány společenské akce, senio-
ři z DPS mají online přístup do knihovny 

školy, probíhaly konzultace rovnou v do-
mě s pečovatelskou službou.

O spokojenosti seniorů svědčí i vyplně-
né dotazníky. Vzdělávání bylo financová-
no z projektů Státní informační politiky, 
ale vzhledem k zájmu občanů se MČ spo-
lečně se školou pokusí v následujícím ka-
lendářním roce tuto výukovou akci, a opět 
zdarma, našim seniorům nabídnout. Sle-
dujte prosím naše Radniční noviny, pokra-
čování akce Babičko, pozor myška, se ob-
jeví v některém z nejbližších číslech.

Milena Kozumplíková, 
starostka MČ Prahy 3

Babičky se už myšek nebojí Státní rozpočet 
na rok 2007 schválen
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Od prosince nejste ředi-
telem paláce Akropolis, 
proč?
Od roku 1993 až do úno-
ra loňského roku jsem 
byl ředitelem zodpověd-
ným za všechno – od 

údržby po dramaturgii, produkci, bez-
pečnost, administrativu..., něco jako 
brouk Pytlík práce všeho druhu. Vše se 
budovalo za pochodu, kolikrát nebylo 
na výplaty. Až zpětně vidím, jak to bylo 
naivní, myslet si, že bez peněz vybuduje-
me centrum nezávislé kultury.

Čtyřletý grant, který Akropolis do-
stal v únoru letošního roku, nám umož-
nil začít fungovat jako normální společ-
nost; z mé jediné ředitelská židle se staly 
židle tři. Luboš Schmidtmajer je exeku-
tivním ředitelem, bude se starat o ad-
ministrativu i produkci, Michal Šanda 
je předsedou představenstva a náplní 
jeho práce je provoz budovy a já jsem 
spíš něco jako dramaturg a mou parke-
tou jsou granty a tím pádem i projekty 
se zahraničím, především z EU.
Za třináct let se toho událo až dost...

Akropolí prošlo na dva a půl milionu 
diváků, konalo se na 7 tisíc produkcí, Ak-
ropolis dostal řadu cen a stal se vlajko-
vou lodí nezávislé kultury. V neposlední 
řadě- má dobré jméno i v zahraničí.

Jako členovi poradního sboru praž-
ského primátoru se mi podařilo prosa-
dit aktualizaci, která vede k podpoře 
původní hudební tvorby, protože posta-
vení divadla, hudby a výtvarného umě-
ní by mělo být rovnocenné. Zatím ten 
poměr dotací a grantů byl hodně výraz-
ně ve prospěch kamenných scén. Navíc 
existují směrnice EU, které členské ze-
mě zavazují kolik procent z rozpočtu 

mají dát na kulturu (což mimochodem 
Česká republika neplní) a také obsahují 
ustanovení o kulturní diverzitě a té není 
možné dosáhnout jednostranným pod-
porováním klasických divadel na úkor 
všech ostatních forem umění. 
Jak vidíte budoucnost Akropole?

Chápu Akropolis jako otevřený pro-
stor pro spolupráci, není možné se uza-

vřít do ulity. Granty, nás zavazují k hledá-
ní a produkování nových neokoukaných 
kapel a projektů, v tom vidím náš význam 
i přínos. Chceme i nadále vozit do Prahy 
kvalitní zahraniční kapely, i když to je sa-
mozřejmě často sázka do loterie, kolik 
diváků přijde na dobrou – leč neznámou 
zahraniční skupinu, diváků může být 600 
ale také 60. 

Rozhodně budou pokračovat naše 
hudební projekty jako EuroConnecti-
ons, Respect Plus, Hip hop Foundati-
on, Future Line, Enter Multimediale, 

Akropolis Multimediale, divadelní ja-
ko je dVA (divadlo v Paláci Akropolis), 
MOVE, Fringe Off, Festival Integrace 
Slunce a další. Nechte se překvapit.

S Jaroslavem Raušerem o minulosti, přítomnosti a budoucnosti Akropole…

„Z Prahy do Benátek“ je ná-
zev výstavy obrazů výtvarnice
Ludmily Šnajderové v Gale-
rii pod radnicí ve sklepení sídla 

třetí městské části na Havlíčkově náměs-
tí. Téměř všechna vystavená díla totiž re-
flektují lásku autorky k těmto dvěma 
evropským městům s nezaměnitelnou 
atmosférou. Romantické výjevy z praž-
ských uliček a benátských kanálů jsou 
doplněny malbami z prostředí, které je 
třetí láskou výtvarnice – obrazy z diva-
delních prken. 

Akce na žižkovské radnici je již jede-
náctou samostatnou výstavou autorky, 
v minulosti její obrazy mohli shlédnout 
nejen návštěvníci v Česku, ale také v za-
hraničí, například ve Francii. Její díla lze 
ostatně najít v soukromých sbírkách ne-
jen v Evropě, ale také v USA, Kanadě, 
Austrálii a Japonsku. 

Samostatnou kapitolu tvorby Ludmi-
ly Šnajderové jsou knižní ilustrace, pře-
devším v publikacích určených dětem. 
Poslední knížka pro děti s jejího pera mí-
ří na pulty právě v těchto dnech. 

Ludmila Šnajderová ukončila stu-
dia na výtvarné škole Václava Hollara 
a již desítky let se věnuje grafice, mal-
bě a knižním ilustracím. Dlouhá léta by-
lo možné její podpis nacházet pod gra-
fikou divadelních časopisů, je autorkou 
kostýmů řady her Městských divadel 
pražských, se kterými spolupracovala. 
Od osmdesátých let se více věnuje vol-
né tvorbě, především malbě a knižním 
ilustracím. 

Výstava obrazů s pražskými a be-
nátskými motivy Ludmily Šnajdero-
vé potrvá do 5. ledna, od 11. ledna ga-
lerie vystavuje obrazy a plastiky Lenky 
Uchytilové.

Obrazy z nejkrásnějších měst

V Akropoli mimo jiné uvidíte
 19. 2, 18. 3. reprizujeme představení hana a hana
 dvě premiéry oblíbeného souboru Kabaret Caligula
 17. a 18. 2. – obnovenou premiéru hry Jan Hus: Vzkříšení (na snímku) a červnovou 

premiéru (30. červen a 1. červenec) hry Zkáza vesmírné lodi Libido. Autorem scény 
je František Chmelík, který proslul jako tvůrce oceňovaného a naprosto originálního 
interiéru holešovického klubu Cross.

 pravidelná setkání s Divadlem Demago, jehož duší je Jirka Maryško. Student po-
sledního ročníku KALD DAMU strhává diváky svou téměř geniální improvizací.

 premiéru představení Podivné příběhy - bývalých členů divadla Continuo, Seilline 
Vallée a Salvi Salvatori. 

 od března odstartuje nový divadelní projekt s názvem „divadelní match“. V jed-
nom večeru se vždy utkají dvě divadla a sami diváci ještě týž večer rozhodnou, které 
divadlo se jim líbilo více. V červnu se v PA odehraje finále spojené s velkou party. 

 pokračování bude projekt Fringe Off – ozvěny světových fringe festivalů. Projekt 
uvádí představení, která byla úspěšná na největším Fringe festivalu v Edinburghu.

Desítku filmů, které kritici i zájem diváků 
zařadil do pomyslného zlatého fondu svě-
tové kinematografie, uvidí v lednu obe-
censtvo v žižkovském kinu Aero v rám-
ci Projektu 100. Třináctý ročník putovní 
filmové přehlídky, která bude do května 
probíhat ve vybraných klubových kinech, 
přináší na plátno vysoce kvalitní a oceňo-
vané snímky z celého světa.

Zrcadlo / Zerkalo
SSSR, 1975, režie: Andrej Tarkovskij, 
hrají: Margarita Těrechovová, Oleg Jan-
kovskij, Filip Jankovskij,

Slavný snímek kongeniálního režiséra, 
kritiky označovaný za manifest filmu, 
jehož středobodem je osobnost a cílem 
zobrazení její transcedence. Film zís-
kal řadu ocenení, mimo jiné Donatello-
va Davida pro nejlepší zahraniční film 
(Itálie 1980) a Cenu svatého Vincenta 
(Italnoleggio, 1979). 

Pat Garret a Billy the Kid / Pat Garret 
and Billy the Kid
USA, 1973, režie: Sam Peckinpah, hrají: 
James Coburn, Kris Kristofferson, Bob 
Dylan
„Tahle země stárne a já chci zestárnout 
s ní,“ říká Pat Garrett bývalému kumpá-
novi a záhy nato soupeři z protější strany 
zákona Billymu Kidovi. Zdůvodňuje tak 
rozhodnutí, jež mu dopomohlo k šerif-
ské hvězdě a zároveň ho přinutilo k ne-
náviděné misi - dopadnout Kida a předat 
jej spravedlnosti. Sam Peckinpah údajně 
snil o uměleckém díle, natočil však mno-
hem víc - fascinující, časem nedotknutel-
nou, drsně lyrickou podívanou - kultovní 
western kultovního režiséra.

Tsotsi
JAR, 2005, režie: Gavin Hood, hrají: 
Presley Chweneyagae, Terry Phetoová, 
Kenneth Nkosi
Oscarový snímek jihoafrického reži-
séra. Hlavní hrdina Tsotsi je obyčejný 
pouliční kriminálník z Johannesburgu, 
holduje hazardu, s parťáky přepadává 
lidi, krade a neštítí se ani zabít. Na útě-
ku z jednoho takového vražedného pře-
padení v metru ukradne auto, zastřelí 
jeho řidičku a – v něm najde malé dí-
tě. Hrdlořez jej instinktivně sebere, ne-
dokáže ho tam jen tak nechat. A začne 
se o něj starat... Vedle Oscara získal film 
cenu diváků na MFF v Torontu. 

Cesta domů / The Road home
Čína, 1999, režie: Zhang Yimou, hrají: 
Zhang Ziyi, Sun Honglei, Zheng Hao

Drobounká a vrásčitá stařenka prohla-
šuje, že její manžel bude z místa, kde 
zemřel, dopraven domů tak, jak se slu-
ší. Žádná auta, žádné traktory. Musí být 
přinesen skupinou mužů, aby „nezapo-
mněl cestu domů“. Hvězdou okouzlují-
cího příběhu o lásce je mladičká čínská 
herečka Zhang Ziyi, která se proslavila 
ve filmu Tygr a drak. Film byl natočen 
na motivy románu „Rememberance“ 
(Vzpomínka) spisovatele Bao Shi a zís-
kal Velkou cenu na MFF v Berlíně. 

Mechanický pomeranč / A Clockwork 
Orange
Velká Británie, 1970, režie: Stanley Kub-
rick, hrají: Malcolm McDowell, Patrick 
Magee, Michael Bates

Slavný snímek režisérské ikony. Ústřed-
ním tématem Mechanického pomeran-
če je otázka svobodné vůle. Ztrácíme 
své lidství, když jsme zbaveni volby mezi 
Dobrem a Zlem? Má stát právo nechat 
zločince projít šokovou terapií, po je-
jímž absolvování už není schopen roze-
znat rozdíl mezi Dobrem a Zlem, a udě-
lat z něj „mechanický pomeranč“? 

Na sever Severozápadní linkou / North 
by Northwest
USA, 1959, režie: Alfred Hitchcock, 
hrají: Cary Grant, Eva Marie Saintová, 
James Mason

Snímek dodnes fascinuje pravděpodob-
ně svou „koncentrovanou“ silou směsi 
namíchané z předem pečlivě vybraných 

ingrediencí. Žánr tu nevleče tvůrce, ný-
brž je to sám autor, kdo v každém mo-
mentu svého díla dává žánru konkrétní 
tvar. Film byl nominován na Oscara.

Třetí muž / The Third Man
Velká Británie, 1949, režie: Carol Reed, 
hrají: Joseph Cotten, Orson Welles, Ali-
da Valliová
Jeden z nejoceňovanějších snímků his-
torie. Graham Greene napsal scénář 
jednak napínavý, zároveň však nutící 
k zamyšlení (což platí i pro jeho knihy). 
Orsonu Wellsovi stačí opravdu málo 
místa, aby vytvořil poutavého padou-
cha. Právem oceněno Oscarem a Vel-
kou cenou v Cannes

Taxidermia
Maďarsko, 2006, režie: György Pálfi, 
hrají: Csaba Czene, Gergely Trócsányi, 
Adél Stanczel

Tři příběhy – tři historická období. 
Tři muži – děd, otec a syn. Jeden touží 
po lásce, druhý po úspěchu, třetí po ne-
smrtelnosti. Film je označován za zásad-
ní milník v dějinách maďarské kinema-
tografie. 

Cléo od pěti do sedmi / Cléo de 5 à 7
Francie 1961, režie: A.Vardová, hrají: 
Corinne Marchandová, Antoine Bour-
seiller, Dorothée Blancková
Slavný film s chronologickou přesnos-
tí zachycuje dvě hodiny ze života mladé 
šansoniérky, která se obává, že má rako-
vinu. Nejlepší film francouzských kriti-
ků roku 1961

Zvedá se vítr / The Wind that Shakes 
the Barley
Anglie, 2006, režie: Loach Ken, hrají: 
Cillian Murphy, Pádraic Delaney, Liam 
Cunningham

Osudový příběh dvou irských bratrů 
a jejich boje za svobodu. Film si vypůjčil 
název slavné irské rebelské písně z 19.
století básníka R. D. Joyce. Snímek zís-
kal v Cannes Velkou cenu.

Aero promítne 10 filmů ze zlatého fondu

V Akropoli mimo jiné uslyšíte 
 11. 2. Other music: Tuxedomoon /USA/ – kultovní skupina kalifornského 

avantgardního rocku se po roce vrací do Paláce Akropolis
 22. 2. Respect Plus: Fanfare Ciocarlia /Rumunsko/ – „nejrychlejší dechovka 

na světě“
   4. 3. Other music: Rova Saxophone Quartet /USA/ – „velikáni moderního jazzu“
   8. 3. Respect Plus: Tinariwen /Mali/ – „električtí kočovníci ze Sahary představí 

v Praze své zbrusu nové album Aman Iman“ (na snímku)
  konec dubna: The Young Gods /Švýcarsko/ – „teroristé elektronického hluku 

ze Ženevy s novým albem opět v Praze“
www.respectmusic.cz, www.rachot.cz

Rej masek - Vedle Prahy a Benátek se 
autorka na svých plátnech věnuje také 
divadelnímu prostředí. Postavy pierotů 
jsou jejím oblíbeným motivem.

Vernisáž zahájila s autorkou starostka 
Prahy 3 Milena Kozumplíková. „Výsta-
va svou atmosférou zapadá do sváteční 
nálady Vánoc,“ poznamenala starostka.

COPPÉLIA A PTÁK OHNIVÁK – dva jednoaktové balety představili v sobotu 
16. ledna v Kongresovém centru hotelu Olšanka svěřenci Baletní školy Jána Nemce. 
Ve školním představení, které finančně podpořila třetí městská část, účinkovali tradič-
ně jak nejmladší žáci tanečního mistra, tak dorostenci připravující se na profesionální 
baletní dráhu již na konzervatoři. Slavné dílo J. Stravinského o čarovném ptákovi i ne-
méně věhlasný balet L. Delibesiho o dívce s pomněnkovýma očima v nastudování žiž-
kovské taneční školy vneslo v předvánočním ruchu klid a pohodu do duší přítomných 
diváků. Také místostarosta Prahy 3 Jiří Matušek ve svém úvodním slově ocenil práci 
tanečních mistrů, která za vynikajícími výkony jejich svěřenců stojí.

Foto: E. Mullet
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Malování 20 Kč/m2,lakování 100 Kč/m2

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

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

AQUA AEROBIK 
zpevnění postavy – od 8. ledna 2007
KURZY PLAVÁNÍ 
pro děti i dospělé, plavce i neplavce, 

VIP kurzy, masáže, letní a sobotní akce
info: 775 274 752, www.plavani-sipka.cz

ÚČETNÍ FIRMA ZPRACOVÁVÁ
• účetnictví a daňovou evidenci malých organizací 

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

Kancelář: Praha 3, Biskupcova 21
Tel.: 222 581 575, 777 025 835, 607 558 366

Roháčova 92
Praha 3
tel.: 724 706  655
(REZERVACE)

Sportovní přenosy na plátně,
kulečník, šipky, výherní automaty...

OTEVŘENO NONSTOP!OTEVŘENO NONSTOP!

BĚŽNÁ ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMŮ
Údržbář v předdůchodovém věku nabízí 

majitelům domů, společenstvím vlastníků a byto-
vým družstvům provádění běžné údržby domů 

za 2000 – 2500 Kč/měs. podle velikosti a rozsahu.
Tel.: 736 188 801

Řemeslná škola ODĚVNÍ – OU, o. p. s. 
Havířovská 476, Praha 18 – Letňany 

S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ADMINSTRATIVY NA POČÍTAČI

MŮŽE PŘIJMOUT:
� ŽÁKY OD 16 DO 23 LET, kteří jsou z nejrůznějších 

důvodů neúspěšní i z nižšího ročníku základních škol 
a nemají předpoklad zvládnout střední škol

� DO 2. A 3. ROČNÍKU neúspěšné studenty z oděvních škol
NABÍZÍME:

• vzdělávací koncepci na požadavky trhu práce
• finanční podporu při mimoškolní činnosti podle zájmu

Těšíme se na Vaši návštěvu
(zastávka autobusu Tupolevova-Tesco, škola je hned vpravo).

Zavolejte na tel.: 286 589 059, mobil: 724 170 462 

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

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

• speciální ceny pro rekonstrukce panelových domů •
Krásova 701/3, Praha 3

Kupon na slevu

  30%

� MNOŽSTEVNÍ SMNOŽSTEVNÍ SLEVY AŽ 35 %LEVY AŽ 35 %

Slevy nelze sčítat.
Kupon platí při zakázce nad 50.000 Kč.

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

� všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků (3.–9. roč.)
� vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na SŠ
� 40 let tradice výuky německého jazyka: 
 NJ od 3. roč., na I. stupni až 5 hod. týdně, od 4. roč. kon-

verzace s rodilým mluvčím
� anglický jazyk od 6. roč. (možno již od 5. roč.)
� 2 počítačové učebny s rychlým připojením k internetu
� školní družina pro 3.–5. roč., školní klub pro 6.–9. roč.
� pravidelné výměnné pobyty žáků do německy, anglic-

ky a francouzsky mluvících zemí
� škola je zapojena do programu EU Socrates s Němec-

kem, Dánskem a Estonskem
� lyžařské pobyty v každém ročníku již od 3. třídy
� ozdravné a sportovní pobyty, cyklistické kurzy
� pravidelná protidrogová prevence, program proti šikaně
� široká nabídka volnočasových aktivit, školní kapela
� aktivní účast v hnutí Na vlastních nohou – Stonožka
� přijímací řízení pro žáky 2. tříd dne 23.4.2007
� Den otevřených dveří 7. 2. 2007 14:00 – 18:00 hod.

Informace a přihlášky: tel.: 222 520 079 
e-mail: info@kladska.cz • www.kladska.cz 

 

 
 
 
 

• ANGLIČTINA • NĚMČINA 
• ŠPANĚLŠTINA • FRANCOUZŠTINA 
VEŘEJNÉ KURZY OD ÚNORA 2007

•pololetní kurzy pro dospělé od 2.565 Kč 
•angličtina pro děti s rodilým mluvčím
•kurzy od začátečníků po pokročilé 
•skupinky pro 6 nebo 10 osob 
•moderní výukové metody 
•zkušený a kvalitní lektorský tým 
•čeští lektoři i rodilí mluvčí 

  FIREMNÍ VÝUKA
•individuální kurzy na míru•zahájení kdy koli 
během roku•docházení lektorů do firmy

w
w
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z

On-line testy a přihlášky na �

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

  ZÁPIS JIŽ PROBÍHÁ!

Jazykové kurzy

�  kompletní zpracování účetnictví 
pro společnosti i živnostníky včetně 
daňových přiznání – z příjmů FO a PO, 
DPH, silniční daně...

�  zpracování mezd a personalistiky včet-
ně měsíčních hlášení

�  vyřizování agendy s úřady (finanční, 
sociální správa, zdravotní pojišťovny...)

Tel.: 602 306 760, 222 210 903
www.nick-ucto.wz.cz 
anickmannova@centrum.cz
Kancelář: Baranova 40, Praha 3

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ  A NÁBYTEK NA MÍRU
 skříně do výklenku, zkosené, 
rohové, do prostoru
nástavce na zem i do výšek
předsíňové stěny a botníky
šatny
kancelářský nábytek
vlastní výroba

PRAHA 3 – Žižkov, Seifertova 14
tel.: 222 712 037
PRAHA 5 – Košíře, Plzeňská 163 
tel./fax: 257 212 414, tel.: 603 711 333

PRAHA 7 – Holešovice,  Argentinská 6
tel./fax: 220 876 807

www.stako.cz • e-mail: stako@stako.cz

�

�

�

�

�

�

za bezkonkurenční ceny

módní trend:
DĚLENÉ DVEŘE

pf ´007
Vaše

 

Na Vaši inzerci se i v novém roce těšíme na tel. 222 782 816 nebo na e-mailu rn.inzerce@praha3.cz 
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Leden

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

7. 12. – 5. 1. LUDMILA 
ŠNAJDROVÁ: Z Prahy 
do Benátek – obrazy 

11. 1. – 7. 2. LENKA UCHYTILOVÁ:
Vzpomínky z cest – obrazy 
a plastiky (vernisáž 11. 1. v 18.00)

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

 2. út 18.00 Moderní doba (FK)
 20.30 Grbavica
 3. st 18.00 Metropolis (FK)
 20.30 Shortbus
 4. čt 18.00 Match Point – Hra osudu
 20.30 Sólokapr

MINIPROFIL: 
PEDRO ALMÓDOVAR

 5. pá  18.00 Mluv s ní 
 20.30 Volver 
 22.45 Spoutej mě! 
 6. so 17.30 Vše o mé matce 
 20.00 Spoutej mě! 
 22.15 Špatná výchova 

 7. ne 18.00 Sedmá pečeť (FK)
 20.30 Světla v soumraku
 8. po 18.00 Borat: Nakoukání 

do amerycké kultůry 
na obědnávku slavnoj 
kazašskeho národa

 20.30  Životy těch druhých

 9. út 18.00  Kupředu levá, kupředu 
pravá

 20.30 Borat: Nakoukání 
do amerycké kultůry 
na obědnávku slavnoj 
kazašskeho národa

10. st 18.00 Borat: Nakoukání 
do amerycké kultůry 
na obědnávku slavnoj 
kazašskeho národa

 20.30  Shortbus

11. čt 18.00 Půlnoční kovboj (FK)
 20.30 Taxidermia
12. pá 18.00 Revizoři (FK)
 20.30 Pink Floyd – The Wall (FK)
 22.30 Super Size Me
13. so 17.45 Plechový bubínek (FK)

20.30 Brazil (FK)
23.00 Beastie Boys, 50 kamer 
a 40 tisíc očí

14. ne 18.00 Taxidermia
 20.30 Bílá Masajka
 

PROJEKT 100 / 2007
15. po 18.00 Pat Garret and Billy 

the Kid

20.30 Zrcadlo
16. út 18.00 Tsotsi 
 20.30 Pat Garret a Billy the Kid 

17. st 18.00 Cesta domů
 20.30 Tsotsi 
18. čt 18.00 Na sever Severozápadní 

linkou
20.30 Mechanický pomeranč 

19. pá 18.00 Třetí muž 
 20.30 Taxidermia
 22.30 Na sever Severozápadní 

linkou 
20. so 18.00 Cléo od pěti do sedmi 
 20.30 Třetí muž
 22.30 Mechanický pomeranč 
21. ne 18.00 Taxidermia 
 20.30  Mechanický pomeranč

22. po 18.00  Toyen (FK)
 20.30 Nauka o snech
23. út 18.00 Samaritánka
 20.30 Jaro, léto, podzim, zima... 

a jaro
24. st 18.00 Šanghajské sny (FK)

20.30 Taxidermia

DNY EVROPSKÉHO FILMU
25. 1.–4. 2.

25. čt 17.00 V Paříži 
19.00 Neboj, jsem v pořádku 

  21.00 Óda na radost 
26. pá 17.00 Ryna 

19.00 Žabí lamento 
21.00 Milovaná Lublaň 

27. so 17.00 7 panen 
19.00 Manželka z půjčovny 
21.00 Que Vadis, Baby? 

28. ne 17.00 Konečná stanice 
19.00 Iberia 
21.00 Obchůdek snů 

29. po 17.00 Bílé dlaně 
19.00 Rukojmí 
21.00 Sedm neviditelných lidí

30. út 17.00 Číšník 
19.00 Mouchy na zdi 
21.00 Nevěsty

31. st 17.00 Melounová stezka 
19.00 Ultranova 
21.00 Slumming 

FILMY PRO SENIORY
2. út 10.00 Tajemství slov
9. út 10.00 Dobrou noc a hodně štěstí
16. út 10.00 Kráska v nesnázích
23. út 10.00 Havana Blues
30. út 10.00 Grand Hotel

FILMY PRO DĚTI
6. so 15.30  Garfield 2
7. ne 15.30 Krtkova pohádková 

dobrodružství VIII.
13. so 15.30 Za plotem 
14. ne 15.30 Žofka a její 

dobrodružství II.
20. so 15.30 Mach a Šebestová I.
21. ne 15.30 O kocouru Mikešovi I.
27. so 15.30  Lovecká sezóna
28. ne 15.30 Tisíc a jedna noc

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

13. so 18.00 Baby Irie: 
RIDDIM SHOT, ILAM, 
URBAN BUSHMAN, NEBIB, 
DJ ADMIRÁL KOLÍBAL

15. po 19.30 DEKADENCE: 
VLADIVOJNA LA CHIA + 
VARHAN ORCHESTROVIČ 
BAUER součást doprovodného 
programu Výstavy v barvách 
chorobných – idea dekadence 
a umění v českých zemích 
1880 – 1914

16. út 19.30 JAROSLAV OLIN 
NEJEZCHLEBA – 25 LET 
V TOM, VL. MIŠÍK & ETC, 
BLUES SESSION, NJOREK, 
IVAN HLAS *

17. st 19.30 FILTER: Hudební ceny ´06
 THE PROSTITUTES, 

THE AIRBAGS, XAVIER 
BAUMAXA, moderuje: 
XAVIER BAUMAXA, 
vstup volný

22. po 19.30 SERGENT PÉPÉRE *
23. út 19.30 Future Line: 

LIVING ROOM + PANAMA*
24. st 19.30 READY KIRKEN 

+ THE FEELERS 
25. čt 20.00 HANA A HANA 

divadelní představení
26. pá 19.30 BOBAN I MARKO 

MARKOVIČ ORKESTAR
28. ne 19.30 TINDERSTICKS 
29. po 19.30 THE ECSTASY 

OF SAINT THERESA 
křest alba

30. út 19.30 Future Line *
31. st 20.00 Divadlo Demago: 

Alena v říši 

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

6. so 15.00 M. Maixnerová 
– klavír Trio d´archi di Praga 
(L. van Beethoven, J. Haydn, 
W. A. Mozart)
Pro seniory vstupné 30 Kč. 

9. út 19.30 J. Sedláček – housle, 
J. Pešek – klavír (S. Prokofjev, 
F. Chopin, N. Paganini )

15. po 19.30 Světlo v nejstarších hudeb-
ních památkách Musica Poetica

17. st 19.30 J. Pokorná – varhany, 
Miroslav Kejmar – trubka 
(J. S. Bach, G. F. Handel...)

18. čt  19.30 Abonentní cyklus Klasika 
Viva České klarinetové kvarteto

20. so  15.00 K. Stott (Anglie) – klavír 
(J. Haydn, S. Rachmaninov, 
F. Schubert)

23. út 19.30 M. Bělohlávková – soprán 
a její hosté (W. A. Mozart, 
F. Schubert, J. Brams)

24. st 19.30 T. Strašil – violoncello, 
B. Sejáková – klavír (J. Brams, 
B. Martinů)

29. po 19.30 Irish Dew

30. út 19.30 Koncert ze skladeb J. Fily

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
9. 1. – 2. 2. LIBOR BERÁNEK – 

Retrospektiva (kresby)

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,. 4., 11., 18., 25. 19.30 Uvolněte se, 
prosím – talk show Jana Krause

15. Po 20.00 K. Ponties: Mi non sabir 
DOT 504, L. Ottová: Homo 
Sentimentalis 

17. St 20.00 L. Holánková: TRIVIUM...
TROJCESTÍ

19.a 20. 20.00 NANOHACH, 
I. M. Popovici: PORTRÉT 

22. Po 20.00 Entre Pasos, P. Černá, 
A. A. Gonzalez: NO TRAFICO 
– česká premiéra 

 24. St 20.00 Artyci/ Z. Kozánková: 
Cocoon Invisible, 
Artyci/M. Kozánek: Omša

27. a 28. 20.00 J. Viňarský: 
Posledný krok pred DOT 504, 
L. Ottová: Purity

30. a 31. 20.00 K. Celbová: AriaD.N.A 
DOT 504, A. Lachký: „Heaven is 
the place...“ – premiéra 

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

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
14. ne 16.00 a 19.00 NĚMÝ BOBEŠ 
16. út VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY 

TŘÍDNÍ KNIHY 
17. st LIJAVEC 
19. pá AFRIKA
21. ne 16.00 a 19.00 ZÁSKOK
24. st  DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
25. čt AFRIKA 
26. pá CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
28. ne 16.00 a 19.00 ŠVESTKA
31. st POSEL Z LIPTÁKOVA

DIVADLO KONZERVATOŘE
15. po W. Inge: PIKNIK
22. po F. G. Lorca: KRVAVÁ SVATBA
29. po G. Feydeau: ŤULULUM

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
27. so P. Macháček: KÁMEN 

(Divadlo Kámen)

Dům dětí a mládeže, Praha 3
Na Balkáně 100

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

* přihlášení nutné předem

7. ne  9.00–12.00 a 13.00–16.00 
Arte dílna: S čerty nejsou žerty 
(pro rodiče a děti od 6 let; 
cena 40 Kč/3 hod., 80 Kč/6 hod.) *

11. čt  16.30–18.30 Art studio: Vitráže 
(pro rodiče a děti; cena 40 Kč) * 

17. st  17.00–19.00 Otevření nové 
části DDM – zábavný program, 
výstava soutěže Můj Žižkov, 
zváni jsou všichni (vstup volný)

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

24. st  16.00–19.00 Caruno: soutěžní 
podvečer o ceny – Carccasone, 
Abalone, dáma, Uno aj. 
(vstupné 10 Kč) *

31. st  18.00–20.00 Duhové středy: 
Do Indie po vlastní ose – cestova-
telská beseda (vstupné 20 Kč) *

MATEŘSKÝ KLUB ULITKA
Otevřený klub pro rodiče s malými dětmi 
a těhotné ženy – tanec pro těhotné, aero-
bik, angličtina, výtvarka, před nášky aj. (po-
drobně na www.ulita.cz). Otevřeno po–čt 
9.00–12.00, vstupné 25 Kč/hodina/rodina

JARNÍ PRÁZDNINY 2007
10.–17. 2. Lyžařský tábor ve Špindle-
rově Mlýně pro děti 8–18 let, lyžaře 
a snowboardisty. Cena 2900 Kč (v ceně 
ubytování, plná penze, doprava, instruk-
toři, pojištění).
12.–16. 2. Jaro pražských dětí - pest-
rý program v Praze a okolí pro děti 
6–15 let každý všední den 9 až 17 hod., 
podrobný program na www.ulita.cz.

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17, www.arnika.org)
10. st 18.00 Přednáška Marie 

Haisové: Kam kráčíš, ženo?

Galerie Krásova 17
(www.culturecross.net)
17.1. – 15. 2. Výstava Zuzky Čiž-

márovej (kresby)

Parukářka Underground
Atomový kryt Parukářka
Leden 2007 Jan Hansen – Wolf-

stein

Svaz diabetiků ČR – Praha 
  8. st 13.30 Malá Strana – ob-

last původní vsi Obora, (sraz 
na stanici tram. č. 12, 20, 22, 
23 „Malostranské nám“)

19. pá 16.00 Albatros: S Karlem 
Hašlerem do Nového roku 
(pořad v Nové Trojce, Jeseni-
ova 19; přezutí s sebou)

Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
16. út 16.30 Z. Šesták: Jak bylo

na Žižkově před sto lety – nové 
příběhy (přednáška)

30. út 16.30 P. Novák, malíř: 
Vyprávění o rekonstrukci čes-
kobratrského kostela v Proko-
pově ulici a o malování pano-
ramatického obrazu Globus.

� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856
� Tak jo! Jdu do toho! Za své cvi-
čení neplatím ani korunu. „Platím“ 
jen tím, že na trénink nepřijdu sama, 
ale s komarádkou nebo maminkou. 
Je to vůbec možné? Je to možné! 
Bližší informace na tel. 775 199 088
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. 286 891 400

� ÚČETNICTVÍ za příznivé ceny! 
Slevy pro plátce DPH i nové podni-
katele! Certifikovaný VŠ účetní, po-
jištění odpovědnosti. Tel. 604 124 534.
� Účetní s praxí 25 let zpracuje 
účetnictví i daň evidenci vč. přizná-
ní k DPH i k dani z příjmu. Ručení 
pojištěním. Tel. 604 455 108
� DAŇOVÝ PORADCE nabízí 
odklady daní, daňová přiznání, pora-
denství (i e-mailem), spol. zdaň. man-
želů, nemovitosti. Tel. 608 066 088.
� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. 602 273 584

� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600 
� Čistírna peří je umístěna na Plzeň-
ské 170, Praha 5. Zhotovujeme deky 
a polštáře z naší sypkoviny na počká-
ní nebo do 24 hod. Tel. 606 312 174
� Výškové práce, instalace sítí a hro-
tů proti ptactvu, shazování sněhu ze 
střech, opravy fasád, kácení stromů... 
Tel. 605 778 757
� Vyklízení, malba, zedník atd. In-
zerát uchovejte! Tel. 608 855 314
� Malířské práce – František Zelen-
ka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Rekonstrukce bytů, sociálního za-
řízení. V zimě zedníci. 
Tel. 608 855 314

� Zednický servis – tel. 602 212 089
� Malířské a lakýrnické práce.
Úklid. Levně – kvalitně. P. Sus.
Tel. 603 505 927
� 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
� Půjčky a úvěry od 10 do 500 tis. Kč 
(i více), každému s pravidelným příj-
mem – zaměstnancům, všem důchod-
cům, podnikatelům i cizincům. Vyso-
ká průchodnost, bank. i nebank.
Tel. 604 830 020
� Půjčky v hotovosti bez ručitele, 
5–30 tis. Kč, od 18 do 70 let. 
Tel. 720 316 309

� Vyměním 2+1, 72 m2, obecní, Pra-
ha 2, za menší, 1+1 i gars., obecní, niž-
ší patro nebo výtah. Tel. 739 046 337
� Vyměním pěkný byt 2+1, 90 m2, 
s bohatým přísl., vlast. top., za men-
ší, 50–60 m2, stát. před privatizací. 
Ostatní dohodou. Tel. 721 970 903
� Vyměním byt 2+kk, P3, 50 m2, 
2. p., výtah, vl. top., byt i dům rekon-
struován, dům před privatizací v roce 
2007, za větší (3+1). Tel. 777 106 226
� Koupím byt v Praze 3, dám oka-
mžitou zálohu, platba hotově, právní 
záležitosti vyřídím, stav nerozhodu-
je. RK nevolat. 
Tel. 234 095 720, 603 814 606
� Prodám garážové stání Praha 3 –
Jarov, ul. Buková. Tel. 723 522 930

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

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

INZERCE

CLÉO OD PĚTI DO SEDMI – 20. 1. kino Aero v rámci projektu 100
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Blahopřání 
seniorům

Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v lednu kulaté a půl-
kulaté narozeniny, přejeme do dalších 
let hodně zdraví a osobní pohody. Bla-
hopřejeme: Vilmě Vaisové, Bohuslavu 
Vlčovskému, Libuši Neckářové, Marii 
Haškové, Bohumilu Válkovi, Ferdinan-
dovi Pauknerovi a Ladislavu Sudovi.

Za výbor Svazu důchodců 
Praha 3 Viktor Pelzel

Konstruktivistická škola 
na Pražačce
Na novém Žižkově se nachází také jed-
na z největších školních budov v Praze 
– v ulici Nad Ohradou. V jejím západ-
ním křídle dnes najdeme Gymnázium 
Na Pražačce, v střední a východní čás-
ti pak Základní školu Pražačka. Stav-
ba zajímavého půdorysu, jejíž součástí 
je i velký dvůr, pochází z druhé polo-
viny dvacátých let minulého století 
a je dílem městského stavebního úřa-
du a jeho architektů Vratislava Lhoty 

(byl žákem Jana Kotěry) a Vladislava 
Martínka. Oba byli – spolu se svým šé-
fem arch. Mečislavem Petrů – autory 
řady školních budov, ale také maloby-
tových domů Obce pražské nebo ne-
mocničních pavilonů. Průčelí těchto 
staveb byla zprvu navrhována ve stylu 
art déco, později konstruktivismu. To 
je také případ naší školy, kde se setká-
me i s prvky, které upomínají na pro-
jekty známého konstruktivisty Jiřího 
Krohy.

Zdeněk Lukeš, historik architektury

Praha 3 a moderní architektura XXI.

Leden
Radnice uzavřela vícestrannou doho-

du o budoucím využití nákladového 
nádraží Žižkov. 17. ledna byl kolaudo-
ván zcela nový bazén v areálu Pražačka, 
kromě mateřských a základních škol jej 
může využívat i veřejnost. Městská část 
nabídla k odprodeji nové bytové jed-
notky v nástavbách na Chmelnici. Re-
konstrukce se dočkal i sál Domu dětí 
a mládeže Ulita. SKM Praha 3 oslavila 
své desáté narozeniny. 

Únor

Proběhl 13. ročník Žižkovského ma-
sopustu, poprvé se závěrečným oh-
něstrojem. V Galerii pod radnicí vy-
stavovala Šárka Radová. 16. února se 
v Paláci Akropolis uskutečnilo předá-
ní cen za koncertní činnost pro české 
kapely – Live music Awards. Zástup-
kyně ředitele Městské policie Prahy 3 
Miroslava Pytlíková převzala v sená-
tu Čestné uznání za stříbrnou medai-
li z mistrovství Evropy v parašutismu. 
V Milíčově domě si připomenuli 30. vý-
ročí úmrtí humanisty a pedagoga Pře-
mysla Pittra. 

Březen
10. 3. zavlála na žižkovské radnici

tibetská vlajka, jako symbol protestu
proti čínské okupaci této himalájské 
země. 14. března byl do Knihy cti za-
psán za významnou a dlouholetou prá-
ci ve prospěch třetí pražské části radní 
Pavel Hurda. V Akropoli vystoupil le-
gendární rockový kytarista Ivan Král. 
Žižkovští strážníci adoptovali na dálku 
sedmiletou indickou dívku Rishu.

Duben
Byla zahájena dostavba Ošetřovatel-

ského domova Habrová, kde vznikne 
dalších 30 lůžek. V otevřených stanech 
na Olšanském náměstí a na náměstí Ji-
řího z Poděbrad mohli diskutovat obča-
né s politiky a úředníky o problémech 
a budoucnosti městské části. Do terénu 
se vydala Rada městské části. Mohla tak 
přímo na místě hodnotit rozpracované 
projekty a jednotlivé problémy.

Květen
V rámci oslav 125. výročí povýše-

ní Žižkova na město zavítal na radnici 
i císař pán. Představitelé radnice ucti-
li památku padlých Žižkováků během 
Pražského povstání při pietním aktu 
v areálu Základní školy Pražačka. V Pa-
mátníku na Vítkově začala cyklus diva-
delních představení Noci v mauzoleu. 
Žižkov získal další dominantu – osmi-
patrovou multifunkční budova Luxem-
bourg Plaza v Jičínské ulici

Červen
V parlamentních volbách zvítězila 

na Žižkově přesvědčivě ODS (47%), 
místostarosta Daniel Reisiegel se stal 
poslancem PSP ČR. 8. ročník Bambi-
riády se konal opět na Vítkově. Harti-
gův pohár získalo za nejlepší výsledky 
ve vědomostních soutěžích Gymnázi-
um Sladkovského nám. Děti oslavily 
svůj svátek sportem – fotbalová utká-
ní žákovských týmů na Pražačce pís-
kala i prvoligová rozhodčí Dagmar 
Damková. 

Červenec – Srpen
Od 3. července probíhala dvouměsíč-

ní oprava tramvajové trati na křižovat-
ce Ohrada.V rámci akce Věda v ulicích 
si mohli ve červnu děti i dospělí vyzkou-
šet řízení závodní formule, či zažít přetí-

žení 4,4 G. Dům Naděje Žižkov v Husit-
ské ulici oslavil dva roky svého působení. 
Začala obnova parku u kostela svaté-
ho Rocha. Soubor Gaudeamus, působící 
při VŠE zvítězil na mezinárodním folk-
lorním festivalu v Nitře. 

Září
Proběhl desátý ročník tradičního Vi-

nohradského vinobraní. V paláci Ak-
ropolis pražský primátor Pavel Bém 
odstartoval Koncert pro Prahu kultur-
ní. V Biskupcové ulici slavnostně ote-

vřela radnice nový parkovací komplex 
pro 140 automobilů. 14. září začal svou 
první akcí už desátý ročník mezinárod-
ního festivalu Nekonvenční podzim Ji-
řího Hoška. V Muzeu hl. m. Prahy byla 
zahájena výstava věnované Největší-
mu Čechovi – géniovi Járovi Cimrma-
novi, otevření asistoval soubor žižkov-
ského Divadla JC. Legendární útočník 
a šéf slávistického extraligového hoke-
je Vladimír Růžička se zapsal do rad-
niční pamětní knihy.

Říjen

Komunální volby v Praze 3 vyhrála 
drtivým poměrem Občanská demokra-
tická strana a s téměř 46 procenty hla-
sů získala na žižkovské radnici nadpolo-
viční většinu – 21 z 36 mandátů. Desítky 
návštěvníků si prohlédly budované no-
vé dopravní propojení pod vrchem Vít-
kov při dni otevřených dveří. Amatér-
ští boxeři se utkali v poprvé na turnaji 
O pohár města Žižkova. Ten nakonec 
zůstal doma – rohovníci BC Žižkov zví-

tězili ve všech soubojích. Ulicemi třetí 
pražské části se prohnaly opět historic-
ké automobily a motocykly při tradič-
ním Žižkovském korzu. V působivé 
rozšířené režii s bohatým doprovodným 
programem začaly na Vítkově 28. října 
ráno oslavy 88. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky.

Listopad
Zastupitelstvo zvolilo do čela žižkov-

ské radnice první ženu v historii – sta-
rostkou se stala Milena Kozumplíková, 
v radě zasedlo osm mužů, představitelů 
vítězné ODS. Palác Akropolis za pod-
pory městské části představil špičkový 
jazz na čtvrtém ročníku festivalu Žižkov 
meets jazz. Krizové centrum RIAPS, 
zdravotní zařízení v Chelčického ulici, 
které poskytuje pomoc lidem s ohrože-
ným psychickým zdravím, oslavilo 15 let 
od svého založení. Spisovatel a publi-
cista Ludvík Vaculík se zapsal do knihy 
cti o přestávce komponovaného pořadu 
„Přislibujte si mne...“, který byl věnován 
v rámci Nekonvenčního žižkovského 
podzimu Jiřího Hoška Karlu Havlíčku 
Borovskému. 

Prosinec
Předvánoční atmosféru podtrhlo slav-

nostní osvětlení ulic. Na pravidelném mi-
kulášském koncertě vystoupila v Akro-
poli Hudba Praha. 17 prosince se před 
kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně vá-
nočně zpívalo se sdružením ECCE 
MUSICA Díky žižkovským farníkům 
a jejich akci „Strom splněných přání“ 
našly svůj dárek pod stromečkem i dě-
ti a dospělí z Dětského domova v Ho-
licích, Domova důchodů v Albrechti-
cích nad Orlicí a Ústavu sociální péče 
v Anenské Studánce.

Galaxie se hlásí k odkazu původ-
ního organizace Pionýr, která vznikla 
koncem 60. let a v období normalizace 
byla spolu s tehdejším Junákem zaká-
zána. Nyní je součástí nového Pionýra, 
který vznikl v roce 1990.

Jak už název naší skupiny napoví-
dá, jsme lidi „hledící ke hvězdám“. To-
to jméno jsme získali podle první ce-
loroční hry, kterou jsme hráli „Cesta 
ke hvězdám“. Samotný název nám pak 
uděloval RNDr. Jiří Grygar, nejzná-
mější český astronom.

V současné době máme 5 oddílů 
pro děti od 1. do 9. třídy, které se schá-
zejí pravidelně jednou týdně na dvou-
hodinové schůzky v naší klubovně.

Kromě astronomie a záhad s ní spo-
jených děláme na schůzkách hodně 
pestrou činnost. Na část schůzky cho-
díme vždy do tělocvičny a hrajeme 
sportovní hry jako je floorball, vybíje-
ná, ringo, přehazovaná atd. V klubovně 
pak rádi pracujeme s keramickou hlí-
nou, vyrábíme gelové svíčky, hrajeme 
společenské hry, dozvídáme se od ve-
doucích spoustu nových informací 
a řešíme různé záhady. 

Když je příznivé počasí chodíme ven 
a věnujeme se turistice: učíme se uz-
le, šifry, stavíme stany, umíme střílet 
ze vzduchovky a mnoho jiného. Oddí-
ly také navštěvují různá netradiční mís-
ta a věnují se činnostem jako je horo-
lezecká stěna pro děti, lanové aktivity, 
plavání, bruslení, návštěvy výstav, mu-
zeí, kin a mnoho jiných

Kromě schůzek pořádáme i celo-
denní akce jako je například Draki-
áda, Toulky Prahou, Večerní hra Žiž-
kovem, Samain—aneb keltské vánoce 
a jiné. Dále jezdíme také na celovíken-
dové výlety, motivované vždy nějakou 

hrou. V druhém turnusu pořádáme let-
ní tábor.

Klub deskových a společenských her
Je součástí Galaxie a je nově ote-

vřen od pátku 8. prosince. Klub se schá-
zí jednou za 14 dní v pátek od 15 do 17 
hodin a je přístupný každému dítěti, 
které si navíc může přivést i kamarády 
nebo rodiče. Zahrát si zde mohou růz-
né deskové hry jako například Carcas-
sone, Mare Nostrum, Labyrint, šachy, 
Jungle speed a další.

Během roku také chystáme velký 
„Kovbojský turnaj“ v Bangu nebo ví-
kend v duchu „Dračího doupěte“.

Nejbližší termíny klubu jsou: 5. 1., 
19. 1., 2. 2., 23. 2. Další upřesnění lze na-
jít na webových stránkách www.147.cz. 

Irena Loudová, vedoucí

Adresa: 
Ježkova 11, Praha 3
Kontakt:
Tel.: 607 525 158 (odpoledne)
e-mail: galaxie@147.cz

PŘEDSTAVUJEME

147. Pionýrská skupina GalaxieŠestnáctým dílem skončil v prosin-
covém čísle Radničních novin historic-
ký seriál Otazníky kolem slavného ví-
tězství od Jana Škody z Archivu hl. m. 
Prahy. V únorovém vydání začneme 
otiskovat nový historický seriál stejné-
ho autora, který bude mapovat známé 
i méně známé historické osobnosti, je-
jichž jména daly názvy žižkovským uli-
cím. V první řadě bude seriál věnován 
osobnostem z období husitství. -red-

Historie v ulicích 
Nový seriál od února

Co se událo v Praze 3 během uplynulého roku
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Stručně...
� Gymnázium Na Pražačce pořádá 
dne 10. 1. 2007 od 14 hod. Den ote-
vřených dveří. Kromě všeobecných 
a výtvarných tříd otvírá opět i třídu 
s dvojjazyčnou výukou.
� Nová okrsková služebna městské 
policie vznikne v příštím roce v Řip-
ské ulici na Vinohradech. Třetí měst-
ská část investuje do jejího zřízení 3 
miliony korun, v dalším roce by mělo 
dojít na rekonstrukci přilehlých objek-
tů ve dvoře a rozšíření prostor na velkou 
služebnu s kompletním zázemím pro ví-
ce než 40 strážníků.
� Nový objekt otevřela na Žižkově cizi-
necká policie v Koněvově ulici 32. Pra-
coviště by mělo výrazně přispět ke zkrá-
cení front na pobočkách tohto státního 
úřadu. Rychlejšímu odbavení žadatelů 
o pobyt v České republice má napomoci 
nový elektronický systém.

Kdo mě chce

1) Dvouletý pes, kříženec střední velikosti, černý s bílými znaky, hodný, milý, 
vhodný i do bytu. Nalezen 22. 11. na Žižkově.

2) Desetiletý menší kříženec jezevčíka, slyšící na jméno Olin, béžový s reza-
vými skvrnami, nevyžaduje delší procházky, hodí se do bytu i ke starším 
lidem, není však vhodný k dalšímu psovi. Nalezen 4.8. na Vinohradech.

3) Menší desetiměsíční pes, černý kříženec, veselý, hravý, má rád procház-
ky, vhodný do bytu. Nalezen 10. 12. 06 na rozhraní Prahy 3 a 10 přivázaný 
u stromu.

4) Jedenáctiměsíční pes střední velikosti, černý kříženec s delší srstí, milý, 
čistoný a poslušný, vhodný do bytu. Nalezen 5. 12. 06 na rozhraní Prahy 3 
a 10.

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

1

STUDENTSKÉ MALBY – prodejní výstavu klauzurních prací svých studentů  
uspořádala před vánočními svátky Střední uměleckoprůmyslová škola na Žižkově 
náměstí. Na snímkuje maturitní práce na téma hudba od studentky Ilony Lhotské 
s názvem Jazz.

Samozvaní kontroloři 
prodejců stromků

Po krátké honičce žižkovskými ulicemi zadržela v pozdních noč-
ních hodinách dne 15.prosince hlídka městských strážníků čtveřici 

osob, která se vydávala za kontrolory prodejců vánočních stromků. Samozvaní 
vykonavatelé kontrol totiž fyzicky napadli muže střežícího prodejní místo na Ol-
šanském náměstí a požadovali po něm zaplacení pokuty ve výši 500 korun.

Ing. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI 
Bližší informace na tel. 775 644 978
po 9.00–12.00 batolátka – kreativní do-

poledne pro děti od 2 let
út 9.00–12.00 otevřená herna
 10.00–11.30 keramický ateliér *
 10.00–12.00 děti s sebou – přednáš-

ky, besedy
st 9.00–12.00 školička – pestrý pro-

gram pro děti od 3 let, bez přítom-
nosti rodičů *

st 15.00–16.00 chytré hlavičky – pro-
gram pro děti od 5 let

 15.00–17.00 otevřená herna
čt 10.00–12.00 mrňouskové – dílnička 

pro děti od 1 roku
pá 9.30–10.15 miminka I – cvičení 

pro nejmenší (7–12 měsíců) *
 10.30–11.15 miminka II – cvičení 

pro nejmenší (2–6 měsíců) *

* nutná předchozí rezervace

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ 
Bližší informace na tel. 775 644 978
út 9.00–10.00 anglická konverzace pro 

dospělé
st 15.30–17.30 ateliér pro maminky (vždy 

pouze poslední středu v měsíci) *
* nutná předchozí rezervace

PRAVIDELNÉ KURZY
volná místa pro druhé pololetí školního 
roku – od února. Informace, rezervace 
a zápisy do kurzů na čísle 603 416 724.
PRO NEJMENŠÍ:
angličtina s keramikou od 4 let 

(pondělí 13.15 – 15.15)
keramika s pohybem od 3 let 

(úterý 13.45 – 15.45)
výtvarná dílnička od 3 let 

(středa 13.15 – 14.45)
PRO ŠKOLÁKY:
flétna od 6 let (čtvrtek od 13.00)
flétna od 6 let (pátek od 13.00)
kytara od 8 let (úterý od 13.30)
PRO DOSPĚLÉ:
keramika (pondělí 18.15 – 20.15)
keramika (úterý 18.15 – 20.15)
břišní tanec (pondělí 19.00 – 20.00)
cvičení na balónech (středa 19.45 – 20.45)

JEDNORÁZOVKY v lednu
  9. út  9.30 a 10.30 Muzikoterapeutické 

hrátky M. Gerlichová
13. a 14. 9.00–18.00 Pletení košíků, (re-

zervace tel. 605 514 046)
15. po 11.00 Divadýlko – O třech prasát-

kách, divadlo Buchty a loutky 
16. út 10.00 Zdravé nožičky – jak vybírat 

správné boty pro děti, vede B. Šolová
19. pá 9.30 – 12.00 Poradna kojení s lak -

tační konzultantkou
23. út 10.00 Okénko do jiné kultury 

– jak se žije rodinám s dětmi v USA, 
beseda

24. st 16.00–18.00 Ateliér pro mamin-
ky – Drátkování, rezervace na tel: 
603 416 724 

30. út 10.00 K. Havlínová – Látkové 
pleny

NOVÁ TROJKA
Jeseniova 19, Praha 3, tel.: 222 589 404, 607 644 978; www.novatrojka.cz

Foto: Nová Trojka

STEP PRO NEZISKOVKY – ve znamení nepřetržitého tance proběhl již popáté 
v sobotu 9. prosince v Hotelu Ariston Reprezentační ples neziskového sektoru Pra-
hy 3. Zábavný večer, který již tradičně podpořila i žižkovská radnice, byl plně v režii 
50tičlenného studentského dechového orchestru Žižkovská smršť, který během dlou-
hého programu prakticky neslezl z podia.

MUZICÍROVÁNÍ S VÁNOČNÍMI DÁRKY – se staročeskou skupinou Špalíček 
oslavili deset dní před Štědrým večerem vánoce v Nové trojce. Pod stromkem pak 
malí i velcí návštěvníci rodičovského centra rozbalili dárky, které sami přinesli. Od-
poledne byl již tradiční Koncert hudebních kurzů. 

Občanské sdružení tohoto jména po-
máhá lidem bez domova už šest let. Sou-
borem divadla Ježek a Čížek prošlo 
na 200 herců, kteří nastudovali deset in-
scenací a odehráli více než 120 předsta-
vení. „Naším cílem je vyvolat u klientů 
určitou nespokojenost se svojí životní si-
tuací, ukázat jim cestu ke změně. A v ne-

poslední řadě se také snažíme o zlepšení 
pohledu na bezdomovce české společ-
nosti.“ říká Jakub Balabán, ředitel Jež-
ka a Čížka.

Sdružení také provozuje ve spoluprá-
ci s Městským centrem sociálních služeb 
a prevence Job klub, internetovou kavár-
nu a tréninkové pracoviště – Copy cen-

trum v Bořivojově ulici č. 90. Je určeno 
sociálně znevýhodněným občanům, což 
jsou lidé bez domova a či se záznamem 
v rejstříkem trestů. Tréninkové zaměst-
nání je vlastně vzdělávací služba, kte-
rá by měla klienta naučit, jak zaměstná-
ní získat a hlavně jak si jej udržet. Copy 
centrum pro veřejnost kopíruje, laminu-
je po telefonickém objednání zdarma. 

Pokud by někdo měl naopak zájem 
přihlásit se do vzdělávacích programů, 
může se přihlásit na čísle 774 745 667, 
222 581 168 . Informace o všech aktivi-
tách najdete na www.jezekacizek.cz

–pú–

Znáte Ježka a Čížka?

2

3 4

Pro radu do Remedia
Občanská poradna REMEDIUM nabízí i v novém roce bezplatnou, důvěrnou 
pomoc, informace o vašich právech a povinnostech i kontakty na organizace za-
měřené na odbornou pomoc v oblasti bydlení, sociál-
ní problematiky, rodinných a mezilidských vztahů, pra-
covněprávních vztahů, zaměstnanosti, majetkoprávních 
vztahů, ochrany spotřebitele, správního řízení a jednání 
na úřadech. 
Křišťanova 15, Praha 3, tel.: 272 743 666, 605 284 737 
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz
otevřeno (po tel. objednání) pondělí až čtvrtek 9–13, 14–18

RAD_01_08.indd   1RAD_01_08.indd   1 22.12.2006   14:09:4522.12.2006   14:09:45


