
Rozšířené prostory, kde si občané Pra-
hy budou moci ověřit podpisy, nové in-
formační centrum, které jim poskytne 
kvalitní informace, jak mají postupo-
vat při vyřizování jakékoliv záležitos-
ti na radnici třetí pražské části a další 
úřadovny v důstojném prostředí, po-
skytne nová budova radnice v Lipan-
ské ulici 9.

Původně byla budova v těsné blíz-
kosti žižkovské radnice určena k de-
molici. Od letošního roku začne sloužit 
občanům Prahy 3. „V přízemí umístí-
me v rámci vstupní recepce informační 
centrum, kde se každý občan přicházejí-
cí na úřad dozví prvotní informace a bu-
de se svým problémem nasměrován ke 
konkrétnímu úředníkovi,“ popsala fun-
gování nové budovy radnice starostka 
Prahy 3 Milena Kozumplíková. „Také 
se rozšíří prostory pro ověřování podpi-
sů, což je ze strany veřejnosti velmi vyu-
žívaná služba,“ dodala.

Rekonstrukce zdevastovaného do-
mu stála žižkovskou radnici celkem tři-
cet milionů korun. Budova, která je his-
toricky cenná především pro svou čel-
ní fasádu ve stylu art deco, byla vůbec 
posledním neopraveným domem, kte-
rý byl před rokem 1989 zcela vyklizen 
a určen k demolici v rámci takzvané 
„asanace Žižkova“. Tu schválil v roce 
1973 Národní výbor hl. m. Prahy a v je-
jím rámci se počítalo se zbouráním ce-
lého starého Žižkova od náměstí Bari-

kád až dolů k železničnímu viaduktu. 
„Oblast byla seshora ohraničena dneš-
ní Seifertovou ulicí a předpokládalo se 
nahrazení valné většiny domů panelo-
vou výstavbou. Klidná Prokopova uli-
ce se měla změnit ve čtyřproudovou ra-

diální komunikaci“. Z tohoto plánu se 
minulému režimu podařilo uskutečnit 
jen jednu část. Za oběť mu padla více 
než stovka původních domů a z mapy 
zmizela jména celých ulic. Osmipatrové 
paneláky měly vyrůst i v prostoru Štít-

ného ulice, kde je dnes například Diva-
dlo Járy Cimrmana. Dalšímu bourání 
domů zabránil až převrat v roce 1989.

V dalším čísle přineseme aktuální 
přehled kontaktů na jednotlivé odbory 
ÚMČ Praha 3.

Za tajemstvím ulic
Nový historický 
seriál o osobnostech, 
po kterých nesou jména 
žižkovské adresy

Čtěte na straně 7

Rozhovor o školách 
Představy místostarosty 
Jiřího Matuška 
o budoucnosti 
vzdělávacích zařízení

Čtěte na straně 3

Ulita po rekonstrukci
Dům dětí a mládeže 
Na Balkáně představil 
nový pavilon

Čtěte na straně 8

Lipanská 9 – hotovo! 
Nově opravená budova začne sloužit občanům Prahy 3
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Tečka 
za asanací

Někdy je dobré popustit 
uzdu představivosti, aby 
si člověk uvědomil cenu 
toho, co jej obklopuje. 

Nekonečný les zchát-
ralých panelových vě-
žáků, mezi domy nalez-

nete stejně neutěšená panelová centra 
pro služby s omšelými neosobními re-
stauracemi, zchátralými bývalými „sá-
moškami“ a dalšími obchody a pro-
vozovnami, které nemají s příjemným 
nakupováním v líbezných krámcích ne-
bo moderních marketech nic společné-
ho. Nekonečné pole betonových budov 
protínají víceproudé radiály s betono-
vými podchody a nadchody, kolem kte-
rých se bezútěšně poflakuje mládež i dě-
ti. Beton, asfalt a opět beton...

To je obrázek, který známe nejen 
z pražské periférie, ale i z dalších měst 
postižených panelovým budovatelstvím 
bývalého režimu. Obrázek, který se měl 
stát naším osudem. Přesně to pro Žiž-
kov a jeho obyvatele přichystali (a čás-
tečně i zrealizovali) totalitní plánovači 
a co by také dokonali, kdyby jim v tom 
nezabránily revoluční listopadové změ-
ny. Celé dolní území čtvrti až po želez-
niční viadukt mělo skončit pod rypadly 
bagrů. Panelákové ghetto by tak zasaho-
valo až k samému historickému centru 
stověžaté metropole. O karlínském via-
duktu Ivan Hlas zpíval, že odděluje dva 
světy. Co by asi napsal o Žižkovském?

Kvůli šílenému plánu byly vyklize-
ny celé bloky domů, které bez údržby 
chátraly. Radnice městské části Praha 3 
v uplynulých letech učinila maximum 
pro obnovu historické tváře této části 
Žižkova. Tam, kde do tváře čtvrti budo-
vatelé sídlišť již zanechal stopy, se sna-
žíme tyto rány co nejvíce zhojit revita-
lizací paneláků a jejich okolí. U všech 
nových záměrů, ať již radnice nebo sou-
kromých investorů, postupujeme tak, 
aby se s historickou zástavbou vhodně 
doplňovaly. Žižkov je osobitou praž-
skou čtvrtí a zachování této osobitosti 
i při jeho modernizaci budeme prosa-
zovat  nadále.

Nově zrekonstruovaná budova v Li-
panské byla posledním neopraveným 
domem, který měl padnout za oběť „asa-
naci.“ Až půjdete do této typicky žiž-
kovské stavby řešit úřední záležitosti, 
nebo jen tak okolo, zkuste se zamyslet, 
jaké tragédii se Žižkov vyhnul, byť s řa-
dou šrámů. Někdy je dobré popustit uz-
du představivosti. A nezapomínat...

Zdeněk Lochman, 
zástupce starosty

LEPŠÍ SLUŽBY – rozšířené prostory m.j. i pro ověřování podpisů a informační centrum najdou lidé v přízemí opravené budovy 
(zleva starostka M. Kozumplíková, místostarostové J. Matušek, Z. Lochman, M. Benda a tiskový mluvčí P. Blažek)

Stavební práce začnou na jaře, na 
28. října 2009 je plánováno slavnostní 
znovuotevření. Památník na první po-
hled nečekají velké změny; pouze na pro-
stranství před Hrobem Neznámého vojí-
na vznikne prosklený podchod, z kterého 
bude nový vstup pro návštěvníky. Na jed-
né z nižších střech ve východní části Pa-
mátníku vyroste prosklená kavárna, kde 
si návštěvníci budou moci odpočinout po 
dni stráveném na Vítkově, otevřeno bu-
de i mimo otevírací hodiny Památníku.

Nová expozice se pracovně jmenu-
je Křižovatky československé státnosti 
ve 20. století a bude se skládat z několi-
ka částí. Část bude zaměřena na audio-
vizuální prezentaci dějin 20. století, dal-
ší – centrální část přehledně ukáže vývoj 
hlavně politických dějin na našem úze-
mí, zhruba od roku 1914 do roku 1992 
(samozřejmě včetně nutných časových 
přesahů k vysvětlení doby a událostí). 

Nejvýraznější změny čekají na dnešní 
Mauzoleum Klementa Gottwalda, kte-
ré se vrátí do původní podoby z 30. let 
minulého století, kdy zde byl sarkofág 
určený pro T. G. Masaryka. Prostor má 
sloužit pro pořádání přechodných vý-
stav. V podzemí bude umístěna expozi-
ce dějin Památníku a 50. let minulého 
století na pozadí velína a technického 
zázemí Gottwaldova mauzolea. Nejen 
školám budou určeny komentované vý-
klady a další doprovodné programy.

Náklady na rekonstrukci a novou ex-
pozici jsou vyčísleny na 350 milionů ko-
run. Po dobu přestavby bude Památník 
uzavřen, ale pokud to stavební práce do-
volí, chtějí pracovníci muzea připravo-
vat drobné akce pro návštěvníky (pro-
hlídky, menší výstavy, přednášky apod.). 
Zájemci o aktuální dění se budou moci 
informovat na webových stránkách, kte-
ré začnou fungovat v průběhu února.

Památník na Vítkově čeká rekonstrukce

SOBOTA 17. února 
Palác Akropolis, Kubelíkova 27

14.00 dětské maškarní divadelní a po-
hádkové odpoledne

18.30 výstava obřích plakátů přede-
šlých masopustů od dvorního ma-
líře Martina Velíška

19.00 Maškarní rej – LESBOYS, TU-
BLATANKA, vyhlášení nejori-
ginálnější masky, bohatá maso-
pustní tombola, večerem provází 
Suchánek a Genzer, reproduko-
vaná hudba – masopustní disko-
téka (půjčovna kostýmů a ma-
sek v ceně vstupného, každá mas-
ka dostane pivo a jitrnici zdarma, 
vstupné 100 Kč)

NEDĚLE 18. února 
Hospoda U vystřelenýho oka 

U božích bojovníků 3
12.00 Radniční vařenice aneb přípra-

va vyhlášených delikates úřednic-
kým šimlem

16.00 ŽIŽKOVANKA (vstup zdarma)

PONDĚLÍ 19. února 
Kino Aero, Biskupcova 31

19.00 Masopust na plakátech – výstava 
obřích plakátů předešlých maso-
pustů

20.00 vystoupení skupiny Abraxas a Slá -
vek Janda–Banda (vstupné 50 Kč)

ÚTERÝ 20. února
Masopustní průvod v ulicích Žižkova

16.00–17.00 náměstí Jiřího z Podě-
brad – svolávání občanů, obecní 
kšeft masek a kostýmů, obří mas-
ky a maškary, osvětlení letošního 
ročníku ve spojitosti se 130. výro-
čí narození policejního rady Va-
cátka, oslava světové kriminalis-
tiky, hudební pozvánka do průvo-
du v podání Řešeta (píseň Hříšní 
lidé obce žižkovské), slavnost-
ní příchod Bakchuse (Maděryč) 
a jeho pomocníků (Genzer a Su-
chánek), parade marsch a čestná 
salva c. a k. vojáků – průvod se 
formuje a dává do pohybu

17.10–17.50 zastavení I. – Mahlerovy sa-
dy – prezentace kriminalistických 
celebrit (divadlo Jagabab), slav-
nostní antré c. a k. vojáků, ukázky 
práce policejního detektiva v teré-
nu – případ ztracených cibulí, poli-
cejní zátah na žižkovské lapky (di-
vadlo Řešeto), prohlídka autove-
teránů

18.10–18.50 zastavení II. – radnice Hav-
líčkovo náměstí – předání vlády 
starostkou do Bakchusových ru-
kou, ekvilibristická show

19.10–19.30 zastavení III. Nad Parukář-
kou – potulní komedianti, kejklí-
ři, ohňová show

19.40–21.30 zastavení IV. a poslední 
– park Parukářka – představe-
ní s velkými maskami a ohňová 
show (divadlo Kvelb), písničky 
žižkovské galerky, ve 21.15 oslav-
ný ohňostroj s hudebním dopro-
vodem

-jabr-
Změna programu vyhrazena 

Rok 2007 je ve znamení 
130. výročí narození slavného 
muže, který zasvětil celý svůj 
život spravedlnosti – policej-

ního rady Josefa Vaňáska (1877–1938) 
alias Vacátka. Společně s ním představí-
me při letošním Žižkovském masopustu 
veřejnosti nelehkou práci a úsilí dalších 
postav z české policejní a kriminalistic-
ké minulosti. Samozřejmě, že bez po-
všimnutí nezůstanou ani celebrity svě-
tové kriminalistiky.

Karneval se proto ponese v duchu ne-
zapomenutelných příběhů, kte ré se ode-
hrávaly v ponurých žižkovských uličkách. 
Nechá ožít postavičky z „Četnických hu-
moresek“ i nezapomenutelného policej-
ního radu Vacátka z „Hříšných lidí města 
Pražského“. Nahlédneme také do vyšet-
řovacích praktik popisovaných v „Histo-
rii kriminalistiky“.

Navštivte s námi tento svět a s tro-
chou nadsázky a humoru nám pomoz-
te vyprávět příběhy, které napsal buď 
život sám nebo světoví autoři detektiv-
ní literatury. -jabr-

Hlavní partneři:

Program XIV. ročníku Žižkovského masopustuMasopust v duchu kriminálek

Vizualizace: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby TŠ
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Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad –
NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!

Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 
296 339 912. Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady – ledničky, chladicí boxy, monitory, 
obrazovky, laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze 
orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení 
může být v okolí místa uvedeného v seznamu. Kontejnery budou k dispozici vždy od pondělí od 14.00 hod. 
do doby, než bude počet kontejnerů pro dané stanoviště (číslo v závorce) naplněn. Informace o stanovištích 
a případných změnách obdržíte na tel. číslech ÚMČ Praha 3 – Odbor technické správy majetku a investic 
– 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.

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

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

ze dne 10. 1.
Doporučila
• Zastupitelstvu MČ P-3 schválit po-
skytnutí návratné bezúročné půjčky pro 
opravu a rekonstrukci domu na území 
Městské části Praha 3 
Zřídila
• kulturní komisi Rady městské čás-
ti a schvílila její složení takto: předseda 
Bc. Ondřej Pecha, členové Marcela Gra-
ciasová, Markéta Vranová, Michal Ku-
cián, Ing. Josef Ráb, tajemník Bc. Jaro-
slav Brabec • komisi Rady MČ P-3 pro 
správu Grantového a podpůrného fondu 
Městské části Praha 3 a schválila její slo-
žení takto: předseda Bc. Ondřej Pecha, 
členové Marcela Graciasová, Marké-
ta Vranová, Michal Kucián, Ing. Jo-
sef Ráb, tajemník Bc. Jaroslav Brabec 
• sociální a zdravotní komisi Rady MČ 
P-3 a schválila její složení takto: před-
seda MUDr. Jiří Jungwirth, členové 
MUDr. Robert Hoffmann, MUDr. Vla-
dimír Říha, Bc. Robin Tampa, Mgr. Mar-
tin Benda, tajemník Mgr. Ivana Šťastná
Stanovila
• výši úhrad za sociální služby posky-
tované Pečovatelskou službou Praha 3 
s účinností od 1. 2. 2007 a uložila ředite-
li Pečovatelské služby P-3 realizovat toto 
usnesení a vyhodnotit dopady na provoz 
Pečovatelské služby
Souhlasila
• s uzavřením dodatků ke smlouvám 
č. S 695/06, S 118/97, S 213/98, S 237/00, 
S 562/06, S 1457/01 s AVE CZ odpado-
vé hospodářství s. r. o. a uložila starostce 
MČ P-3 podpesat tyto dodatky • s uza-
vřením nájemní smlouvy na dobu neurči-
tou s výší nájmu tzv. regulovanou s účast-
níkem umístěným na prvním až třetím 
místě výběrového řízení na byt Biskup-
cova 43/1810A, byt č. 20, 47,1 m2 • s do-
poručením bytové komise Rady MČ, žá-
dostmi o prodloužení doby nájmu, resp. 
o uzavření nájemní smlouvy na dobu ne-
určitou, žádostí cizince se statutem uprch-
líka, žádostmi o výměnu bytů, žádostmi 
o souhlas s umístěním sídla společnos-

ti, žádostmi o přechod nájmu bytu a žá-
dostmi o nájem bytu schválených touto 
komisí • s uzavřením Smlouvy o nájmu 
bytu v Domě s pečovatelskou službou na 
byt č. 59, 2+k.k., I. kategorie ve 4. patře 
DPS Roháčova 26, Praha 3 na dobu ne-
určitou s paní Věrou Vackovou • s návr-
hem Dodatku ke kupní smlouvě uzavře-
né mezi MČ P-3 a Bytovým družstvem 
Domažlická 8 a uložila starostce MČ P-3
podepsat tento dodatek
Vzala na vědomí
• zprávu o stavu naplněnosti mateřských 
škol v MČ P-3 a uložila vedoucímu OŠ 
předložit do 14 dnů po zápisu do ma-
teřských škol aktuální informaci o sta-
vu naplněnosti MŠ pro příští školní rok 
• všechny volné byty ke dni 5. 1. 2007 
a pověřila vedoucí OBNP vypsat výbě-
rové řízení na tyto byty: Táboritská 24/
16, byt č. 65, I. kat., 47,8 m2, Radhošť-
ská 14/1829, byt č. 13, I. kat., 56,0 m2, 
Koněvova 184/2399, byt č. 11, I. kat., 
34,2 m2, Roháčova 34/297, byt č. 6, I. kat., 
74,3 m2, Lucemburská 42/1869, byt č. 7, 
I. kat., 57,7 m2, Křišťanova 2/1545, byt 
č. 20, I. kat., 36,8 m2, Ondříčkova 31/383, 
byt č. 12, I. kat., 41,9 m2, Ostromečská 7/
436, byt č. 1, I. kat., 37,2 m2, Písecká 20/
2341, byt č. 18, I. kat., 49,3 m2, Roháčova 
42/301, byt č. 18, I. kat., 48,7 m2, Jesenio-
va 131/1930, byt č. 11, I. kat., 57,5 m2, Je-
seniova 131/1930, byt č. 2, I. kat., 37,3 m2

Postoupila
• bytové komisi Rady MČ P-3 k přiděle-
ní odsouhlaseným žadatelům dalších 13 
bytů s tím, že tento návrh bude dán Radě 
MČ P-3 ke schválení

ze dne 24.1.
Doporučila
• ZMČ P-3 schválit zařazení bytového 
domu Perunova 787/9 s pozemkem do 
III. etapy privatizace domovního fon-
du a prodej bytových domů Hájkova 1/
1682 s pozemkem bytovému družstvu 
Hájkova 1 za cenu 11 550 000 Kč, Čaj-
kovského 27/1688 s pozemkem bytové-
mu družstvu Čajkovského 27 za cenu 

12 500 000 Kč, Domažlická 20/784 s po-
zemkem bytovému družstvu Domažlic-
ká 20 za cenu 7 815 000 Kč, Víta Nejed-
lého 13/510 s pozemkem panu Jozefovi 
Juríkovi za cenu 2 200 000 Kč, Křížkov-
ského 16/1585 s pozemkem bytovému 
družstvu 158516 za cenu 9 500 000 Kč, Ko-
něvova 133/1819 s pozemkem společnosti 
Koněvova 133, a. s. za cenu 6 800 Kč
Vzala na vědomí
• písemné sdělení pana Mgr. Václava 
Gregora, kterým se vzdává funkce ředi-
tele Základní školy, Praha 3, nám. Jiřího 
z Lobkovic 22/121 ke dni 30. 6. 2007 a sou-
hlasila se zadáním podmínek a náležitostí 
pro konkurzní řízení na nového ředitele 
• volné nebytové prostory Táboritská 0/
16A, 16,00 m2 (GS č. 26), Hořanská 1/
1510, 84,61 m2, Lupáčova 18/864, 79,94 m2 
(atelier), Roháčova 34/297, 14,39 m2 (GS 
č. 25.23) a uložila vedoucí OBNP vypsat 
výběrové řízení na výše jmenované ne-
bytové prostory • volné byty a postou-
pila bytové komisi k návrhu na přiděle-
ní odsouhlaseným žadatelům Koněvova 
144/1604 (II. kat., 40,6 m2) a dále pověři-
la vedoucí OBNP vypsat výběrové řízení 
na byty Sabinova 10/277 (I. kat., 73,8  m2), 
Soběslavská 27/2251 (I. kat., 43,1 m2), Tá-
boritská 26/17 (I. kat, 38,1 m2)
Schválila
• poskytnutí peněžitého daru z Fon-
du starosty ve výši 15 000 Kč Farnímu 
sbor u Českobratrské církve evangelické 
v Praze 3 – Žižkov I, na vydání sborníku 
ke 20. výročí úmrtí prvního evangelické-
ho faráře na Žižkově K. P. Lanštjáka
Souhlasila
• s uzavřením nájemní smlouvy na dobu 
určitou s účastníky umístěným na prv-
ních místech výběrových řízení na byty 
Ostromečská 5/395 (byt č.5), Viklefova 
14/1810B (byt č.10) a Jeseniova 155/858 
(byt č.13)

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

Rada městské části Praha 3

I v tomto roce mohou občané do přistavených sběrových vozidel odkládat tyto 
odpady: baterie všech druhů (včetně olověných akumulátorů), nádobky od sprejů, 
zahradní chemii, mazací oleje a tuky, ředidla, barvy, léky, teploměry, kyseliny, hydro-
xidy, lepidla, pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pes-
ticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářiv-
ky a výbojky.

Sběr proběhne ve dnech 13. března, 12. června., 11. září a 27. listopadu v obvyklé 
trase a podle obvyklého hormonogramu: 

15.00–15.20  křižovatka ul. nám. Jiřího z Lobkovic/Slezská
15.30–15.50 křižovatka ul. Slezská/Perunova
16.00–16.20 ul. Ondříčkova (u parku – Žižkovo nám.)
16.30–16.50 Kostnické nám. 
17.10–17.30 křižovatka ul. nám. Barikád/Roháčova
17.40–18.00 křižovatka ul. Loudova/Koněvova
18.10–18.30 křižovatka ul. Květinková/V Zahrádkách
18.40–19.00 křižovatka ul. Na Vrcholu/V Domově

Nebezpečné odpady je třeba odevzdávat výhradně obsluze sběrového vozidla!

Mobilní sběr nebezpečného 
odpadu v roce 2007

Elektronická škola na CD
Unikátní program elektronické vý-

uky představila v minulých dnech zá-
kladní škola Lupáčova. V rámci projek-
tu Státní informační politiky ve vzdělání 
učitelé této základky, která je vyhláše-
ná používáním informačních technolo-
gií, vytvořili cédéčko Katalog výukových 
objektů určené všem školám. Disk ob-
sahuje 140 témat ze šestnácti školních 
předmětů, celkem jde o 700 elektronic-
kých „tabulí.“ Na CD–ROMu je tak ulo-
žen celý rozsah učiva základních škol 
a nižších stupňů gymnázia, v někte-
rých případech jsou témata použitel-
né i pro střední školství. Většina hodin 
je určena pro počítače, ale dá se využít 
i na tzv. ActivBoardu, interaktivní elek-
tronické výukové tabuli s elektronickou 
tužkou. Témata obsahují nejen videosek-
vence a odkazy, ale i zvukové nahrávky. 
Asi největším přínosem tohoto projektu 
je jeho ucelenost, kdy jeden CD–ROM 
mohu využívat pedagogové různých vy-
učovacích předmětů. U řady cvičení je 
zajišťěna okamžitá zpětná vazba, žák te-
dy okamžitě vidí, zda zvolil správné či ne-
správné řešení. Některé tématické celky 
navíc obsahují i pracovní listy, které jsou 
praktické nejen pro žáky, kteří si mohou 
probíranou látku samostaně procvičovat 

a opakovat. Využít je může mnoha způ-
soby i sám pedagog – stačí je vytisknout 
a materiál tak může sloužit jako domácí 
úkol, písemka nebo podklad pro indivi-
duální zkoušení ve třídě. Součástí je i me-
todický list s pokyny a doporučeními. 

Celý katalog je ukázkou dobré prá-
ce pedagogů z Lupáčovky, kteří do vý-

ukových programů 

vložili několikaleté zku-
šenosti s informačními technologiemi, 
které na této škole s nadšením zavádě-
li. Témata jsou metodicky dobře zpraco-
vána, obsahově velmi nápaditě a hravě, 
tak aby žáky co nejvíce probíraná látka 
zaujala. Projekt zkrátka splňuje všechny 
podmínky moderní výuky v 21. století.

CD–ROM vznikl v rámci grantového 
programu Ministerstva školství mláde-

že a tělovýchovy a v současné době jej 
rozdává zdarma všem výukovým insti-
tucím, které o něj projeví zájem. Zatím 
bylo distribuováno na základní školy asi 
800 kusů této cenné učební pomůcky. 
Katalog výukových objektů ze Žižkova 
si tak nachází cestu k žákům po celé re-
publice. A nejen k nim, cédéčko zaujalo 
i pedagogy ve Velké Británii, kde ho ve-
dení základky v Lupáčově ulici předsta-

vilo partnerským školám. 
Jiří Matušek, zástupce starosty

Volná garážová stání
Výzva č. 235 

Městská část Praha 3 disponuje v současné době volnými garážovými stáními:
1. Roháčova 46/410, garáž. stání č. 26.23,  12,25 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
2. Roháčova 46/410, garáž. stání č. 26.25, 12,25 m2  (min. nájemné 900 Kč/m2/rok) 
3.  Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.84 pro malý vůz skupiny 01, 11,00 m2 

(min. nájemné 900 Kč/m2/rok) 

Výše uvedené prostory budou poskytnuty na základě Vašich písemných nabídek, 
zaslaných Městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifer-
tova 51, v obálkách označených značkou „Výběrové řízení č. 235.“ Obálky tak-
to neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně, do výběrového řízení zahrnu-
ty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem a stanovte výši 
nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměřenou. Zá-
jemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro obsazení 
nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného.Podmínkou pro pronajmutí 
garáže (garážového stání) je trvalé bydliště v Praze 3. Do výběrového řízení též 
nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má Městská část Praha 3 finanční pohledáv-
ky. Pokud budete zasílat nabídky na více garážových stání (garáží), je nutno 
zaslat každou nabídku samostatně!

Konečný termín pro příjem Vašich nabídek bude dne 16. února 2007 v 15.00 hod. 
Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu a služeb Rady městské části. 
Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne 
zasedání Rady městské části. Městská část Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout 
všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

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

Volné byty
Výzva č. 126 

Městská část Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými byty: 
1.  Jeseniova 131/1930, byt č. 2, I. kat., 1+1, přízemí, 37,3 m2, 

(minimální nájemné 100,- Kč/m2/měsíc)
2.  Vinohradská 114/1756V, byt č. 5, I. kat., 1+1, 1. patro, 57,8 m2, 

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

Výzva č. 127
Městská část Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými byty: 

1.  Jeseniova 39/450, byt č. 2, 74,4 m2, I. kat., 3+1, přízemí, 
(min. nájemné 100,- Kč/m2/měsíc)

2.  Jeseniova 41/449, byt č. 21, 35,6 m2, I. kat., 1+0, 5. patro, 
(min. nájemné 100,- Kč/m2/měsíc)

3.  Lupáčova 10/805, byt č. 14, 64,7 m2, I. kat., 3+kk, 4. patro, 
(min. nájemné 100,- Kč/m2/měsíc)

Prohlídka bytů bude umožněna dne 13. února 2007 v 9–10 hod.

Výzva č. 128
Městská část Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými byty: 

1.  Hollarovo nám. 1/2258, byt č. 2, 44,1 m2, I. kat., 1+1, 1. patro, 
(min. nájemné 100,- Kč/m2/měsíc)

2.  Přemyslovská 40/1925, byt č. 42, 39,5 m2, I. kat., 0+1, 6. patro, 
(min. nájemné 100,- Kč/m2/měsíc)

3.  Táboritská 24/16, byt č. 45, 47,8 m2, I. kat., 2+kk, 6. patro, 
(min. nájemné 100,- Kč/m2/měsíc)

Prohlídka bytů bude umožněna dne 20. února 2007 v 9–10 hod.

Tyto byty budou pronajaty na základě Vašich písemných nabídek, zaslaných na 
adresu Úřadu městské části Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených znač-
kou „Výběrové řízení – byty – č. 126“, resp. „Výběrové řízení – byty – č. 127“, 
resp. „Výběrové řízení – byty – č. 128“. Obálky takto neoznačené nebo ozna-
čené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce 
uveďte konkrétní byt, o který máte zájem a stanovte výši základního měsíčního 
nájemného za 1 m2 i celkovou částku (bez služeb spojených s užíváním bytu) za 
1 rok nájmu, která bude uhrazena před uzavřením nájemní smlouvy. Pokud nebu-
de nabídka obsahovat požadované náležitosti, bude vyřazena. Za včasné doručení 
nabídky ručí zájemce.

Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a to i v případě dal-
šího prodloužení doby nájmu bytu. Po uplynutí nájemního poměru je uživatel povi-
nen vyklizený byt vrátit pronajímateli nebo 60 dnů před ukončením nájmu požádat 
Radu městské části Praha 3 písemnou formou o prodloužení. Pro urychlené vyřízení 
uveďte kromě úplné adresy trvalého bydliště i své telefonické spojení. 

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

Konečný termín určený pro příjem Vašich nabídek bude v případě výzvy č 126 
dne 9. února 2007 v 15.00 hod., v případě výzvy č 127 dne 16. února 2007 
v 15.00 hod. a v případě výzvy č 128 dne 23. února 2007 v 15.00 hod., podatelna 
Úřadu městské části Praha 3, Seifertova 51. 

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

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

Změna úředních hodin Oddělení osobních dokladů
Lidé, kteří si potřebují vyřídit formality na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel na úřadu Městské části Prahy 3 

musejí od února počítat se změnou úředních hodin. V pondělí a ve středu jim budou zdejší úředníci k dispozici od 8 do 18 ho-
din, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 12 a v úterý od 8 do 15 hodin.
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Na žižkovské radnici je jakýmsi mi-
nistrem školství. Ve své kompetenci 
má totiž zástupce starosty Jiří Matu-
šek základní a mateřské školy, volný 
čas dětí a mládeže, sportovní činnost 
a řešení drogové problematiky. Pro-
středí učeben, tříd a kabinetů sám 
dobře zná, dlouhá léta působil jako 
pedagog, poté se podílel na formová-
ní pedagogického života na školském 
úřadu i samotném ministerstvu. Ne-
ní rodilým Žižkovanem, ba ani Pra-
žanem. Do české metropole se pře-
stěhoval až po listopadové revoluci 
z dalekého Moravskoslezského kraje.
Jak se z kantora z Havířova stane mís-
tostarosta Žižkova?

To je dlouhá historie. Léta jsem 
učil na středním odborném učiliš-
ti v Havířově až přišly změny v roce 
1989. Když pak v roce 1991 byly usta-
noveny školské úřady, dostal jsem od 
ředitele Školského úřadu Karviná na-
bídku jít dělat jeho zástupce, na kte-
rou jsem kývnul a odešel ze školy. 
V té době jsem se už angažoval v po-
litice, byl jsem zakládajícím členem 
ODS a pracoval na přípravě volební-
ho programu v oblasti školství. V roce 
1996 jsem pak odešel do Prahy praco-
vat na ministerstvo jako vrchní ředi-
tel pro správu regionálního školství. 
A Žižkov se stal tou pražskou čtvr-

tí, která mi otevřela náruč. Jako přes-
polní ministerský úředník jsem dostal 
místo na ubytovně ve Velehradské 
ulici. Od roku 98 jsem členem pražské 
ODS, v metropoli jsme se usadil natr-
valo a stal se ze mne Žižkovan.
Jaké funkce by podle Vás měly zá-
kladní školy plnit?

Když hovoříme o základních ško-
lách mám před očima například dán-
ský model školství. Tam základky fun-
gují nejen jako místo vyučování, ale 
plní roli jakéhosi centra volnočaso-
vých aktivit a to nejen pro děti ze ško-
ly. V klubech, kroužcích a oddílech se 
tam scházejí zástupci všech generací 
– od dětí z mateřských škol, přes žáky 
a jejich rodiče až po seniory. Je jasné, 
že tento model není plně přenositelný, 
ale dovedu si představit, že by část škol 
na Žižkově takto mohla fungovat. 
Můžete stručně definovat svoji před-
stavu u rozsahu znalostí, se kterými by 
měl žák opouštět základní školu?

To je velmi složité definovat v ně-
kolika větách. Obecně ve zkratce se 
říká, že by vás základka měla nau-
čit číst, psát a počítat. Já osobně bych 
k teto jednoduché definici přidal, že 
by Vás měla škola ještě naučit praco-
vat s informacemi. To považuji v dneš-
ní době, tedy v době, které se říká in-
formační společnost, za velmi důležité. 

Na zahraničních školách často nemají 
žáci takové penzum znalostí jako naše 
děti, zato velmi dobře vědí kde a jak 
je získat.
V 15 mateřských školách na Praze 3 
je v současné době podle analýzy rad-
nice 90 volných míst. Je to dostatečná 
kapacita do budoucnosti?

Chápu, že pokud si tuto informa-
ci přečtou třeba rodiče, kteří se sna-

ží umístit své dítě například ve školce 
v Libické ulici, tak si řeknou, že ne-
mám pravdu, když hovořím o volných 
místech. Faktem ale je, že tyto rezervy 
v kapacitě jsou. Na 100 procent je na-
plněno jen 7 z 15 školek. Nad počtem 
míst se však musíme zamyslet i v sou-
vislosti s investičními akcemi, které na 
Praze 3 probíhají. Bytová výstavba, ja-
kou představují projekty Central park 
Praha nebo Nákladové nádraží Žiž-
kov, jistě zvýší nároky na tyto kapaci-
ty. V současných mateřských školách 
můžeme stavebními úpravami zvýšit 
kapacitu o zhruba sto míst. Musíme 
se také zamyslet, zda takový projekt, 
jakým je výstavba celé nové čtvrti na 
pozemcích Nákladového nádraží Žiž-
kov, si nezaslouží další šestnáctou ma-
teřskou školu.
Ve své kompetenci máte také vol-
ný čas dětí a mládeže a řešení drogo-
vé problematiky. Jakou roli v těchto 
otázkách by měla radnice plnit?

V otázce drogové problematiky by 
mělo jít především o roli preventiv-
ní a ta úzce souvisí s řešením volno-
časových aktivit a sportem. Úkolem 
radnice je zde ve spolupráci se škola-
mi, dalšími příspěvkovými organiza-
cemi a nevládními neziskovými orga-
nizacemi vytvářet dostatečně širokou 
a pestrou nabídku, která bude natolik 

atraktivní, že děti a mládež jednoduše 
nebudou mít ani čas přemýšlet o tom, 
zda vůbec podlehnout vábení zakáza-
ného ovoce v podobě drog. Vedle to-
ho radnice samozřejmě bude nadále 
spolupracovat i s občanskými sdruže-
ními, která se starají o drogově závis-
lé. Na tomto místě si však nemohu od-
pustit poznámku, že ani radnice ani 
školy ani žádné jiné organizace téměř 
nic nezmůžou bez zájmu, účinné spo-
lupráce a pomoci rodiny. 
Mezi Vaše koníčky patří vysokohor-
ská turistika a fotografování. Jak jste 
se k nim dostal?

K fotografování mne přivedl strýc 
a turistika a vysokohorská turistika 
s tím úzce souvisí, protože fotografuji 
většinou krajiny, přírodu. A u téhle fo-
tografické záliby platí, že nejlepší zá-
běr se musí prostě vychodit.
O pražském primátorovi Pavlu Bémo-
vi jako vášnivém horolezci je známo, 
jaké nejvyšší vrcholy zdolal. Jakou 
nadmořskou výšku máte na kontě vy?

Mezi horolezectvím a vysokohor-
skou turistikou je rozdíl, i když bez se-
dáku, lana a helmy se tam také neobe-
jdete. Nejvyšší vrcholy, na kterých jsem 
byl, dosahovaly ke třem tisícům metrů 
nad mořem, např. v italských Dolomi-
tech nebo nejvyšší vrchol Julských Alp 
ve Slovinsku Triglav 2864 m.

Praha 3 měla v posledním voleb-
ním období v pražském zastupitelstvu 
významné zastoupení, díky němuž se 
nám podařilo řešit řadu konkrétních 
problémů naší městské části. Stejně sil-
ný mandát budeme mít na velké rad-
nici i v následujících čtyřech letech. 
Důvěra voličů, které se nám dostalo 
v říjnových komunálních volbách, při-
soudila ODS Prahy 3 v pražském za-
stupitelstvu tři místa. V práci budu po-
kračovat společně s Ondřejem Pechou, 
který byl opět zvolen místopředsedou 
poslaneckého klubu ODS. V minulém 
volebním období se velmi výrazně po-
dílel třeba na přípravě nové grantové 
koncepce města, jejíž schválení zna-
mená pro financování pražské kultu-
ry značný krok dopředu. Zcela novou 

tváří je v zastupitelstvu naopak kole-
gyně Martina Šandová, která kromě 
ženského šarmu jistě přinese také no-
vý a nezaujatý pohled na projednávané 
otázky. Určitě jí budu maximálně ná-
pomocen v tom, aby se z nováčka sta-
la co nejdříve zkušenou reprezentant-
kou naší městské části.

Pražské zastupitelstvo má před se-
bou hodně práce. Budeme se velmi za-
sazovat o to, aby pokračovala refor-
ma finanční vztahů s městskými částmi 
i majetkoprávní převody ve všech pří-
padech, kdy může místní radnice ma-
jetek na svém územím spravovat lé-
pe a efektivněji než pražský magistrát. 
Z pozice Prahy 3 budeme v následu-
jících měsících velmi pečlivě sledovat 
přípravu zavedení zón placeného stání. 

Spuštění projektu je v tuto chvíli plá-
nováno na začátek září a je nutné ohlí-
dat, aby plánovaná regulace místním ři-
dičům opravdu účinně pomohla. Příští 
čtyři roky budou v metropoli ve zna-
mení velkých dopravních staveb. Bu-
dou dokončeny další úseky pražského 
okruhu, což v důsledku odlehčí i do-
pravě na „trojce“. Stavět se začne dal-
ší provozní úsek metra trasy A směrem 
na ruzyňské letiště. Jsou to mnohami-
liardové investice, pro město velmi dů-
ležité a jsou jistě prioritou. Neměli 
bychom ale zapomínat na „menší“ sta-
rosti, jako jsou bezpečnost nebo čistota 
v ulicích. Z mnoha průzkumů vyplývá, 
že tyto problémy Pražané považují stá-
le za velmi naléhavé.

Pavel Hurda, zastupitel hl.m Prahy 

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Prahu čekají velké projekty

V druhé polovině devadesátých let 
se v českých městech a obcích školní 
a předškolní zařízení z důvodu nena-
plněnosti rušila. Teď začaly být starosti 
mnohem příjemnější. Bude pro všech-
ny malé předškoláky v mateřských 
školách dost místa? 

Radní Prahy 3 se na posledním jed-
nání z vlastní iniciativy zabývali proble-
matikou naplněnosti mateřských škol. 
Zpracovaná bilanční zpráva měla od-
povědět především na otázku, jak ovliv-
nil počet dětí nový školský zákon (za-
vádí poslední ročník v mateřské škole 
jako bezúplatný) a dále změna zákona 
o státní sociální podpoře, která umož-
ňuje, aby dítě po dovršení tří let věku 
navštěvovalo předškolní zařízení až na 
čtyři hodiny denně, aniž by rodič ztratil 
nárok na rodičovský příspěvek. 

Z analýzy vyplývá, že změna škol-
ské a sociální legislativy alespoň pro 
tuto chvíli nevyvolává zvýšený zájem 
o umístění většího počtu dětí do ma-
teřských škol. V rámci stávající sítě na-

šich patnácti mateřských škol máme 
v této chvíli rezervu 6 % celkové ka-
pacity, což odpovídá volným devadesá-
ti místům. Sedm mateřských školek má 
přitom svou současnou kapacitu napl-
něno na 100 %, v dalších osmi jsou za-
tím volná místa.

Situaci rozhodně velmi pečlivě sle-
dujeme. V návaznosti na vyšší porod-
nost z poslední doby lze očekávat, že 
se počty zapsaných dětí budou zvyšo-
vat. Musíme na to být připraveni, aby-
chom poptávku rodičů byli schopni 
uspokojit. V minulých letech, kdy by-
ly počty předškoláků nízké, se snižo-
val v některých školkách počet tříd. 
Současnou kapacitu můžeme tedy 
v případě potřeby operativně zvýšit 
tím, že budeme třídy dle potřeby zno-
vu otvírat.

Radní se budou touto problemati-
kou znovu zabývat hned po skonče-
ní zápisu do mateřských škol pro příští 
rok, který bude probíhat v dubnu. 

Jiří Matušek, zástupce starosty

Školy by měly plnit i roli center volnočasových aktivit 
říká místostarosta odpovědný za školství Jiří Matušek

Leden nového roku přinesl zásadní 
změny v sociální oblasti. K 1. 1. 2007 
nabyl účinnosti zákon o sociálních 
službách, který byl schválen na jaře 
a prováděcí předpisy vydalo minis-
terstvo práce a sociálních věcí až kon-
cem loňského roku. Ani pro občany, 
ani pro úřad tedy nebylo mnoho ča-
su se se všemi aspekty zákona dosta-
tečně sžít.

Zákon zavádí novou sociální dávku 
– příspěvek na péči. Tato dávka náleží 
lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivé-
ho zdravotního stavu závislí na pomoci 
jiné osoby, a nahrazuje dosavadní zvý-
šení důchodu pro bezmocnost a příspě-
vek při péči o osobu blízkou. Žádost 
o přiznání příspěvku na péči se podá-
vá na sociální odbor městské části, ale 
to, zda má žadatel na přiznání této dáv-
ky nárok, stanovuje posudkový lékař, 
nikoli naši úředníci. Tento příspěvek 
vyplácí úřad městské části, který záro-
veň poskytuje bezplatné poradenství, 
rovněž nově zavedené zákonem o so-
ciálních službách. Hlavní dopady zá-
kona na naši radnici se projevují ze-
jména ve třech oblastech: nárůst práce 
a tedy i posílení administrativy, nárůst 
objemu státních peněz, které radnice 
rozděluje, a nutnost zavedení nového 
systému a sazebníku úhrad za poskyto-
vání pečovatelských služeb.

Kvůli zavedení nové dávky je třeba 
výrazně posílit administrativu sociální-
ho odboru Prahy 3. Nástup i zaučová-
ní nových úřednických posil se snaží-
me za chodu zvládat, ale pochopitelně 
to není bez problémů. Toto přechodné 
období je velice těžké jak pro žadate-
le, tak i pro úředníky, a proto na tom-
to místě prosím obě strany o shovíva-
vost a trpělivost. Naše radnice ani naši 
úředníci si tento zákon nevymysleli, 
jen se s ním všichni musíme naučit žít.

Nový zákon ještě umocnil fakt, že 
přes radnici protékají finanční pro-
středky z kapes státu, které my pouze 
předáváme oprávněným žadatelům. 
To ovšem vyvolává vážný problém, 
neboť my musíme dávky vyplácet od 
počátku ledna, kdežto prostředky od 
státu nám přicházejí až koncem mě-
síce, takže z peněz městské části do-
tujeme stát. Letos si pražské městské 
části řekly Dost a přestaly dávky vy-
plácet. Ukázalo se to jako dobrá takti-
ka, neboť pod tímto tlakem byly státní 
peníze uvolněny dříve než jindy, nic-
méně to mohlo mít dopad na některé 
žadatele. Podle mých informací jsme 
k omezení výplat na Praze 3 přistou-
pili velmi citlivě a v nezbytných přípa-
dech jsme dávky platili z rezerv; v půl-
ce ledna státní peníze dorazily, takže 
snad všechno pojede jak má.

Poslední vážnou změnou je nově 
zákonem uložená povinnost přejít na 
smluvní vztahy v oblasti pečovatel-
ské služby. Na našem obvodu využívá 
tuto službu cca 750 osob, s nimiž bu-
de potřeba uzavřít smlouvy. Zákonný 
předpis dále výrazně zvýšil ceny jed-
notlivých výkonů (hodinová cena ná-
kupu, osobní hygieny atd.) s ohledem 
na předpoklad, že většina klientů pe-
čovatelské služby má nárok na příspě-
vek na péči. U nás tomu tak zdaleka 
není. Rada městské části proto k zvy-
šování cen přistoupila citlivě: pro ty 
uživatele pečovatelských služeb, kteří 
nedostávají příspěvek na péči, bude-
me ceny jednotlivých výkonů dotovat 
tak, aby jejich zdražení bylo postupné. 
Možná to není úplně spravedlivé, ale 
domníváme se, že nárůst cen striktně 
podle vyhlášky by byl příliš skokový. 
Dokud nebude klientům nabídnuta 
smlouva, budou úhrady za měsíc le-
den podle starého sazebníku, tedy ni-
komu, kdo smlouvu neodmítne, nebu-
de poskytování péče zastaveno.

Závěrem: nový zákon přinesl v no-
vém roce nové problémy, které se rad-
nice snaží ze všech sil zvládat. Pevně 
věřím, že až se systém zajede, bude ku 
prospěchu všem našim starším či ne-
mohoucím občanům.

Martin Benda, zástupce starosty

Nový zákon přinesl problémy Ve školkách je 
90 volných míst

Už je to tak na tom svě-
tě zařízené, že dobré zprávy 
se čas od času střídají s těmi 
smutnými. Jedna taková nás 
zastihla 4. ledna. Navždy nás 
opustila naše kolegyně, člen-
ka zastupitelstva, přítelky-
ně Eva Nováková. Byla naší 
kamarádkou od prvního se-
tkání před více než dvaceti 
lety. Za tu dobu už stihnete 
něco prožít. Vzpomínám jak 
jsme společně jezdili na tábory, stara-
li se tam o spousty dětí, užili mnoho le-
grace. Pak se naše cesty rozešly, aby se 
po čase opět spojily a znovu jsme spo-
lečně usilovali o dobrý život – tento-
krát nás všech, obyvatel Prahy 3 – ve 

zdejším zastupitelstvu, Eva 
pak i v Poslanecké sněmov-
ně. Celý ten dlouhý čas pro 
ni byla velkou oporou rodi-
na, manžel i dva synové. Dá-
vala ji sílu, zázemí a klid aby 
se mohla věnovat i práci ve 
prospěch nás všech. Stateč-
ně bojovala s nemocí, která 
jí dávala jen malou šanci na 
vítězství v tomto zápase. Vě-
děla to, přesto se nevzdáva-

la a bojovala ze všech sil. Hned na za-
čátku letošního roku se Evina životní 
pouť uzavřela. V našich myslích a srd-
cích však Eva zůstává dál.

Michal Kucián, 
zastupitel MČ Praha 3

Smutná zpráva

Zápis do všech mateřských školek v Praze 3 
se bude konat 18. a 19. 4. 2007 od 13.00 do 17.00 hod.
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Městská část Praha 3 v rámci svých společensko-kulturních aktivit 
připravuje v tomto roce celou řadu akcí a projektů. Již v minulosti Praha 3 
v oblasti kultury hrála ve srovnání s dalšími městskými částmi naší 
metropole jako pořadatel prim. V následujícím výčtu jsou vedle vlastních 

akcí zahrnuty i projekty, které MČ Praha 3 podporuje finančně, participuje na nich 
jako partner, nebo nad nimi má radnice záštitu. -jabr- 

akce datum
L. Uchytilová – obrazy a plastiky 11. 1. – 7. 2. výstava
V. Hardi – akvarely 13. 2. – 2. 3. výstava 
Masopust 16. 2. – 20. 2. akce
Pražské poetické setkání 28. 2. – 5. 3. pro děti
A. Liebscher – artefakty 8. 3. – 29. 3. výstava
Svoboda pro Tibet 8. 3. happening
Pražská snítka 17. 4. – 23. 4. pro děti
V. Vovkanič – olejomalba 3. 4. – 24. 4. výstava
Vídeňská škola – obrazy 26. 4. – 18.5. výstava
Fotografická soutěž 15. 5. – 15. 10. soutěž
Otevřená radnice 15. 5. – 17. 5. akce
R. Dvořák – sochy 24. 5. – 15. 6. výstava
Pohádkové odpoledne s ČRo 1. 6. akce pro děti
I. Čapka a D. Řehák – obrazy 21. 6. – 15. 8. výstava 
Pivobraní 22. 6. – 23. 6. akce
M. Řehák – obrazy 6. 9. – 28. 9. výstava
Vinohradské vinobraní 21. 9. – 23. 9. akce
Otevřená radnice 9., 10. a 11. 10. akce
M. Martiník, F. Flašar –  porcelán 4. 10. – 26. 10. výstava
Takový je můj svět – obrázky 30. 10. – 13. 11. výstava 
Žižkovský jazzový festival 23. 11. – 24. 11. festival
M. Zelená – akryly 15. 11. – 7. 12. výstava
P. Svoboda - olejomalby 11. 12. – 4. 1. výstava
Předvánoční koncert – Žižkovská radnice 13. 12. koncert
Předvánoční koncert – nám. J. z Poděbrad 23. 12. koncert

Změna programu vyhrazena. 

Program akcí pořádaných 
MČ Praha 3  v roce 2007

50 LET S BARVOU – výstavu k de-
vadesátinám malíře Karla Malečka mů -
žete navštívit v Atriu na Žižkově v Čaj-
kovského ulici 12. Trvá od 8. února do 
9. března a shlédnout ji můžete každý 
všední den od 13 do 18 hodin. 

PŮJČKY ÚVĚRY PORADENSTVÍ
500 tis. bez ručitele, bez zástavy. 20 tis pro 

OSVČ bez příjmů. Půjčujeme zaměstnancům, 
OSVČ, důchodcům. Přijmeme spolupracovníky.

info: 605 259 782, 603 547 046 
www.confin.cz

Ukrajinské obrazy,
(Erdélyi, Bokšay, Kocka…)
grafiku, předváleč-
né knihy, dopisy, 
medaile a odzna-
ky koupí sběratel. 
Tel.: 608 407 927

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 SLEVY AŽ 35 %MNOŽSTEVNÍ SLEVY AŽ 35 %

Slevy nelze sčítat.
Kupon platí do 28. 2. 2007 při zakázce nad 50.000 Kč.

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

FRANCOUZŠTINA 
o nedělích

RODET – RNDr. Dana Čiháková
Bořivojova 12, Praha 3 

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

INZERCE

Dvě zvučná jména tuzemské jazzo-
vé scény se v pondělí 26. února sejdou 
na pódiu žižkovské koncertní a vý-
stavní síně Atrium. Jiří Stivín a Jaro-
slav Šindler místnímu publiku předloží 
svůj společný program nazvaný ‘Flét-
na a kytara v jazzu’. Jiří Stivín, nejen 
u nás, ale i v zahraničí proslulý flétnista 
s typickou čepicí, chtěl být nejdříve fil-
mařem a až po absolvování kamery na 
FAMU se začal věnovat výhradně hud-
bě. Muziku studoval nejen na AMU, ale 
i na Královské akademii v Londýně. Ji-
ří Stivín není pouze jazzmanem. Hraje 
a nahrává také starou renesanční a ba-
rokní hudbu. Nahrál většinu koncertů 
pro zobcovou flétnu od Vivaldiho a Te-
lemanna. Ovládá všechny druhy příč-
ných i zobcových fléten. V jazzových 
vodách je Stivín nejen interpretem, ale 
také autorem a proslulým improvizáto-
rem. Kromě fléten hraje jazzovou hud-
bu také na saxofony, klarinet či růz-
né lidové píšťaly, někdy vlastní výroby. 
Předchází ho pověst muzikanta schop-
ného zahrát téměř na cokoliv.

Stivín vystupuje s předními český-
mi soubory klasické hudby, sám řídí 

vlastní Collegium Quodlibet a Jiří Sti-
vín and Co Jazz Quartet, koncertuje 
v sólových recitálech s cembalem, var-
hanami, kytarou nebo hraje úplně sám 
a s magnetofonem. Na svém kontě má 
přes čtyři desítky nahrávek. Flétnis-
ta je rovněž autorem mnoha skladeb 
pro různé formace, scénické a filmové 
hudby. Je aktivní jako pedagog.

Také kytarista Jaroslav Šindler pat-
ří k absolutní špičce mezi českými jaz-
zovými kytaristy. S muzikou začínal 
v bigbeatové kapele. S jazzem začal až 
na začátku sedmdesátých let po svém 
příchodu do Prahy. Svou první profe-
sionální zkušenost získal jako dopro-
vod Jany Koubkové. S Jiřím Stivínem 
se Šindler seznámil ještě dříve. „Ještě 
když jsem chodil na lidovou konzer-
vatoř, zavolal mi a pozval mě do ki-
na. Improvizovali jsme tehdy ve filmo-
vém klubu k němým filmům s Mirkou 
Křivánkovou a s Alanem Vitoušem,“ 
vzpomínal kytarista na první setká-
ní se Stivínem v rozhovoru pro časo-
pis Harmonie. Společně se na pódiích 
objevují řadu let a jejich spolupráce 
je pro obě strany příjemná. „K desá-
tému výročí naší spolupráce jsem od 
něj dostal vyznamenání za vynika-
jící práci,“ vzpomíná Šindler, který 
kytaru považuje v první řadě za do-
provodný nástroj. Jaroslav Šindler vy-
učuje na Konzervatoři Jaroslava Ježka 
a jeho oblíbenými kytaristy jsou Jim 
Hall, John Scofield, Pat Metheny ne-
bo Mark Whitfield.

Atrium hostí jazzové legendy

Po loňském vyprodaném koncertě
se 12. února, takřka přesně po roce,  
vrací Tuxedomoon do Prahy s novým 
repertoárem z alba Bardo Hotel Sou-
ndtrack. Kultovní skupina kaliforn-
ského avantgardního rocku začínala 
u stejné značky jako Residents, nava-
zovala na elektronické kapely typu 
Can a ambientní projekty Briana Ena. 
Zatím poslední album skupiny Hotel 
Bardo je soundtrackem k filmu, který 
inspirovaly ikony beat generation Wil-
liam Burroughs a Brion Gysin. 

Předchozí album Cabin in the Sky 
nadšeně přijala mladá generace, kte-
rá skupinu srovnává s Radiohead či 
Michaelem Nymanem. Je to hudební 
paralela Pollocka, Miroa a Daliho na-
jednou, kombinace surrealismu, ma-
gie a vtipu. Elektronický zvuk Tuxedo-
moon barví impresionistické smyčce, 
koncerty jsou zároveň multimediální-

mi představeními, DVD verze jejich 
alba je označována za mistrovské fil-
mové dílo.

Sestava se zrodila v laboratoři elek-
tronické hudby v San Franciscu, její 
první nahrávky vyšly sampleru Ralph 
records společně s tehdy začínajícími 
The Residents, Snakefinger, Chrome či 

MX 80 Sound. Ve srovnání s nimi ale 
zněla víc „evropsky“, její post-punko-
vé experimenty měly širokou základu, 
od klasiky přes jazz až po funk a tan-
go. Na přelomu 80. a 90. let členové žili 
v Bruselu, který byl střediskem experi-
mentujících divadelníků i hudebníků. 
Tehdy se skupina soustředila na prá-
ci s osvětlením, filmy a dalšími multi-
mediálními zdroji, jimiž rozvíjela své 
koncerty. Alba vydávala u průkopnic-
ké belgické značky Crammed, pro kte-
rou natáčeli i Hector Zazou a Minimal 
Compact.

V současné době jsou členové sku-
piny roztroušeni po celém světě (Me-
xico, New York, Řecko), což vysvětluje 
i kosmopolitní povahu jejich come-
backového alba Cabin In The Sky. Je-
ho náplň tvoří výpravné elektronické 
krajiny a texty zpívané v italštině, ang-
ličtině a francouzštině.  

Tuxedomoon v Akropoli

ORIENT NA PLÁTNĚ I V POHYBU – vystoupení břišní tanečnice 
bylo součástí vernisáže výstavy Lenky Uchytiové. Velká část děl vystave-
ných v Galerii pod radnicí totiž zachycuje právě vzpomínky z cest autorky 
po těchto exotických zemích. Vystoupení přihlížela společně s výtvarnicí 

také starostka Prahy 3 Milena Kozumplíková, která výstavu slavnostně zahájila.

Vaši inzerci rádi přijememe na e-mailové adrese: rn.inzerce@praha3 nebo na tel.: 222 782 816

Ateliér Alf sobě i národu

Bezbariérová škola nových techno-
logií a grafické výuky Ateliér Alf za-
hájila v lednu cyklus besed nazvanou 
Autoportréty. Pozvané osobnosti ne-
jen z řad výtvarných umělců představí 

své dílo a dále je prostor pro diskuzi. 
Cyklus je určen nejen studentům ško-
ly ale i široké veřejnosti. „Naším cílem 
je nabídnout našim studentům kontakt 
s uměním, aby grafiku nevnímali jen 
jako technologii“ uvedl ředitel Dušan 
Dvořák. Prvním hostem byl fotograf 
Jindřich Štreit, na únor přislíbil účast 
výtvarník Jiří Votruba (na nímku), na 
březen se chystá připomenutí osobnos-
ti Jaroslavy Moserové, v dubnu zavítá 
do Bořivojovy 90 Pode Bal. 

Ateliér Alf je určen nejen zdravot-
ně i sociálně ohroženým mladým lidem 
ale také pracovníkům ze sociálního 
sektoru. Studium je bezplatné a provoz 
je financován z prostředků fondů EU, 
ministerstva práce a sociálních věcí
a hl. m. Prahy. Ve škole se vyučuje gra-
fickým programům, zpracování digi-
tální fotografie, webdesignu ale také 
úplným základům ovládání počítače. 
Bezbariérovost školy neznamená jen 
neexistenci stavebních překážek, ale 
její celkovou otevřenost pro všechny. 

 

 
 
 
 

•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 
•intenzivní kurzy CALLAN metodou 
•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

Sudoměřská 39, Praha 3
tel.: 222 721 363
mobil: 603 283 580
e-mail: lexis@lexis.cz
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On-line testy a přihlášky na �

  FIREMNÍ VÝUKA

VEŘEJNÉ KURZY OD ÚNORA 2007

  ZÁPIS JIŽ PROBÍHÁ!

Jazykové kurzy
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Bezpečná alternativa bankovních domů 
– SPOŘITELNÍ DRUŽSTVA
Pojem spořitelní družstvo vyvolává v očích 
veřejnosti pocit nedůvěry. Vy naopak použí-
váte slova jako bezpečí a nadstandard. Jak 
jdou tato dvě odlišná tvrzení dohromady?
To, o čem hovoříte, je podstatou celého ne-
porozumění v oblasti spořitelních družstev. 
Vysoká setrvačnost v povědomí veřejnosti 
nemá s realitou, v jaké se toto odvětví v sou-
časnosti nachází, téměř nic společného. 
V souvislosti se vstupem ČR do EU došlo 
v této oblasti i k úplnému převzetí její legis-
lativy. Důsledkem tohoto zpřísnění „pravidel 
hry“ bylo navýšení základního kapitálu WPB 
Capital na předepsanou výši. Tento fakt vý-
znamně přispěl k dalšímu růstu WPB Capital, 
které je tak v současnosti spořitelním druž-
stvem s nejvyšším kapitálem v České repub-
lice. Ten je téměř pětinásobně vyšší, než je 
předepsáno v zákonné normě a dosahuje při-
bližně třetinové úrovně některých bank. Jeho 
výše v současnosti činí 155 mil. Kč.

Co dalšího se ještě u vás změnilo po vstu-
pu ČR do EU? 
Mimo již zmíněného navýšení základního kapi-
tálu došlo také například ke změně dozorčího 
orgánu. Funkci Úřadu pro dohled nad druž-
stevními záložnami převzala Česká národní 
banka. Ta vyžaduje od spořitelních družstev 
dodržování stejných legislativních norem jako 
je tomu u bank. 

Jsou vklady u vaší společnosti nějak pojiš-
těné a jedná se o stejně bezpečnou inves-
tici jako v případě banky?
Ano, vklady u nás jsou stejně bezpečnou inves-
ticí jako u kterékoli banky. Ostatně Zákon 87/
1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech 
v části týkající se pojištění vkladů plně přejímá 
právě zákon o bankách. Ten také stanovuje, že 
garantem ochrany vkladů střadatelů spořitel-
ních družstev je shodný subjekt, jako je tomu 
u vkladů bankovních - Fond pojištění vkladů. 

A co rozsah zmiňovaných služeb, tam na-
bízejí banky určitě více?
Pravdou je, že v rozsahu služeb bankám kon-
kurovat nemůžeme a ani to není naším cílem. 
Naším cílem je vyplnit mezeru na trhu, kterou 
nám tyto instituce svým přístupem nabízejí. 
Jinými slovy chceme dát našim klientům to, 
co v bance nedostanou: Nadstandardní péči 
a kreativní přístup. 

Jak je možné, že jsou úrokové sazby vkla-
dových účtů u WPB Capital dvakrát vyšší 
než u „nejštědřejších“ bank?
WPB Capital, spořitelní družstvo přijímá pou-
ze vklady převyšující 100.000 CZK s dobou 
trvání vkladu min. 6 měsíců a snaží se do 
maximální možné míry optimalizovat časo-
vé náklady klientských pracovníků na admi-
nistraci platebního styku. Výnosnější zhod-
nocení prostředků uložených na vkladových 
účtech může WPB Capital nabídnout svým 
klientům také díky vyšším úrokovým sazbám 
u námi poskytovaných úvěrů. Ty jsou z pohle-
du klienta o něco dražší, rychlost a flexibilita 
vyřízení žádosti o úvěr této ceně však určitě 
odpovídá.

Můžete nám prozradit, jaký je nosný úvě-
rový produkt vaší společnosti?
Nosným úvěrovým produktem naší společ-
nosti je tzv. „Americká hypotéka“. Minimál-
ní výše úvěru činí 500 000,- Kč. Produkt je 
poskytován jako neúčelový. Doba úvěru se 
standardně pohybuje mezi třemi měsíci 
a osmi lety. Tyto úvěry jsou zajištěné vět-
šinou zástavním právem k nemovitostem, 
přičemž je možné úvěr zajistit i nemovi-
tostí ve vlastnictví třetí osoby. Daný pro-
dukt je vhodný jak pro rozběh podnikání, 
tak i pro financování investičních projektů 
a akvizic, kde sehrává hlavní roli rychlost 
čerpání úvěru. 

Jak byste charakterizoval vašeho typic-
kého klienta? 
V případě vkladatelů jsou to osoby fyzické 
i právnické preferující na rozdíl např. od in-
vestic do podílových fondů nebo akcií po-
jištěné vklady s nadstandardním výnosem.
V případě žadatelů o úvěr jsou to fyzické 
i právnické osoby, kterým námi nabízený 
rychlý a flexibilní přístup vyhovuje více než 
v bankovních domech.

Jsme bezpečnou alternativou pro nadstandardní zhodnocení fi-
nančních prostředků klienta, tvrdí Martin Kušmirek, obchodní 
ředitel WPB Capital, spořitelní družstvo

AUTOSERVIS – všechny značky 
• mechanické, karosářské a diagnostické práce, NÁHRADNÍ VŮZ

PNEUSERVIS
• prodej, výměna a úschova pneu

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ
• ruční čištění interiérů špičkovou technologií

ÚPRAVY VÝKONU MOTORU
• zvýšení výkonu o 25 až 30 % 
• snížení spotřeby v průměru o 1 l/100 km

604 560 210 | 777 612 763

Autoservis Garant s. r. o.
Na Jarově 2/2424 | 130 00  Praha 3 | www.autoservis-garant.cz

Po–Pá: 8–19 hod. | So: 9–15 hod.
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KUPON

ÚNORSLEVY15 %

Sokolovská 100/94, Praha 8 - KarlínPremium

731 618 312731 618 312

Ženské domovy, Ostrovského 3, Praha 5-Smíchov, Tel.: 257 003 404

www.slenderyou.wz.cz
SOLÁRIUM
LYMFODRENÁŽ

AMERICKÉ STOLY
● zpevnění 

p
● zeštíhlení postavy ● relaxace

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
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

11. 1. – 7. 2. LENKA UCHYTILOVÁ:
Vzpomínky z cest – obrazy 
a plastiky

13. 2. – 2. 3. VANESA HARDI: 
Na okraji obrazů – akvarely
(vernisáž 13. 2. v 18.00)

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

DNY EVROPSKÉHO FILMU
  1. čt 17.00 Mé jméno je Evžen

19.00 Kupředu levá, kupředu 
pravá
21.00 Mé matky 

  2. pá 17.00 Velký den 
19.00 Sex, naděje a láska 
21.00 Metoda 

  3. so 17.00 Famu, Svošf a Famu 
představují…  
19.00 Sbohem, černý ptáku 
21.00 Status Yo! 
23.59  MARATON 
EVROPSKÉHO FILMU Noc 
před zkouškami, Sama, Vše 
o Mustafovi, Dlouhé světlo, 
Lady Zi 

  4. ne 17.00 Výstřel do tmy 
19.00 Trosky 
21.00 Léto v Berlíně 

  5. po 18.00 Motocyklové deníky (FK)
20.30 Kniha rekordů Šutky

  6. út 18.00 Kupředu levá, kupředu 
pravá
20.30 Taxidermia

  7. st 18.00 Sólokapr
20.30 Shortbus

PROJEKT 100 – 2007
  8. čt 18.00 Zvedá se vítr 

20.30  Zrcadlo 
  9. pá 18.00 Třetí muž

 
20.30 Tsotsi 
22.30 Pat Garret a Billy the Kid 

10. so 18.00 Tsotsi 
 20.30 Pat Garret a Billy the Kid 

22.30 Na sever Severozápadní 
linkou 

11. ne 18.00 Na sever Severozápadní 
linkou 
20.30 Zrcadlo 

12. po 18.00 Cléo od pěti do sedmi 
20.30 Taxidermia 

13. út 18.00 Cesta domů
20.30 Mechanický pomeranč 

14. st 18.00 Zvedá se vítr 
20.30 Mechanický pomeranč 

15. čt 18.00 Taxidermia 
20.30 Goyovy přízraky

16. pá 18.00 Miniprofil Mikoláše 
Orlického  
20.30 Volver
22:45 Shortbus

KRÁLOVSKÝ VÍKEND
17. so 18.00 Casino Royale

20.30 King Kong
18. ne 18.00 Obsluhoval jsem 

anglického krále
20.30 Poslední skotský král

19. po 18.00 Žižkovský masopust
20. út 20.20 PECHA KUCHA 

NIGHT – živé prezentace čtrnácti 
architektů, designérů a výtvarných 
umělců. Více www.pechakucha.cz

21. st 18.00 Samaritánka
20.30 Clerks 2: Muži za pultem

22. čt 18.00 Čas
20.30 Životy těch druhých

23. pá 18.00 Kniha rekordů Šutky
20.30 Tristram Shandy
22.30 Kouř

24. so 18.00 Grbavica
20.30 Taxidermia
22.30 Spalovač mrtvol

25. ne 18.00 Goyovy přízraky
20.30 Světla v soumraku

26. po 18.00 Královna
20.30 Obsluhoval jsem 
anglického krále

27. út 18.00 Transylvania
20.30 Shortbus

28. st 18.00 Malá Miss Sunshine
20.30 Nauka o snech

FILMY PRO SENIORY
  6. út 10.00 Transylvania
13. út 10.00 Knoflíková válka
20. út 10.00 Cesta domů
27. út 10.00 Pravidla lži

FILMY PRO DĚTI
  3. so 15.30 Krtkova dobrodružství II.
  4. ne 15.30 Mach a Šebestová II.
10. so 15.30 O kocouru Mikešovi 

a jeho přátelích II.
11. ne 15.30 Štaflík a Špagetka
17. so 15.30 Jiří Trnka dětem I.
18. ne 15.30 Osudy dobrého vojáka 

Švejka
24. so 15.30 Pohádky bratří Čapků I.
25. ne 15.30  Povídání o pejskovi 

a kočičce

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

  1. čt 20.00 Adriatik uvádí POLARIS
  6. út 19.30 Future Line: 

NEŽFALEŠ + ZAKÁZANÝ 
OVOCE + PARAGRAF 219 *

  7. st 19.30 Balada o námořníkovi 
(divadelní představení) * 
Dramatické studio ŠKORNĚ 
při gymnáziu Botičská, P2 

  8. čt 19.30 EuroConnections: 
THE PROSTITUTES 
+ CAT PEOPLE 

  9. pá 19.30 SATISFUCKTION 
+ THE SWITCH + členové 
POST-IT

11. ne 19.30 Other Music: 
TUXEDOMOON 

13. út 19.30 Future Line: 
RED EIE + DUCKIES *

14. st 19.30 Blue Line: 
LESTER KIDSON BAND *

17. so ŽIŽKOVSKÝ MASOPUST *
18. ne 17.30 Kabaret Caligula: 

JAN HUS VZKŘÍŠENÍ
 20.30 Kabaret Caligula: 

JAN HUS VZKŘÍŠENÍ
19. po 20.00 HANA A HANA
20. út 19.30 Future Line: 

PANAMA + LIVING ROOM *
22. čt 19.30 Respect Plus: 

FANFARE CIOCARLIA 
24. so 19.30 NOC S ANDĚLEM *
26. po 19.30 Future Line: 

COHIBA + BN 8 *
27. út 19.30 RITA CHIARIELLI + 

MARTY HALL * (dvojkoncert)
28 st 19.30 MARACA * 

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

  3. so 15.00 I. POKORNÁ – harfa, 
P. PŘIBYL – viola (M. Corrette, 
J. S. Bach, J. L. Dusík, A. Vivaldi, 
M. Stadler, G. Gershwin aj.)
Pro seniory vstupné 30 Kč

  5. po 19.30 TRIO EUFONICO 
(I. Hurník, O. Mácha, J. Sycha, 
J. Teml, J. Krček, V. Kalabis, 
J. Vrkoč, R. Sršňová)

12. po 19.30 RITORNELLO:
Masopust juž nastal  
(muzika barokního karnevalu) 

14. st 19.30 KYTAROVÉ DUO 
BOEMO (A. Michna, F. Carulli, 
W. Byrd, E. Granados, 
M. Zelenka)

17. so 15.00 MUSICA BELLISSIMA 
(F. Couperin, G. Strozzi, 
G. Picchi, A. Corelli, 
J. S. Bach, M. Chiesa, 
M. P. de Montéclair)

20. út 19.30 J. BEZPALCOVÁ 
– akordeon. (J. S. Bach, 
W. A. Mozart, J. Seger, 
J. Mysliveček, L. Kayser, 
J. Rybář, B. Martinů)

21. st 19.30 Š. VEIS – violoncello, 
H. VEISOVÁ – klavír 
(J. S. Bach, J. Brahms, 
D. Šostakovič, P. I. Čajkovskij)

26. po 19.30 J. STIVÍN – flétny všeho 
druhu, J. ŠINDLER – kytara

27. út 19.30 M. SEKERA, 
V. MÁCHA – čtyřruční klavír 
(W. A. Mozart, F. Schubert, 
M. Ravel, A. Dvořák)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

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

„50 let s barvou“ (výstava 
k 90. narozeninám malíře)

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.

1., 8., 15. a 22. 2. 19.30 Uvolněte se, 
prosím (talk show Jana Krause)

4. ne, 5. po 20.00 J. Kodet: 
(e)MOTION PURE 
(Light Symphony a Kevel)

  7. st 20.00 D. Hoštová: Arkánum, 
Na bidýlku, D. Chaloupková: 
GRADINA

11 ne 20.00 M. Trpišovská, 
J.  Hudečková: S kůží na trh 

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

13. a 14. st 20.00 cieLaroque/
H. Weinzierl: duo para ella >>> 
comida para dos; 
DOT 504/L. Ottová: Purity

20. a 21. 20.00 mamacallas/P. Nadaud: 
Extraction (premiéra)

24. so 18.00 Rodinné představení 
VerTe Dance: The Brave 
– Cena Sazky „za objev v tanci“ 
2005

26. po 20.00 L.Stránská: V každé z nás 
VerTeDance: Tichomluva 

28. st 20.00 I. M. Popovici: Remote 
Edens 

 

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

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  2. pá ŠVESTKA
11. ne LIJAVEC
13. út VRAŽDA V SALÓNNÍM 

COUPÉ
14. st DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
15. čt DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
16.pá ZÁSKOK
18.ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
20.út ŠVESTKA
21.st HOSPODA NA MÝTINCE
22.čt BLANÍK
23.pá DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ 
27.út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY

DIVADLO KONZERVATOŘE
  5. po W. Inge: PIKNIK
19. po G. Feydeau: ŤULULUM
26. po K. J. Erben, J. Suchý, F. Havlík: 

KYTICE

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
  4. ne T. Belko: TĚLOCVIKÁŘ 

(Divadlo Šrapnel)
  7. st P. Macháček: MLEJNEK 

(Divadlo Kámen)
  8. čt P. Aplin JAK ZABÍT ČERTA 

(POPRASKD – Poličko-pražská 
skupina kočovných divadelníků)

10. so J. Just: ZÁMĚNA aneb kde jsi 
včera byl a s kým?

25. ne T. Belko. TĚLOCVIKÁŘ 
(Divadlo Šrapnel)

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17, www.arnika.org )
14. st 18.00 beseda: Bude v ČR 

200 nových přehrad? Bc. Ka-
teřina Hlavatá

Galerie Krásova 37
(www.culturecross.net
17.1. – 15. 2. Zuzka Čižmárová 

– kresby
17. 2. – 15. 3. Tomáš Straka, Ra-

dek Homola: Cesty domů – 
fotografie

Parukářka Underground
(Atomový kryt Parukářka,
www.culturecross.net)
1. 2. – 28. 2. Blanka Dvořáková 

– Delirium, obrazy
Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  5. po 13.30 Co je světoznámé-

ho na Malé Straně? (sraz na 
stanici metra A Malostranská)

16. pá 16.00 Albatros: Pro dob-
rou pohodu (POZOR ZMĚNA: 
program se koná v Armádě 
spásy, Biskupcova 36, Praha 3)

Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
20. út 16.30 Premiéra filmu 

z festivalu Nekonvenční žiž-
kovský podzim Jiřího Hoška 
s besedou s Jiřím Hoškem

Nová Trojka 
(Jeseniova 19, www.novatrojka.cz)
  2. pá pololetní prázdniny – za-

vřeno
  6. út. 10.00 a 11.00 Muzikote-

rapeutické hrátky aneb pomo-
cí hudby k lepší porozumění 
v rodině, vede M. Gerlichová

12. 2. – 16. 2. jarní prázdniny 
– zavřeno 

20. út 10.00 Jak může mediace 
pomoci při komunikaci v rodi-
ně a při nástupu matky do za-
městnání, beseda s M. Outra-
tovou z Asociace mediátorů ČR

21. st 16.00 – 18.00 Ateliér pro 
maminky – tisk na plátěné taš-
ky, hlídání dětí není zajištěno, 
rezervace na tel.: 603 700 905

22. čt 10.00 Malý masopust –
dětský karneval s dobrůtka-
mi a malým překvapením pro 
každé dítě v masce

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

25. ne. 14.00 – 17.00 Nedělní ote-
vřená herna

27. út  10.00 Rizikové složky dět-
ské stravy, přednáška + bese-
da, MUDr. V. Syrový

Nová Trojka doporučuje:
1) Hlídání dětí – Školička (st 

9.00–12.00, info + rezervace 
na tel.: 606 891 449)

2) 10. 2. – 16. 3. Prodejní výstava 
linorytů z Ateliéru výtvarných 
technik Nové Trojky v KC Kaš-
tan, Bělohorská 150, Praha 6

� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a vi-
deokazety. Tel. 222 724 856
� Přijmu kadeřnici a manikérku 
na ŽL. Tel. 724 280 329
� 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
� 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

� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Vyklízíme, odstěhujeme. přestěhu-
jeme. Tel. 272 767 360, 606 220 098
� Malířské, natěračské i lakýrnic-
ké práce, p. Saifrt. Tel. 606 227 390
� Malířské a lakýrnické práce.
Úklid. Levně – kvalitně. P. Sus.
Tel. 603 505 927
� Vyklízení, malba, zedník atd. In-
zerát uchovejte! Tel. 608 855 314
� Servis, opravy a montáž domovních 
zvonků a telefonů. Tel. 776 252 549
� Rekonstrukce bytů, sociál. zaříze-
ní. V zimě zedníci. Tel. 608 855 314
� Půjčky všem – zaměstnancům, dů-
chodcům i cizincům. Tel. 723 946 106
� Půjčky v hotovosti bez ručitele, 
5–30 tis. Kč, od 18 do 70 let. 
Tel. 720 316 309

� Výklad karet jinak
Tel. 271 774 178, 776 146 905
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600 
� Učitelka naučí, doučí německý 
jazyk. Tel. 604 464 510
� 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 rekonstru-
ován, dům před privatizací v roce 
2007, za větší (3+1). Tel. 777 106 226
� Koupím byt v Praze 3, dám 
okamžitou zálohu, platba hotově, 
právní záležitosti vyřídím, stav ne-
rozhoduje. RK nevolat.
Tel. 234 095 720, 603 814 606

� Vym. st. 1+1, 48 m2, P3, za větší st.  
60–85 m2 v Praze. Tel. 602 158 056
� Manželé koupí byt v P3, DV, OV, 
50–70 m2, solidní jednání. 
Tel. 739 559 931, 222 714 257
� Vyměním 3+1/L v Praze 3, Jarov, 
obecní, za menší byt. Vzájemné vy-
rovnání dle kvality a typu vlastnic-
tví. Tel. 603 729 186
� Vym. obecní 1+1 (2+kk), 52 m2, 
2. p., za větší v P3. Tel. 737 055 636
� Obecní byt 2+1, Vysočany, za byt 
před privatizací. Tel. 731 307 363
� OBCHODNÍ PROSTORY V P3
k pro nájmu – 50 m2, dosud jako 
prodejna, sam. vchod z ulice, 2 vel-
ké výlohy. Tel. 731 609 608
� Pronajmu družstevní garáž v ul. 
Malešická, Praha 3. Tel. 604 756 815

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

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

Program v únoru
  7. st 18.00 – 20.00 DUHOVÁ STŘEDA – ces-

tovatelský podvečer (vstupné 20 Kč) *
  8. čt 17.00 – 18.30 Šneččí studio: ŠNEČČÍ 

VALENTÝNSKÁ SRDÍČKA  (pro rodiče a děti 
I. st. ZŠ; cena 40 Kč) * 

20. út ??.?? – ??.?? ŽIŽKOVSKÁ HVĚZDA – 
pěvecká soutěž pro školáky-amatéry 

21. st 18.00 – 20.00 DUHOVÁ STŘEDA – ces-
tovatelský podvečer (vstupné 20 Kč) *

22. čt 16.30 – 18.30 Art studio: VÝROBA 
SVÍČEK – (pro rodiče a děti; cena 40 Kč) * 

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

* přihlášení nutné předem

Mateřský klub Ulitka
Otevřený klub pro rodiče s malými dětmi a tě-
hotné ženy, po–čt 9.00–12.00, podrobný pro-
gram na www.ulita.cz. Novinky v Ulitce: Bříška 
– cvičení pro těhotné (gymbaly, břišní tance aj.) 
– vždy v po 11.00 –11.45

Jarní prázdniny 
12.–16. 2. Jaro pražských dětí – pestrý program 
v Praze a okolí pro děti 6–15 let každý všední 
den 9.00 – 17.00, program na www.ulita.cz.

Léto 
Letní nabídka Ulity již nyní na www.ulita.cz.

Volná místa v kroužcích: 
SPORT – Historický šerm (renesanční šerm kor-
dem), Plavání, Badminton, Míčové hry, Přehazo-
vaná, Basketbal, Volejbal, Fotbálek, Florbal, Stol-
ní tenis, Aerobik, Jóga
TANEC – Břišní tance, Country a historické tan-
ce, Roztleskávačky, Mažoretky, Hip-hop, Wings
ESTETIKA – Dramatický kroužek, Tvůrčí psaní, 
Flétna, Doprovodná kytara, Keramika, Výtvarka, 
Kreslení – přípravka na SŠ a VŠ, Šperkařská díl-
na, Tradiční řemesla, Aranžování
TECHNIKA – Počítače od A do Z, Programová-
ní, Vytvářím své webové stránky, Grafika na PC, 
Animace na PC, Elektro, Modelář, Kutílek
KROUŽKY PRO NEJMENŠÍ – Výtvarka hrou, Ta-
nečky, Zpívánky, Angličtina pro předškoláky, An-
gličtina pro rodiče s 3letými dětmi, Aerobik
VZDĚLÁVÁNÍ – Angličtina (děti, dospělí, různé 
stupně pokročilosti), Francouzština, Doučování 
Mat, ČJ, AJ, Přípravka ke zkouškám – Mat, ČJ, 
AJ pro 5. tř., 9. tř., AJ k maturitě, Psaní na PC, Zá-
klady PC, PC 40+ (pro seniory)
RŮZNÉ – Esoterika, ZOO – foto, Malý detektiv 
Podrobný rozpis kroužků a kurzů včetně cen 
najdete na www.ulita.cz.

Dům dětí a mládeže, Praha 3
Na Balkáně 100 • info@ulita.cz • www.ulita.cz

tel. 271 771 012 (25, 26), 606 611 920
Odd.sportu a turistiky: tel. 271 776 027, jedlickova@iol.cz
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Blahopřání seniorům
Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v únoru kulaté a půlkulaté narozeniny, přejeme do dalších let 

hodně zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme: Miloslavě Čamkové, Zitě Havelkové, Martě Malé, Marii Sirotko-
vé, Miroslavě Francové, Marii Sobotkové, Haně Šulcové, Emilii Ivanové a Blaženě Janečkové 

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 Viktor Pelzel

Nemocnice 
v Kubelíkově ulici

Vracíme se zpátky na starý Žižkov, 
a to opět do ulice Kubelíkovy. Šikmo 
naproti Paláci Akropolis se nachází ne-
mocniční budova, původně nazývaná 
Záchrana, kterou v polovině dvacátých 
let nechala postavit YWCA (Young Wo-
men´s Christian Association). Je to pří-
klad avantgardního stylu, kterému se ří-
ká purismus. Autorem je Oldřich Tyl, 
jeden z prominentů nástupu moderní 
architektury u nás (podílel se např. na 
projektu Veletržního paláce v Holešo-
vicích). Hezkým motivem je železobe-
tonová konstrukce zaobleného nároží 

s velkoplošnými okny v nejvyšším patře. 
Mezi nemocnicí a Kozákovou telefonní 
a telegrafní ústřednou, o které jsem již 
také psal, leží další zajímavý dům, jenž 
na počátku 20. let projektovali Kotěro-
vi žáci Čeněk Vořech a František Janda. 
Pracovali na zakázku spolku Umělecká 
beseda, který postavil za první republi-
ky několik budov s ateliéry a byty pro 
své členy (kromě žižkovské stavby také 
např. v Českomalínské ulici v Bubenči) 
a rovněž velký spolkový dům v Besední 
ulici na Malé Straně. Domy Umělecké 
besedy poznáte snadno – nad vstupem 
je umístěn znak lyry.

Zdeněk Lukeš, historik architektury

Praha 3 a moderní architektura XXII.

Jak se Vám žije na Žižkově?
Bydlím tu ráda, mám tu oblíbené podniky ja-

ko Akropolis a hlavně řeckou restauraci Olym-
pos, kde úžasně vaří. Nebo kavárnu Kaaba... Jen 
mi tu vadí dvě věci – jednak neustálý nepořá-
dek, který tu zůstává po psech. Sama mám psa 
a když tu jeho hromádku seberu, tak cestou do 
popelnice šlápnu do několika dalších. A navíc, 
i když je zřejmé, že se chystám po svém psovi 
uklidit, lidé na mě na ulici křičí. Myslím, že po-
stoj některých pejskařů by změnily jenom vyso-
ké pokuty, nic jiného je asi nepřesvědčí. Druhá 
věc, která mně každodenně vytáčí je parkování. 
Vlastně nemožnost parkování.
Takže souhlasíte se zavedením zony placeného 
parkování ?

Rozhodně. Už aby to bylo, na vlastní kůži 
jsem poznala, jak rychlé jsou odtahové služby, 
takže bych se vymahatelnosti nebála. A sedm 
set korun za rok, to jsou dvě koruny na den, to 
je přece dost levné, ne? Když má někdo na au-
to, na benzín – tak asi má na dvě koruny den-
ně na parkování.
Zdá se mi, že jste kvůli dokumentárnímu filmu 
s Pavlem Dostálem, a také možná díky vystu-
pování v divadle Archa přišla o anonymitu. Ne-
vadí Vám to?

Stejně mám v novinách u každého roz-
hovoru fotku, ale lidi mně i tak nepoznáva-
jí. Jen když jsem ve společnosti, která se za-
bývá politikou. 
Takže se Vám nestává, že by někdo třeba z do-
mu zazvonil a řekl: „Teda paní Kalenská, to 
jste to tomu ministrovi nandala...

Nestává, já nemám na zvonku jméno. Ale 
ne proto, že bych se bála, ale ještě jsem si ho 
tam nenapsala.
Jak probíhají Vaše rozhovory s politiky? Je 
to, co si přečtu v Lidových novinách doslov-
ný přepis?

Ano, opravím nespisovné koncovky, ale 
žádné další změny bych si nemohla dovolit. 
Když protestují, tak jim to můžu přehrát z dik-
tafonu. Politici si už zvykli, že jsou zodpověd-
ní za to, co říkají. Na autorizaci trvají většinou 
jen lidi z kultury.
Někteří politici se s Vámi ale bavit moc nechtě-
jí... Vzpomínám si na rozhovor s tehdejším 
premiérem...

Paroubek mě vyhodil, protože jsem mu řek-
la, že to, co říká, není pravda. A to ho urazilo. 
On v té době prohlašoval, že chce změnit tisko-
vý zákon, aby tu byly tiskové soudy jako v Ra-
kousku. Tam ale žádné nejsou, jen tiskoví soud-

ci, což jsou soudci specializovaní na tiskové 
kauzy. Což je něco jiného, navíc taková soudky-
ně v Česku již také je. 

A ještě se se mnou nechce bavit prezident 
Klaus, on si vybral pár novinářů, kteří jsou ho 
hodni, a to já nejsem.
Nedávno Vám vyšla knížka, vlastně už druhá...

Jmenuje se Lexikon Otakara Motejla. Jsou 
to abecedně řazená vyprávění na různá téma-
ta, nejedná se o klasické paměti, ani rozhovor. 
Vždycky jsem přišla s pár slovy, třeba od pís-
mene P: politika, premiér, poprava... Pan Mo-
tejl umí krásně vyprávět, nejdřív jsem si ho na-
hrávala, ale to se moc neosvědčilo, protože jak 
vyprávěl a vyprávěl a příběh stále rostl a ko-
šatil se, tak jsem ho pořád musela zastavovat. 
Nakonec jsem si nosila notebook a rovnou 
jsem zapisovala. Kniha má skoro 400 stran, ale 
můžete začít číst na kterémkoliv místě. Je v ní 
i hodně zajímavých fotek.
V prosinci jste byla pracovně v Americe, 
o čem budete psát?

Bylo toho docela hodně, rozhovor s Václa-
vem Havlem, s malířem Petrem Sísem, s Jiřím 
Dienstbierem, reportáž o tom, jak jsem s Lou 
Reedem cvičila tai-ji, nebo o uvedení Havlo-
vých her.
Co Vás na New Yorku zaujalo? Kromě toho, že 
je na ulicích hodně psů a žádné exkrementy...

Vůbec nikde se nesmí kouřit. Jenom na uli-
ci nebo doma. Žádné kuřácké restaurace, nic. 
Tady pořád naříkají, že když zakážou kouření, 
tak jim tam přestanou chodit lidi. Ale copak li-
di přestali jezdit tramvají, když se nesmí kou-
řit ani na zastávce? Druhá věc, která mě zara-
zila, jsou fronty v restauracích. U nás se člověk 
otočí a jde jinam, tam si prostě počkají, třeba 
i hodinu.

Hodně mě zaujalo České centrum v New 
Yorku, které slouží k představování české kul-
tury v USA. Je to nádherný dům se skvělým 
programem.

Rodinné centrum Paleček založi-
lo občanské sdružení Projekt Antioch 
(více na www.projectantioch.com). 
Jde o neziskovou organizaci, jejímž 
posláním je prostřednictvím přátel-
ského setkávání nabízet širokou šká-
lu vzdělávacích programů veřejnosti, 
organizovat kulturní akce a poskyto-
vat pomoc a služby. Činnost Projektu 
Antioch vychází z křesťanských mo-
rálních hodnot, které jsou v souladu 
s duchem evropské tradice vzdělává-
ní a dobročinnosti. Jsme přesvědče-
ni, že každý člověk má právo na dů-
stojný a kvalitní život, a proto chceme 
rozvoj těchto hodnot v České republi-
ce podpořit.

Všichni Palečkové v pohádkách, ří-
kankách, lidovém vyprávění a histo-
rii se vyznačovali jednou společnou 
vlastností: i přesto, že byli malí, činili 
velké skutky. Rodinné centrum Pale-
ček je postaveno na myšlence, že naše 
děti jsou zázračným darem a byly zro-
zeny, aby činily velké věci.

Pro děti i miminka máme v rodin-
ném centru dvě krásné herny. Jedna 
z nich je vybavena velkou zateplenou 
matrací a hračkami pro menší děti, 
které ještě nechodí. Herna pro větší 
děti je plná knížek, odrážedel a jiných 
hraček, jsou v ní umístěny průlezka-

mi s klouzačkou, kuchyňka a dílnička, 
koutek pro výtvarnou výchovu a další 
zábavné věci. Maminky a tatínkové si 
u nás mohou odpočinout u šálku kávy 
a něčeho dobrého k snědku.

V centru najdete multifunkční míst-
nost, která slouží k pořádání krouž-
ků, kurzů, přednášek, tvořivých dílen, 
můžete k nám také přijít na konzultaci 
s psychologem či jinými odborníky. 

Od února začínají pro veřejnost 
kurzy cvičení pro děti od 1 měsíce do 
5 let podporující jejich motorický, ale 
také psychický vývoj. Součástí těchto 
akcí budou hry orientované na rozvoj 
hmatu, sluchu a zraku – říkanky, pís-
ničky, rytmika atd. Kurzy povede zku-
šená psycholožka a lektorka tělocviku 
pro děti. 

Nastávající rodiče se mohou u nás 
přihlásit také na předporodní přípra-
vu, kterou povede profesionální po-
rodní asistentka s dlouholetou zkuše-
ností v nemocnici Na Bulovce. Dále 
nabídneme cyklus cvičení po porodu 
pro čerstvé maminky. Centrum při-
pravuje i „Pátky s Marry Poppins“ – 
odpoledne her v anglickém jazyce. 
Maminky u nás budou moci v tuto do-
bu děti nechat na hlídání. A nakonec, 
k nám děti s rodiči mohou přijít na 
Sobotní dopoledne s pohádkou v an-
glickém jazyce. Nabídku akcí budeme 
samozřejmě nadále rozšiřovat. 

Na jaře letošního roku proběhne 
stavba venkovního dětského hřiště 
s průlezkami a pískovištěm, takže na-
še služby budou rozšířeny i o venkov-
ní zábavu pro děti a rodiče. Srdečně 
zveme všechny maminky, tatínky, ba-
bičky, dědečky, ale hlavně děti do na-
šeho rodinného centra Paleček. Ote-
vřeno máme od pondělí do čtvrtka od 
10 – 18 hodin. 

Mirka Vlčková,
Rodinné centum Palečk

Kontakt:
Laubova 6, Praha 3, 130 00
tel.: 603 434 978, 775 101 242
www.rcpalecek.cz

PŘEDSTAVUJEME

Rodinné centrum Paleček

Milíčova 
Jan Milíč pocházel z Kroměříže, přes-

ný rok narození neznáme. Studoval na 
nově založené pražské universitě a ro-
ku 1358 zahájil slibnou úřednickou ka-
riéru v královské kanceláři. Ve středo-
věku každý učenec musel být zároveň 
knězem. Jan však stále neměl plné svě-
cení, ba ani vlastní faru. Tento drobný 
nedostatek se proto jeho nařízení po-
kusili napravit a roku 1362 byl jmeno-
ván kanovníkem u sv. Víta. V této době 
se církevní úřad bral jako pouhá forma-
lita a především jako zdroj bezpracných 
příjmů, ovšem mladý horlivý úředník 
jej přijal smrtelně vážně. Bez oddychu 

dále studoval, četl náboženskou lite-
raturu, hojně navštěvoval kázání, také 
onoho Konráda Waldhausera, odvážně 
tepajícího zlořády v církvi i společnosti. 
O vánocích 1363 dospěl k osudovému 
rozhodnutí. Vzdal se všech svých úřa-
dů v Praze a přes domluvy arcibiskupa 
Arnošta z Pardubic odešel jako pros-
tý kněz do Horšovského Týna. Na pod-
zim příštího roku ale byl zpátky v Praze 
a začíná kázat. Česky, jako o 40 let poz-
ději Hus. Na rozdíl od Husa však zpo-
čátku sklízí posměch. Možná pro své 
hanácké nářečí... Milíč se však nevzdá-
vá. Piluje svá kázání, káže dvakrát, tři-
krát i víckrát denně, kázání trvá nejmé-

ně dvě, tři hodiny, raději čtyři, na Velký 
Pátek údajně celý den (čímž hravě pře-
konal i jistého kubánského státníka). 
Příprava mu přitom jde zlehka – vždyť 
zná celou bibli nazpaměť. Proměňuje se 
přitom i vnitřně – na rozdíl od onoho 
Waldhausera, který se nevzdal radostí 
života, se Milíč snaží žít v plném soula-
du s ideály, o nichž káže. Jeho vzorem je 
Kristus a sv. František. Ta jako oni se zří-
ká veškerého majetku, stává se přísným 
abstinentem a vegetariánem (pokud 
vůbec něco jí a pije), spí na holých prk-
nech (pokud vůbec spí), ba se ani nemy-
je a prádlo na vyprání z něho musejí str-
hávat násilím. To je ale teprve začátek.

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic I.

O Žižkově a New Yorku
s Renatou Kalenskou
Její jméno je známé hlavně čtenářům Lidových 
novin, znají její nekompromisními rozhovory 
s českými politiky. Televizní diváci si ji mohou 
pamatovat z dokumentárního filmu o nemoci Pavla 
Dostála, milovníci divadla z Archy, kde J. A. Pitínský 
inscenoval její rozhovory… Je autorkou dvou knih, 
její jméno najdete i v titulcích dokumentárního filmu 
o dětech ulice z Konga.

„PĚTIHVĚZDIČKOVÝ GENERÁL SVĚTOVÉ ARMÁDY CHEMIKŮ“ – tě-
mito slovy označil profesora Josefa Michla bývalý předseda Akademie věd Rudolf 
Zahradník. Šestašedesátiletý člen americké Národní akademie věd a momentálně 
nejcitovanější vědec českého původu přednášel na Základní škole v Lupáčově ulici, 
kterou sám absolvoval. Kromě několika čestných doktorátů a mnoha vyznamenání 
byl i opakovně nominován na Nobelovu cenu. Jeho badatelskou doménou jsou na-
notechnologie, konkrétně molekulové stavebnice o rozměrech nanometrů. Ty slibují 
revoluci v mikroelektronice, katalýze nebo třeba ve využívání sluneční energie. 

Mnozí jste to jistě zažili. Ocitli jste se třeba na Zahradním Městě a hledali ulici, na jméno jste si náhodou zrovna nemohli 
vzpomenout, ale určitě se jmenovala po nějaké kytičce... Kopretinová, Kosatcová, Konvalinková, Kopřivová? Nebo na Čer-
veném Vrchu a ulice měla být po nějakém africkém státě, v Petrovicích po slavném vynálezci...

Málokdo však tuší, že historický primát drží jako obvykle Žižkov. Tady bylo sériové křtění ulic použito poprvé a to do-
konce ještě tři roky před deklarací nezávislosti na Vinohradech, tedy v roce 1872. A když město Žižkov, tak jedině po husi-
tech! Teprve, když začali vhodní adepti docházet, přišli na řadu čeští bratři, odbojní páni (byť ti patří spíše na Bílou Horu), 
či dokonce dávná česká knížata...

Ovšem asi ne všichni jsou notoričti známí jako Hus či Žižka. Kdo to byl třeba Chlum, Krása nebo Lupáč? Měli bychom 
ale postupovat chronologicky – od Husových předchůdců. Jelikož ten úplně první – Konrád Waldhauser – na Žižkově ulici 
nemá (měl ji za války na Starém Městě – dnešní Bílkova), to asi proto, že do Prahy přišel z Rakouska, začínáme ulicí, kte-
rá se již před r. 1875 jmenovala:

Foto: H. Glos
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Stručně...
� Jarní burzu oblečení a potřeb nejen 
pro děti připravuje na druhý březnový 
víkend občanské sdružení Nová Trojka. 
Příjem věcí proběhne v pátek od 14.00 
do 18.00 hodin, prodej pak bude probíhat 
v sobotu v 10.00–14.00 a 16.00–18.00 
hodin. Více informací na tel. 603 595 449 
nebo www.novatrojka.cz.

� Dvě stovky klientů, kteří mají pro-
blémy s nalezením zaměstnání a inte-
grací, v uplynulém roce využily služeb 
Občanského sdružení ianus. To pomáhá 
s návratem do práce rodičům po mateř-
ské dovolené, lidem, kteří dlouhodobě 
pečují o člena rodiny, a ženám starším 
45 let. Více informací na www.ianus.cz.

� Dětský koutek otevřel v polovině 
ledna Magistrát hl. m. Prahy ve své 
budově v Jungmannově ulici. Rodičům 
s dětmi tak usnadní vyřízování úřed-
ních záležitostí.

� Pět let od rekonstrukce oslavuje 
nově zrekonstruovaná pobočka Měst-
ské knihovny v Husitské ulici. Od dubna 
je zařízení plně automatizované, v loň-
ském červnu se do sítě připojila i po-
bočka Chmelnice v Koněvově ulici. Ote-
vírací doba: po zavřeno, út 9.00–19.00, 
st–čt 12.00–19.00, pá 9.00–15.00

Kdo mě chce

1) 2045/2006 Jedenáctiletý dobrman, černý s pálením, vhodný jak do bytu, tak 
i do domku se zahrádkou. Vzhledem k věku již potřebuje teplo, má zhorše-
nou akci pánevních končetin. Nalezen 28. 10. na rozhraní Prahy 3 a 10.

2) 2391/2006 Čtyřletý pes větší velikosti, kříženec belgického ovčáku, pískový 
s tmavým čenichem, hodný, milý, nejlépe by mu bylo v domku se zahrádkou. 
Nalezen 11. 12. na Žižkově

3) 1641/2006 Šestiletá větší písková fena, kříženec zlatého retrívra byla, kas-
trovaná. Hlídá si misku, proto ji nelze doporučit k dalším psům nebo k dě-
tem. Nalezena 4. 9. na rozhraní Prahy 3 a 10.

4) 2525/2006 Tříměsíční černý pejsek s jednou bílou zadní tlapkou, kříženec 
německého ovčáka, milé a hravé štěňátko. Potřebuje někoho, kdo se mu 
bude věnovat a vychová z něj správného psa. Nalezen 25. 12. na Kostnickém 
náměstí.

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

1

V ulicích je nepřetržitě
18 městských strážníků

V prosincovém čísle RN jsme vás seznámili se strážníky okrs-
káři a nyní bychom vám rádi přiblížili systém organizace hlídkové 

služby na OŘ MP Praha 3. 
Na obvodním ředitelství MP Praha 3 je v současné době zařazeno celkem 

72 strážníků, včetně okrskářů. Strážníci slouží ve čtyřech skupinách vždy dvě den-
ní a dvě noční směny. Nepřetržité řízení služby na OŘ MP zajišťuje operační stře-
disko, které přijímá oznámení občanů, koordinuje činnost hlídek v terénu, předá-
vá jim potřebné pokyny, informace a zadává další úkoly. Výkon služby zajišťují 
dvě autohlídky a dvoučlenné pěší hlídky. Autohlídky působí na celém území Pra-
hy 3, prioritně prověřují veškerá oznámení na linku tísňového volání 156 nebo 
oznámení občanů předávaná přímo na operační středisko. Dvoučlenné pěší hlíd-
ky vykonávají hlídkovou činnost v 8 úsecích shodných s okrsky. Bližší informace 
jsou uvedeny na www.mppraha.cz.

Mgr. Miroslava Pytlíková, zástupce ředitele OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Nový pavilon slavnostně otevřel 
17. ledna Dům dětí a mládeže Praha 3 
– Ulita. Rekonstrukcí zadního traktu 
a vstupních prostor získalo toto zařízení 
v ulici Na Balkáně kvalitní zázemí pro 

činnost svých zájmových kroužků a or-
ganizaci akcí. Nová recepce zase zpří-
jemní pobyt v Ulitě rodičům čekajícím 
na své ratolesti. Celkové náklady na re-
konstrukci, včetně etapy v roce 2005, 

činily necelých dvacet milionů korun. 
Hlavní město Praha poskytlo 19,5 mi-
lionu korun a zbytek doplatil dům dě-
tí a mládeže z vlastních zdrojů. Díky in-
vestici přibylo v tomto centru pro volný 
čas pět kluboven, včetně ateliéru pro 
výtvarné aktivity. 

Ulitu navštěvuje téměř 1500 dětí 
a mladých lidí v pravidelných krouž-
cích. Tisíce dětí a dospělých se účastní 
jednorázových akcí, které dům pořá-
dá. V pravidelném programu je pama-
továno na maminky s dětmi. Mají zde 
svůj klub a pestrou skladbu aktivit od 
hravých přes výukové až po zdravot-
ně zaměřené.

Již několikátý rok je zde pro děti 
ze sociálně znevýhodněného prostře-
dí otevřen klub Beztíže. Ten jim nabízí 

bezpečné prostředí, spontánní aktivity 
a sociálně pedagogickou podporu. Ved-
le žižkovského domu spravuje Ulita tá-
borovou základnu v krásném prostředí 
ve Žloukovicích na Berounsku. Celé lé-
to zde probíhají tábory a po zbytek ro-
ku slouží areál jak dětem z DDM, tak 
i školám v přírodě.

Zrekonstruované prostory slavnost-
ním přestřižením pásky otevřela ná-
městkyně pražského primátora Hana 
Žižková za asistence starostky Prahy 3 
Mileny Kozumplíkové. Obě dámy si 
poté prohlédly nový objekt společně 
s dalšími hosty z pražského magistrátu 
a žižkovské radnice v doprovodu ředi-
tele domu Josefa Chmela. Navštívili ta-
ké právě probíhající kroužky v oprave-
ných prostorách.

Ulita otevřela nový pavilon
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KROUŽKY V NOVÉM – zbrusu nové místnosti pro děti si poté hosté prohlédli 
v doprovodu ředitele domu. Navštívili také probíhající výtvarný kroužek. Na snímku 
zleva náměstkyně primátora Hana Žižková, ředitel Josef Chmel, starostka Prahy 3 
Milena Kozumplíková a místostarosta Jiří Matušek.

Na Žižkově přibude v září
na pět set malých prvňáků

534  předškoláků se přišlo 16. a 17. led-
na společně s rodiči zapsat do prvních tříd 
na 12 základních škol třetí městské části. 
U zápisu je čekali nejen usměvaví učitelé 
s dárky, ale i jejich budoucí starší spolužá-
ci, kteří provázeli zájemce po budovách. 
Například na základní škole K Lučinám 
byla pro malé zájemce o vzdělání připra-
vena celá zábavná soutěžní dráha, kde 
si děti mohly vyzkoušet své dovednosti. 
Část z nich se však k zápisu kvůli odkla-
dům vrátí ještě jednou za rok. 

Vedle malých adeptů o vzdělání 
z Prahy 3 se na školy zapsala i řada zá-
jemců z přilehlých ale i vzdálenějších 
městských částí. Probíhajícího zápisu se 
zúčastnil místostarosta Jiří Matušek (na 
snímku), který má školství ve své kom-
petenci. Na základní škole K Lučinám 
ochotně rozdával rady a zodpovídal do-
tazy rodičů.

Vernisáží výstavy Exlibris zahájila 
10. ledna Výtvarná škola Václava Holla-
ra na Žižkově akce spojené se 400. vý-
ročím narození jednoho z největších 
grafiků a kreslířů minulosti, po kterém 
tato střední škola nese své jméno. Ná-
vštěvníci zde mohli zhlédnout exponá-
ty zapůjčené Milanem Friedlem, jedním 
z nejznámějších sběratelů, který se to-
muto současníkovi Rembrandta a Ko-
menského věnuje. Václav Hollar se na-
rodil 13. července 1607 v Praze, zemřel 
23. března 1677 v Londýně, pohřben 

je ve Westminsteru. Vyšel z umělecké-
ho prostředí rudolfínské Prahy, půso-
bil jako grafik v různých evropských 
městech. Nejrozsáhlejší sbírku jeho děl 
vlastní britská královna. Výstava na žiž-
kovské škole je první ze série akcí, kte-
ré budou letos tomuto světoznámému 
umělci věnovány. Vedle školy se na vý-
ročí připravují v Česku také muzea, ga-
lerie a další kulturní instituce, včetně 
Sdružení českých umělců grafiků Hol-
lar. Nad částí oslav převzal svou záštitu 
prezident republiky Václav Klaus.

Umělecká škola 
zahájila rok Hollara

Jubileum slavné 
hudebnice

Osmdesáti let se 14. ledna dožila 
slavná cembalistka Zuzana Růžičková. 
Instrumentaliska je legendou součas-
ného českého koncertního umění, kte-
rá dosáhla světového věhlasu, mnohdy 
je nazývána první dámou cembala. Je 
čtyřnásobnou nositelkou Grand Prix 
du Disque de l’Académie Charles 
Cross v Paříži. Mimo další ocenění je 
interpretka zapsána v Knize cti na Žiž-
kovské radnici. Blahopřejeme.

ŽIŽKOV DĚTSKÝMA OČIMA – již 
druhý ročník výtvarné soutěže s názvem 
Můj Žižkov uspořádal pro děti mateř-
ských, základních škol a gymnázií na 
Praze 3 Dům dětí a mládeže Ulita. Sešlo 
se na 110 prací ve čtyřech kategoriích od 
nejmenších předškoláků po mladé do 
26 let. Jak Žižkov vnímají děti, si můžete 
prohlédnout na chodbách Ulity až do 
konce března.
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