
Seznam zastupitelů, 
zvolených v říjnových 
komunálních volbách 
do žižkovského 
parlamentu  

Čtěte na str. 8.

Přehled základních škol,
zejména pro rodiče 
nastávajících prvňáčků. 
Co nabízejí ve školních 
lavicích i mimo ně?

Čtěte na str. 6 s 7.

Noví strážníci v ulicích
představujeme další 
městské policisty, které 
potkáte na pochůzkách 
na Praze 3

Čtěte na str. 12.

Žižkovská radnice má nové vedení. 
Do čela třetí části hlavního města by-
la podle očekávání hlasy členů zastu-
pitelstva vybrána Milena Kozumplíko-
vá. Vedle ní v devítičlenné Radě used-
ne dalších osm zástupců ODS, která 
se stala absolutním vítězem místních 
komunálních voleb.

Vedení Městské části Prahy 3 zvoli-
lo zastupitelstvo v úterý 28. listopadu 
na svém premiérovém zasedání po říj-
nových volbách. Bývalá zástupkyně 
prvního muže žižkovské radnice byla 
jedinou kandidátkou na nejvyšší funk-
ci. Do čela místní samosprávy ji zvolilo 
21 zastupitelů v tajném hlasování.

Milena Kozumplíková ihned po zvo-
lení poděkovala bývalým kolegům 
z odcházející Rady a zdůraznila, že 
chce na jejich práci navázat: „Děku-
ji za důvěru všem, kdo mne zvolili. Ty, 
kteří mi svůj hlas nedali, se budu sna-
žit přesvědčit, že při správě věcí veřej-
ných jsem připravena naslouchat hla-
sům všech členů zastupitelstva.“

V užším vedení budou starostku Ko-
zumplíkovou jako zástupci doplňo-
vat čtyři muži – Martin Benda, Zdeněk 
Lochman, Jiří Matušek a Jan Šmíd. Ja-
ko radní byli zvoleni Pavel Hurda, On-
dřej Pecha, Daniel Reisiegel a Pavel 
Sladkovský. V drtivé většině případů 
jde o zkušené komunální politiky, radní 
Ondřej Pecha je dokonce nejdéle slou-
žícím zastupitelem žižkovského parla-
mentu. „Členové rady jsou veřejnosti 
známi. Každý, kdo dění na radnici Pra-
hy 3 sledoval, ví, že je za nimi kus prá-
ce,“ řekl v této souvislosti předseda po-
slaneckého klubu ODS Pavel Hurda.

Jak uvedl místostarosta Martin Ben-
da, převzít zodpovědnost za vedení 
radnice samostatně byla ODS přinu-
cena po neúspěšných koaličních vyjed-
náváních se Stranou zelených a koalicí 
SNK ED a KDU-ČSL. „Neshodli jsme 
se na spolupráci. Požadavky těchto po-

litických subjektů by nám znemožni-
ly naplnit volební program, pro který 
jsme obdrželi od voličů tak silný man-
dát,“ vysvětlil místostarosta. Občanští 

demokraté tvrdí, že potenciální part-
neři nevnesli do jednání žádná téma-
ta, která by obohatila program vítězné 
strany. Neshody způsobily především 

personální požadavky menších stran. 
ODS přesto věří, že zastupitelstvo bu-
de pracovat ve prospěch všech občanů 
Prahy 3.

Tradičním pietním aktem u památní-
ku neznámého vojína na pražském Vít-
kově začaly 28. října oslavy 88. výročí 
vzniku Československé republiky. Pre-
zident Václav Klaus a další ústavní či-
nitelé položili na žižkovském vrchu věn-
ce u Národního památníku. Letošní pi-
etní akt proběhl podle rozšířeného scé-
náře, včetně asistence bojových letounů 
nad Vítkovem a bohatého neoficiálního 
programu.

Jednotky čestné stráže a Hradní strá-
že nastoupily několik minut před devá-
tou hodinou ranní k hrobu Neznámého 
vojína pod jezdeckou sochou Jana Žiž-
ky z Trocnova. Úvodem slavnostního ce-
remoniálu zazněla státní hymna. Přesně 
v devět hodin zahájil přehlídku nastou-
pených jednotek prezident republiky Vá-
clav Klaus v doprovodu ministra obrany 
Šedivého. Následně byly vyneseny histo-
rické prapory českých jednotek. 

Navzdory brzké době sledovalo slav-
nostní ceremoniál asi pět stovek lidí. Vě-

nec k hrobu Neznámého vojína pak ved-
le hlavy státu položili také předsedové 
obou komor nejvyššího zákonodárné-
ho sboru (Miloslav Vlček za Poslanec-
kou sněmovnu a Přemysl Sobotka za Se-
nát), premiér Mirek Topolánek, primá-
tor hlavního města Prahy Pavel Bém, 
náčelník generálního štábu Pavel Štef-
ka a další představitelé veřejného živo-
ta. Za městskou část položil věnec staros-
ta Milan Český. 

Minutou ticha na památku hrdinů 
padlých za vlast a následným slavnostním 
pochodem pak oficiální pietní akt skon-
čil. Závěrečné vojenské přehlídce asisto-
valy také dvě formace letounů JAS-39
Grippen a L-159 Alca, které provedly 
nízký přelet nad vítkovským vrchem. 

Neoficiálně akt doplnili také přísluš-
níci Vojenských historických klubů, kteří 
stáli po celou dobu ceremoniálu nastou-
peni v historických uniformách čs. vojsk 
na schodech památníku. „Jsem ze staré 
školy a jsem vlastenka. Rodiče mi popra-

vili a mám k první republice velmi vře-
lý vztah. Je nám velice líto, že se vlaste-
nectví z naší společnosti vytrácí,“ uve-
dl v této souvislosti předsedkyně Česko-
slovenského svazu bojovníků za svobo-
du Anděla Dvořáková. Ta vyjádřila potě-
šení nad rozšířenou podobou ceremoniá-
lu. „Vždy to bylo velmi skromné. Dnes je 
to takové, jak bychom si to představova-
li,“ dodala.

Na oficiální část oslav navazoval pe-
strý zábavný program, určený návštěvní-
kům všech generací. Ti shlédli show Po-
sádkové hudby Praha a exhibiční vystou-
pení jednotky Čestné stráže Armády ČR. 
Zájemci si prohlédli také ukázky historic-
ké vojenské techniky z let 1918 až 1945. 
Celý den bylo navíc zdarma otevřeno Ar-
mádní muzeum.

„Vedle oficiálního připomenutí vzni-
ku republiky bylo naším záměrem před-
stavit také historii ozbrojených sil ČSR 
v rozmezí let 1918 až 1945,“ uvedl režisér 
oslav Václav Marhoul.

Velkolepé oslavy státního svátku na Vítkově

Žižkov má novou vládu!
První dámou třetí městské části byla zvolena Milena Kozumplíková
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 

dovolte, abych Vás oslovila jako čerstvě 
zvolená starostka Městské části Prahy 3. Te-
dy jako ta, komu jste svými hlasy zprostřed-
kovaně dali důvěru při správě věcí veřejných 
na žižkovské radnici. Za tuto důvěru Vám 
tímto děkuji. Dovolte, abych na tomto místě 
poděkovala také svému předchůdci, odchá-
zejícímu starostovi Milanu Českému. Jeho 
práce si profesně i lidsky velmi vážím.

Politika jako správa věcí veřejných se v na-
ší zemi po dlouhé pauze rozvíjí standardním 
způsobem posledních 17 let. První svobodné 
parlamentní volby proběhly v červnu 1990. 
O několik měsíců později – v listopadu stej-
ného roku – proběhly první porevoluční vol-
by do zastupitelstev měst a obcí.

Vedle svých 60 kolegů jsem tehdy v budo-
vě žižkovské radnice usedla do lavic zastu-
pitelstva i já. Do aktivní politiky mě přivedla 
rodinná tradice, která mi nedovolila s tím, co 
se v této zemi dělo do r. 1989 souhlasit. Přived-
la mne sem moje osobní identifikace s velikou 
změnou, která nastala v r. 1989 a která umož-
nila každému občanovi naší země se tímto 
způsobem uplatnit. V neposlední řadě mne 
do veřejného života přivedl také zájem o to, 
aby Praha 3 – místo, kde naše rodina několik 
desetiletí žije – bylo spravováno v duchu de-
mokratických zásad. Aby vše, co radnice dělá, 
přispívalo ve svém důsledku k posilování se-
bevědomí občanů, ale také k uvědomění si po-
vinností a odpovědnosti. Suma sumárum, aby 
vše vedlo ku prospěchu občanů.

V lavicích určených členům zastupitelstva 
jsem „seděla“ osm let. Během této doby jsem 
pracovala v komisích a výborech. V r. 1998 
jsem byla zvolena zástupkyní starosty a od té 
doby se podílím na projektech, které radni-
ce připravuje. Na obnově zeleně, rekonstruk-
cích škol, privatizaci domovního fondu, re-
konstrukcích panelových domů, sociálních 
a dalších projektech.

Nyní jsem byla zvolena do pozice toho, 
kdo tyto činnosti nejen připravuje a reali-
zuje, ale celý chod radnice také koordinuje. 
Do pozice toho, kdo musí být vždy připra-
ven naslouchat podnětům svých kolegů, čle-
nů zastupitelstva, ale hlavně podnětům obča-
nů. A také jejich kritice. Musí být připraven 
nejen ji vyslechnout, ale i odpovídajícím způ-
sobem tuto kritiku reflektovat. 

Celý soubor takových činností, které mu-
sí dobrý starosta vykonávat, posunuje naši 
městskou část kupředu. Někde velmi rychle, 
někde i pomaleji nebo dokonce klopotně – 
není totiž vždy vše jednoduché. Ale zcela jis-
tě kupředu. A díky tomuto posouvání a jeho 
výsledkům jsem se, sice křtěná Vltavou, ale 
ne rodilý Žižkovan, stala opravdu velkým 
žižkovským patriotem (obyvatelé Vinohrad 
nechť se neurazí – bydlím Nad Ohradou). 
A tento patriotismus, důvěra těch, kteří volili 
mě osobně a hlavně důvěra občanů v pravi-
cový program, který zastávám, mi dává vel-
kou motivaci pracovat pro naši městskou 
část i nadále. Pro její další rozvoj, pro její 
dobré jméno.

Milena Kozumplíková,
starostka MČ Praha 3

 Starostka městské části Praha 3 si vás dovoluje pozvat na 

VÁNOČNÍ KONCERT
V neděli 17. prosince od 15 hodin

komorní sdružení ECCE MUSICA pod vedením Jana Holého

vánoční koledy a další písně

před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně 
na nám. Jiřího z Poděbrad

Prodej vánočních kaprů:
• Hradecká 22 • Jeseniova 93 
• Kolínská 20 • Koněvova 153 
• Libická 12 • nám. Jiřího z Po-
děbrad 6 • Perunova 18 • Slad-
kovského nám. 1 • V Jezerách/
Koněvova • Koněvova 164 
– 166 • Táboritská 23 • Slez-
ská 113 • Vinohradská, roh 
Jičínská

Prodej vánočních stromků:
• nám. Jiřího z Poděbrad/Slavíkova 
• Táboritská 23 • Vinohradská – 138, 
roh Libická • u st. metra Flora • mezi 
ulicemi Vinohradská a Izraelská u st. 
metra Želivského • Nám. Jiřího z Po-

děbrad směr Vinohradská • Tábo-
ritská 16 (naproti hotelu Olšan-
ka) • Seifertova proti Husinecké 
• Křižovatka Ohrada

Prodejní místa – Vánoce 2006 
(stav k 23. 11.)

Foto: J. Dostál

Nové vedení žižkovské radnice – v čele Rady městské části Praha 3 (její podrobnější představení najdete na straně 3) zasedne 
starostka Milena Kozumplíková (uprostřed)
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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 proti č. 11 (3) 4. 12.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 11. 12.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 18. 12.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 27. 12.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 4. 12.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 11. 12.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 18. 12.
8. Čajkovského/Sladkovského nám. (2) 27. 12.

Okruh C
 9. nám. Barikád (2) 4. 12.
10. Ambrožova/Malešická (4) 11. 12.
11. Jeseniova 143 (3) 18. 12.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 27. 12.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 4. 12.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 11. 12.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 18. 12.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 27. 12.

V trvalém zájmu žižkovské radnice 
je zlepšení stavu parků, které se na úze-
mí této historické části Prahy nacházejí. 
Posledním počinem je úspěšně dokon-
čená obnova parku kolem našeho nej-
staršího kostela – kostela sv. Rocha, Še-
bestiána a Rosálie. 

Tato barokní církevní památka byla 
postavena v letech 1717 až 1719. V ro-
ce 2005 proběhla za významného fi-
nančního přispění Městské části Pra-
ha 3 její zatím poslední nákladná re-
konstrukce. 

Nejbližší okolí kostela tvořil parčík 
s nevhodnou výsadbou dřevin, vytváře-
jící chmurná a stinná zákoutí. Historic-
ká hodnota kostela sv. Rocha proto da-
la vznik myšlence o změně navazující-

ho prostranství. Od myšlenky k realiza-
ci celého záměru neuběhl ani jeden ka-
lendářní rok.

Po dohodě s majitelem pozemku –
Arcibiskupstvím pražským – Městská 
část vyčlenila ze svého rozpočtu částku 
3,3 mil. Kč k pokrytí celkových nákladů 
na obnovu tohoto místa.

Sadovnické úpravy kolem kostela sv. 
Rocha spočívaly především v odstraně-
ní nemocných a nevhodných dřevin, ale 
také v rekonstrukci travnatých ploch 
a zpevněných komunikací pro pěší. Zá-
roveň se stavebními pracemi byl prove-
den zdravotní průklest stromů a hlubo-
ký řez přestárlých tisů, vedoucí k jejich 
postupnému zapěstování do kulovitého 
tvaru. Tečkou bylo vysazení ptačího zo-

bu, který bude v budoucnosti tvarován 
do stříhaného živého plotu, a dále osa-
zení cest kvalitním mobiliářem vysoké 
estetické hodnoty.

Celkový výsledek můžete posoudit
sami. Při návštěvě tohoto zajímavého
místa se nezapomeňte chvíli zastavit 
u informačních tabulek, ve kterých far-
nost sv. Rocha seznamuje návštěvníky 
s pohnutou historií kostela a jeho při-
lehlého okolí. Pokud na vás při prohlíd-
ce kostela a parku bude promlouvat 
historie podtržená esteticky hodnotným 
prostředím, pak se snaha žižkovské rad-
nice neminula s cílem.

Milena Kozumplíková, starostka
Ing. Jana Caldrová, 

oddělení správy zeleně

Nová podoba parku kolem kostela sv. Rocha

ze dne 25. 10.
Doporučila
• ZMČ schválit poskytnutí návratné bez-
úročné půjčky pro opravu a rekonstrukci 
domu na území MČ P-3 a posunutí splat-
nosti splátky
Schválila
úpravu provozních hodin pohotovostní 
služby lékárny Olšanská 7
Souhlasila
• s opravou střechy jeslí Roháčova 40 
a schválila zadat realizaci I. etapy firmě 
Střechmont, s. r. o., za cenu 793 951,40 Kč 
vč. DPH • s podáním žádosti ZŠ a MŠ Ja-
roslava Seiferta, Vlkova 31 o grant hl. m. 
Prahy na rekonstrukci sportoviště v rámci 
celkové rekonstrukce prostoru Rajská za-
hrada • s konáním edukační zdravotní ak-
ce na nám. Jiřího z Poděbrad dne 14. 11. 
od 10.00 do 17.00 (organizátoři: AMI 
Communications) • s provedením staveb-
ních úprav v autoservisu a úpravou ven-
kovních ploch Biskupcova 18 a schválila 
zadat stavební práce firmě Mystav, s. r. o., 
za cenu 2 950 367 Kč vč. DPH

ze dne 15. 11.
Jmenovala
• do funkce ředitele příspěvkové orga-
nizace: 1. Waldorská MŠ, Koněvova 240a 
– Hanu Mandlíkovou, 2. MŠ Vozová 5 – 
Ivanu Machálkovou, obojí s účinností 
od 1. 1. 2007
Schválila
• záměr prodeje bytového domu s pozem-
kem ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřené-
ho MČ P-3 (III. etapa privatizace) • uží-

vání pozemků v oblasti Krejcárku MČ 
P-3 za úplatu 150 000 Kč/rok a přísluš-
nou smlouvu • nákup kamerového systé-
mu vč. montáže za 179 950 Kč plus 19% 
DPH k zabezpečení prostoru garáží Bis-
kupcova 18
Souhlasila
• s předloženým návrhem rozpočtového 
provizoria na I. čtvrtletí r. 2007 a doporu-
čila jej ZMČ schválit • s prováděním ce-
loročního úklidu vybraných lokalit MČ 
P-3 na základě mandátní smlouvy a schvá-
lila zadat realizaci firmě Veros Praha, 
s. r. o., za cenu 1 086 642 Kč/rok vč. DPH 
• s uzavřením smlouvy o poskytování slu-
žeb I. CA s firmou První certifikační auto-
rita, a. s., a s Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí ČR • s uzavřením MŠ, do nichž 
se přihlásí v době vánočních prázdnin mé-
ně než 10 dětí
Vzala na vědomí
• rozbory hospodaření MČ P-3 za I.
až III. čtvrtletí r. 2006 • zprávy o posouze-
ní a hodnocení nabídek na veřejné zakáz-
ky: 1. „Vybavení interiéru Ošetřovatelské-
ho domova Habrová“ a souhlasila s výbě-
rem nabídek firem v navrženém pořadí 
(I. místo – Linet, s. r. o.), 2. „Rajská zahrada 
– rekonstrukce“ a souhlasila s výběrem na-
bídek firem v navrženém pořadí (I. místo – 
RESA – sanace a rekonstrukce, s. r. o.)
Zrušila
• usnesení RMČ ke zřízení, složení a ob-
sazení komisí RMČ a odvolala předsedy, 
místopředsedy, členy ZMČ, členy odbor-
níky s hlasem poradním a tajemníky těch-
to komisí

Rada městské části Praha 3

Volné nebytové prostory
Výzva č. 233 

MČ Praha 3 oznamuje svůj záměr pronajmout následující nebytové prostory: 
1.  Roháčova 42/301, obchod, tichá služba, 404,15 m2, – 1. podlaží 

(min. nájemné 750 Kč/m2/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou – 5 let, nájemné hrazeno čtvrtletně předem)

2.  Šrobárova 47/2085, kanceláře, sídlo firmy, 98,58 m2, suterén 
(min. nájemné 750 Kč/m2/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou – 5 let, nájemné hrazeno čtvrtletně předem)

Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna dne 14. 12. v 9–10 hod.
Výzva č. 234 

MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými garážovými 
stáními:
1.  Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.216, 11,00 m2 

(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
2.  Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.14, 8,00 m2 

(pro malý vůz skup. 01 – min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
3.  Ondříčkova 37/391, garáž. motostání č. 25.116, 9,00 m2 

(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
4.  Ondříčkova 37/391, garáž. motostání č. 25.117, 11,00 m2 

(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
5.  Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.27, 14,14 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
6.  Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.25, 14,39 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
7.  Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.26, 14,14 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
8.  Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.10, 23,21 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
9.  Táboritská 16A/0, garáž. stání č. 19, 16,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)

Výše uvedené prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabí-
dek zaslaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, 
Seifertova 51, v obálkách označených značkou Výběrové řízení č. 233, resp. 
Výběrové řízení č. 234. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či 
nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrét-
ní prostor, o který máte zájem, a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou 
pro tento prostor považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním 
z hlavních kritérií výběrového řízení pro obsazení nebytového prostoru bude na-
bídnutá výše nájemného. Podmínkou pro pronajmutí garážového stání je tr-
valé bydliště v Praze 3. Pokud budete zasílat nabídky na více nebytových pro-
stor, je třeba zaslat každou samostatně.

V případě výzvy č. 233 je k nabídce nutno doložit: 1. živnostenské opráv-
nění v aktuálním znění a v souladu s účelem podnikání; 2. výpis z obchodního 
rejstříku (ne starší 3 měsíců) – platí pro právnické či fyzické osoby, které ma-
jí povinnost být zapsány; 3. výpis z trestního rejstříku podnikatele nebo jedna-
tele společnosti; 4. potvrzení správce daně o řádném placení daní; 5. potvrzení 
o hrazení povinných odvodů za zaměstnance (zejména sociální a zdravotní po-
jištění); 6. prezentace dosavadní činnosti včetně fotodokumentace apod. (před-
nost bude dána uchazečům, kteří prokázali dlouhodobou úspěšnost v oboru, 
solventnost, roční obrat); 7. čestné prohlášení o závazku uchazeče zprovoznit 
provozovnu nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy.

Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ Pra-
ha 3 finanční pohledávky. Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude dne 
22. 12. v 15.00 hod. Výběrové řízení bude vyhodnoceno komisí obchodu a slu-
žeb RMČ.

Vybraní uchazeči všech výběrových řízení budou písemně informováni 
do 30 dnů ode dne zasedání RMČ. MČ Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout 
všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

MUDr. Eva Rusová, předsedkyně komise obchodu a služeb,
RNDr. Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

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

Termíny přistavení VOK hrazených MČ:
• nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11, Soběslavská/Hollarovo nám., Orlická/Pře-
myslovská, Přemyslovská/Jičínská, Kostnické nám./Blahníkova, Tachovské nám. 
– u tunelu, Táboritská – zadní trakt/Baranova, Čajkovského/Sladkovského nám.: 
15. 12. a 5. 1.
• nám. Barikád, Ambrožova/Malešická, Jeseniova 143, V Zahrádkách/Květinková, 
Na Vrcholu/V Domově, Koněvova/V Jezerách, Buková/Pod Lipami 54, Křivá 15 – 
vedle domu: 16. 12. a 6. 1.

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

-red-

Vánoční a novoroční 
nadílka kontejnerů!

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

Poslední zasedání staré rady – na své závěrečné pracovní schůzce se sešli 15. listopa-
du 2006 v kanceláři starosty na žižkovské radnici zástupci Rady Městské části Pra-
hy 3, která vzešla z voleb v roce 2002. Zleva: V. Vrabcová, J. Plíva, B. Nigrin, M. Český, 
M. Kozumplíková, M. Zeman, E. Rusová a P. Hurda.

Ještě
k odpadu

Občané se na nás obrací s upozor-
něním na nepořádek okolo kontejne-
rů. Aby k tomu nedocházelo, pokuste 
se prosím držet následujících pokynů. 

• Nepřinášejte další věci, když je kon-
tejner plný 

• Pokud vyhazujete např. větší ku-
sy nábytku, pokuste se je demontovat 
na menší části, aby zabraly méně místa 

• Kontejnery jsou určeny pro ukládá-
ní odpadů pro občany, nikoliv pro pod-
nikatele, pokud jste svědkem takového 
jednání, můžete na ně upozornit na čís-
lo 222 116 300, 387,383

• Ledničky a stavební suť patří 
do sběrného dvora - nejbližší je v ulici 
Pod šance 444/1, Praha 9. Zde se můžete 
zdarma zbavit objemného odpadu jako 
např.  zařízení domácnosti, elektrošrotu, 
odpadu z údržby zeleně a také nebez-
pečného odpadu, otevřeno je ve všed-
ní dny 8.30 – 18, v sobotu 8.30 – 15 hod. 
Další informace o odkládání odpadu na-
leznete na www.praha-mesto.cz
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Martin Benda 
zástupce starosty

36 let, absolvoval 
Filozofickou fakul-
tu UK, novinář a po-
radce. Je ženatý a má 
čtyři děti.
Zájmy: literatura, 

sport, práce s dětmi a mládeží
Motto: „Cesta do pekla je dlážděna 
dobrými úmysly.“

Zdeněk Lochman, 
zástupce starosty

41 let, vystudoval 
střední ekonomic-
kou školu cestovní-
ho ruchu, jednatel 
společnosti, v regio-
nální politice pracuje 

od roku 2002. Je ženatý a má tři děti.
Zájmy: rodina, cestování, hokej
Motto: „Chci naplnit volební 
program ODS, především v oblastech 
dopravy, územního rozvoje a podpory 
podnikání. Chci zkvalitnit bydlení 
v naší Městské části tak, aby občané 
mohli být na Žižkov právem pyšní.“

Jiří Matušek
zástupce starosty

46 let, absolvoval 
pedagogickou fakul-
tu, pedagog, zástupce 
ředitele školského 
úřadu a vrchní ředitel 
na ministerstvu škol-

ství, pracovník ministerstva vnitra. 
Je ženatý a má čtyři děti.
Zájmy: Sport a turistika, fotografování, 
kultura a literatura.
Motto: Řídím se výrokem J. F. Kenne-
dyho: „...neptejte se, co vaše země 
může udělat pro vás, ptejte se, co vy 
můžete udělat pro svou zemi...“

Jan Šmíd
zástupce starosty

27 let, absolvent 
pedagogické fakulty 
UJEP a právnické 
fakulty UK. 
Svobodný. 
Zájmy: Sport, 

literatura, historie, enologie, divadlo.
Motto: „Věnuj se těm, kteří tě 
potřebují, a nevnucuj se těm, kteří tě 
mohou postrádat.“ 

Milena Kozumplíková
starostka

59 let, vystudovala střední odbornou 
školu, pracovala v Geologickém ústavu 
Akademie věd ČR. Je vdaná a má syna.
Zájmy: cestování, turistika, četba, 
zahrada
Motto: „Nestačí jenom mluvit, je třeba 
i hodně pracovat a hrát fér.“

Pavel Hurda
radní

60 let, absolvoval 
gymnázium a střední  
průmyslovou školu 
stavební, podnikatel, 
prošel řadou zaměst-
nání od topiče v do-

bě minulého režimu jako představitel 
disentu, po výkonné manažerské funk-
ce. Je ženatý a má syna.
Zájmy: historie, literatura, kultura, 
sport  
Motto: „Síla, vůle, pracovitost“

Ondřej Pecha
radní

42 let, absolvoval 
střední umělecko-
průmyslovou školu 
a filmovou akademii 
múzických umění, 
výtvarník. Je ženatý, 

má dvě děti a psa.
Zájmy: hudba, animovaný film
Motto: „Nic nevyjde podle plánu.“ 
(citát z knihy Josepha Hellera 
Gold za všechny peníze)

Daniel Reisiegel
radní

33 let, absolvoval 
VŠE v Praze, auditor 
a daňový poradce, 
pracoval jako 
zástupce starosty, je 
poslancem PSP ČR. 

Je ženatý a má dvě děti.
Zájmy: tai-ji, squash, florbal
Motto: „Slovy lze říci cokoliv, teprve 
skutky hovoří. A v dnešní době – době 
mnoha slov, si tohoto hesla vážím ještě 
více než před 9 lety, kdy jsem do ODS 
vstupoval.“

Pavel Sladkovský
radní

42 let, absolvoval 
Vysokou škola stojní 
v Liberci, pracoval 
ve státní a veřejné 
správě v oblasti eko-
nomické kriminality, 

správy majetku a investic. Má dvě děti. 
Zájmy: lyžování a cyklistika, faktogra-
fická literatura, cestování, kultura
Motto: „Politik na všech úrovních musí 
být srozumitelný, transparentní a odpo-
vědný. Problémy řeším přímo a neobchá-
zím je, raději sdělím nepříjemnou pravdu 
než populistickou polopravdu či lež.“
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Do dalšího funkčního období v druhé par-
lamentní komoře vstoupila architektka Da-
niela Filipiová. Po úspěšných vítězných vol-
bách bude staronová senátorka zastupovat 
zájmy žižkovských občanů ve Valdštějn-
ském paláci v následujících šesti letech.
S jakými cíli a ambicemi vstupujete do dal-
šího funkčního období v Senátu?

Cíl mám jediný. Pokračovat v tom, 
co jsem dělala minulých šest let. Mým 
hlavním zájmem zůstává sociální politi-
ka a s tím úzce souvisí pomoc těm, kteří 
se na mne obrátí. Samozřejmě, že nemám 
možnost vyhovět každému, ale ve většině 
případů se to podaří. Dá se říci, že mým 
dlouhodobým cílem je vyvrátit nepravdi-
vou domněnku, že ODS je stranou, jejíž 
představitelé nemají sociální cítění.
Jaký konkrétní přínos pro Prahu 3, re-
spektive přímo pro jeho obyvatele, má za-
stoupení senátorem v druhé parlamentní 
komoře?

Každý občan kteréhokoliv senátního 
obvodu svého senátora má. Jde jen o to, 
jak který senátor svou roli pojme. Musím 
říci, že se na mne obraceli i lidé z jiných 
volebních obvodů, a to pro mne znamená 
jediné – lidé mi důvěřují a svěřují se mi 
mnohdy s velmi osobními problémy. Mají 
dojem, že vzhledem k tomu, že jsem v živo-
tě prožila nelehké chvíle, jim budu rozumět 
a chápat jejich situaci.

Jakým způsobem chcete pracovat s pod-
něty a připomínkami žižkovských občanů, 
s jakými věcmi a problémy se mohou lidé 
na Vás obracet a v jakých případech to je 
bezpředmětné?

Na to neexistuje jednoznačná odpověď. 
Záleží totiž na tom, s čím se na mne ten 
který občan obrátí. Jsou věci, se kterými 
opravdu nemohu pomoci – jako příklad 
mohu uvést neplnění platných smluv, např. 
nájemních smluv na dobu určitou s předem 
danými podmínkami. Nechci ale nikoho 
odradit a předem říkat „s tímto za mnou 
nechoďte“. Vše je totiž velmi individuální. 
Připomínky občanů jsem se vždy snažila 
a budu se snažit předat dál kompetentním 
činitelům na radnici, nebo se jimi budu in-
spirovat při své práci zákonodárce. 
Ve volební kampani jste slibovala zavedení 
tzv. senátorských dnů pro veřejnost na Pra-
ze 3. Jakou podobu by tyto dny měly mít?

Senátorské dny budou mít takovou po-
dobu, jakou měly dosud. Každé pondělí 
se po předem domluvené schůzce s žada-
telem sejdu. Je dobré, když si lidé sebou 
donesou veškeré materiály, které s jejich 
„kauzou“ souvisejí, pokud možno kopie. 
Lidé mě mohou kontaktovat přes mé we-
bové stránky www.filipiova.cz, nebo pří-
mo mailem na adresu filipiovad@senat.cz.
Protože vím, že ne každému pondělní ter-
mín vyhovuje, je možné se domluvit tak, 

že občana přijmu v Senátu v některý jiný 
den v týdnu. Vzhledem k tomu, že se mění 
místo mé senátorské kanceláře a zatím ne-
mám konkrétní adresu, budu občany přijí-
mat v Senátu. Po té bude zveřejněna vaším 
prostřednictvím nová adresa mojí kancelá-
ře včetně telefonních čísel. Vždy je dobré 
si schůzku domluvit předem. Může se to-
tiž stát, že mám v pondělí jiné povinnosti. 
Navštěvuji např. některá zařízení sociální 
péče, a to nejen v mém volebním obvodu 
a tak nemusím být v kanceláři k zastižení.

ODPOVÍDÁ…

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém listopadovém zasedání schválilo 
nový rozpočet Prahy pro rok 2007. Odsouhlasený finanční plán navazu-
je na některé zásady přijaté již v loňském roce. Především je vyrovnaný 
a nezahrnuje do svých kapitol cizí zdroje. Rozpočet hl. m. Prahy na rok 
2007 počítá s celkovými výdaji 46 miliard korun, což je oproti roku 2006 
navýšení o 3,5 milierdy korun. Rozšíření příjmů je dáno především před-
pokládaným vyšším výběrem v oblasti daní. Tento trend, kdy daňové vý-
nosy budou mírně stoupat, by měl pokračovat i v dalších letech.

V oblasti ratingu se podařilo české metropoli udržet výborné hodno-
cení A- u dlouhodobých závazků. To potvrdila pravidelná analýza ra-
tingové agentury Standart & Poor`s. Zveřejněné ratingové hodnocení 
je dobrým ukazatelem nejen pro Prahu, ale i pro další subjekty, které 
s městem spolupracují. Z analýzy vyplývá, že výhled pro město je do bu-
doucna pozitivní a obecní finance mají zdravou výkonnost.

Samotná městská část Praha 3 získala z rozpočtu Prahy dotaci ve výši 
167 milionů korun a k tomu finanční podporu pro některé další projek-
ty, které zde probíhají. Jedná se především o 1,5 milionu korun na obno-
vu parku na Vítkově, 2 miliony korun na rekonstrukci a stavební úpra-
vy turistické základny Žloutkovice, spadající pod Dům děti a mládeže 
Na Balkáně, 300 tisíc korun na rekonstrukci sprch v gymnáziu Slad-
kovského. Další milion korun z pokladny velké pražské radnice by měl 
v příštím roce doputovat na Žižkov jako příspěvek na opravu dětských 
hřišť ve vnitroblocích a 5 milionů korun na rekonstrukci zdí olšanského 
vojenského hřbitova. 

Zanedbatelná není ani vyšší dotace pro Městskou polici, díky které 
by se měly rozrůst stavy městských strážníků v Praze 3. Protože Žižkov 
patří mezi bohatší městské části, řadu dalších projektů a investic hradí 
ze svých vlastních zdrojů.

Rozpočet je vyrovnaný a má širší podporu v zastupitelstvu hl. m. Pra-
hy. Mantinely pro tvorbu rozpočtu, které stanovilo již minulé zastupitel-
stvo hl. m. Prahy, se ukazují jako správné a ku prospěchu celého města.

Miroslav Poche, zastupitel hl. m. Prahy

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Rozpočet Prahy se zvýší, 
ale bude vyrovnaný

V sídle Armády spásy v Biskupcově 
ulici proběhla na sklonku října akce svě-
tové organizace UNICEF “Adoptuj pa-
nenku a zachráníš dítě“. Smyslem tohoto 
projektu je získat prostředky pro celo-
světové očkovací programy, a to využi-
tím symbolu, který znají všechny děti 
na světě – panenky. Tyto hračky vyrábějí 
dobrovolní spolupracovníci, v tomto pří-
padě návštěvníci střediska Armády spá-
sy. Každá z vyrobených panenek je je-
dinečným originálem, hračkou, do které 
její tvůrce ve snaze pomoci vložil své srd-
ce, svou duši i všechen řemeslný um, je-
hož byl schopen.

Řada charitativních akcí má svou sym-
boliku – cihla, pastelka, slunečnice... Proč 
tedy panenka? Spojení dětské hračky 
s očkovacím programem má v tomto pří-
padě více než symbolický význam. Výtě-
žek „panenkové“ akce je určen přede-
vším na pomoc lidem na africkém kon-
tinentě. Každý, kdo si koupí takto vyro-
benou hračku, zaplatí tím očkování jed-
noho dítěte. V sociálních a hygienických 
podmínkách Afriky je to často dar, který 
se rovná daru nejvyššímu – daru života.

Zdravotní stav populace tohoto konti-
nentu je dnes celosvětovým problémem, 
který se snaží mezinárodní společenství 
řešit na několika úrovních. Jednou z nich 
je zmíněná akce UNICEF, dětského fon-
du Organizace spojených národů. Jeho 
očkovací programy přinesly v uplynu-
lých 20 letech prospěch stovkám milionů 

dětí: Očkování proti hlavním dětským 
smrtelným onemocněním dnes chrání té-
měř tři čtvrtiny dětské populace. 

V této souvislosti chci připomenout, 
že UNICEF je největší světovou organi-
zací, která se zabývá ochranou a zlepšo-
váním životních podmínek dětí a podpo-
rou jejich všestranného rozvoje. Působí 
ve 157 zemích světa – tedy nejen na af-
rickém kontinentě. Také Armáda spásy, 
která na programu „Adoptuj panenku“ 
spolupracuje, patří k největším celosvě-
tovým charitativním organizacím. Byla 
založena roku 1865 v Anglii a od té doby 
rozšířila svou práci do 108 zemí světa. Je-
jí činnost zahrnuje např. azylová zařízení, 
pomoc závislým, práci s dětmi a mládeží, 
péči o staré občany, atd. V rozvojových 
zemích provozuje Armáda spásy nemoc-
nice i kliniky, základní a střední školy, za-
řízení pro pacienty s AIDS.

Musím říci, že atmosféra v žižkovském 
sídle této organizace byla prodchnuta so-
lidaritou především starších obyvatelů 
a obyvatelek Prahy 3 s jejich vlastnoruč-
ně nádherně vyrobenými hračkami. Byla 
jsem svědkyní toho, že starší paní, které 
se účastnily návrhu a výroby, si navíc ješ-
tě panenky kupovaly ze svého skrovné-
ho důchodu. Každá z nich snad zachrání 
jedno vzdálené dítě. Nádherný moudrý 
Klaun, kterého jsem si přinesla domů, mi 
tuto krásnou chvíli připomíná. 

Milena Kozumplíková,
starostka

Život za panenku

Praha 3 zažívá v současné době ne-
vídaný stavební rozvoj. Atraktivita lo-
kality Vinohrad a Žižkova láká na na-
ši městskou část investory, kteří svými 
aktivitami přispívají nemalou měrou 
k rozvoji a zviditelnění Prahy 3 v rámci 
celého hlavního města. Doposud se vět-
ší popularitě architektů a developerů tě-
šila spíše horní část Žižkova kolem Pa-
láce Flora či poblíž Parukářky. Situace 
se však mění a také spodní část Žižko-
va kolem náměstí Winstona Churchilla 
značně změní svůj vzhled a přitažlivost.

Nový investiční záměr soukromých 
investorů se orientuje na lokalitu vy-
mezenou ulicemi Italská a Seifertova, 
a opěrnou zdí a svahem, který tvoří výš-
kový předěl mezi úrovní kolejiště Hlav-
ního nádraží. Jedním z primárních cílů 
urbanistického řešení je dotvořit prostor 
kolem památníku W. Churchilla jako ná-
městí. Důležitým prostředkem vytčené-
ho cíle je zachování hodnotných průhle-
dů na druhý břeh řeky a posílení pěších 
vazeb mezi Novým Městem, Vinohrady 
a Žižkovem. Ty budou zdůrazněny pře-
devším nově navrženou smíšenou ko-
munikaci pro pěší a cyklisty v prodlou-
žení směru Španělské ulice, dále pak 
návrhem na pěší propojení podchodu 
pod kolejištěm Hl. nádraží s touto komu-
nikací pomocí schodiště a výtahů. Po do-

končení metra D a jeho stanice „Náměs-
tí W. Churchilla“ se počítá s propojením 
na stanici metra C stávajícími podchody 
pod kolejištěm Hlavního nádraží. 

Celý záměr byl rozdělen na 2 hlav-
ní etapy. V rámci 1. etapy vznikne pěti-
podlažní, uzavřený, čistě obytný soubor 
Rezidence Riegrovy sady, který nabíd-
ne v pěti nových moderních budovách 
151 bytů různých katergorií. V podzem-
ním podlaží jsou navrženy garáže se 180 
parkovacími stáními. Plocha mezi byto-
vými objekty je pak plánována jako pri-
vátní areálová zahrada. Stavba první fá-

ze se předpokládá v letech 2006 – 2007. 
Druhá etapa, jejíž začátek by měl násle-
dovat až po dokončení bytových jed-
notek, zahrnuje hotel s cca 200 poko-
ji a 2 atriové administrativní budovy 
nad společným suterénem s podzem-
ními garážemi. V parteru této dvojice 
objektů jsou navrženy jako doplňkové 
funkce prostory pro restaurace a služ-
by, v rámci nárožního objektu na nám. 
W. Churchilla budou zastoupeny také 
plochy obchodní.

Mgr. Jan Šmíd,
zástupce starosty

Churchill Square –
 nová dimenze bydlení

Ing. Arch. Daniela Filipiová,
senátorka

Architektka Daniela Filipiová, žije na roz-
hraní Žižkova a Královských Vinohrad. Je 
vdaná a matka dvou dcer. V Senátu, kam 
byla zvolena v roce 2000, se věnuje přede-
vším sociální a zdravotní oblasti. Podle svých 
vlastních slov nevnímá však pozici senátor-
ky jen jako roli zákonodárce, ale i jako roli 
„místního ombudsmana“.

Starostka Prahy 3 a všichni její muži
Jedna žena a osm mužů bude v následu-
jícím volebním období spravovat život 
třetího pražského obvodu na žižkovské 
radnici. Někteří z nich se na práci rady 
městské části Prahy 3 v minulém obdo-
bí již podíleli, další do výkonných funkcí 
v místní samosprávě vstupují nově. 

RAD_12_03.indd   1RAD_12_03.indd   1 29.11.2006   17:29:2829.11.2006   17:29:28



4  KULTURA Radniční noviny Prahy 3 12  2006

Ze stránek týdeníku Reflex se na di-
vadelní prkna přesunul známý komiks 
Hana a Hana. Scénář Miloše Čermáka 
adaptovala studentka posledního roč-
níku režie DAMU Tamara Pomoriš-
ki a ke spolupráci pozvala svoji oblíbe-
nou he rečku Miřenku Čechovou. Dru-
hou Hanu představuje její sestra Hele-
na Čechová, v roli alter ega Miloše Čer-
máka se představil herec Divadla na Zá-
bradlí Leoš Noha, dvojroli Aleny a De-
nisy hraje Anička Duchaňová. 
Po úspěšné premiéře 4. listopadu jsem 
se Hany s většími prsy, v civilu hereč-
ky, tanečnice a mimky Miřenky Čecho-
vé zeptala:

Jaké to je hrát hrdinku komiksu ?
Divadelní postava má většinou vý-

voj, jde zkrátka z bodu A do bodu B, 
nic takového se ale Hanám nestává, 
navíc ony mluví tak podobně, že když 
si vymění repliky, nikdo nic nepozná. 
My jsme hru pojaly jako obraz toho, 
jak media manipulují s lidmi. Radí jak 
se nalíčit, obléci, jak ulovit toho pra-
vého, jak si jej udržet, jak jej elegant-
ně podvádět; stanovují pravidla – nedá-
vejte si na schůzce v restauraci špenát, 
mohl by vám zůstat mezi zuby, s nevytr-
haným obočím nemůžete ani ven s ko-
šem. Prostě media stvořila obraz ideál-
ního a správného života a všichni nebo 

alespoň všechny se o něj musí celoži-
votně snažit...

Pohybová stránka představení je na-
ším společným dílem, s Tamarou jsme 
už spolupracovaly a ví, že jsem krea-
tivní a tak mi tento úkol svěřila. Sestra 
v divadle nikdy nehrála, ačkoli talent jí 
opravdu nechybí. Po premiéře si táta ne-
zapomněl rýpnout, že mě svou přesvěd-
čivostí málem přehrála. Tak uvidím, jak 
to její uměleckou kariéru ovlivní. 
Miřenko, vy máte na herečku celkem 
pozoruhodné vzdělání…

V deseti letech jsem z rodné Aše ode-
šla do Prahy na taneční konzervatoř – 
obor balet. Bylo to docela perných osm 
let, z původních 24 nás maturovalo 5. 
Pak se mi to rozleželo v hlavě a uvědo-
mila jsem si, že se asi baletem živit ne-
chci. Tak jsem si dala na rok pauzu – 
a pak jsem se přihlásila na Alternativní 
herectví DAMU a na katedru Pantomi-
my a komedie na HAMU. Dostala jsem 
se na obě, ale neuměla jsem se rozhod-
nout, na kterou z nich bych chodila rad-
ši, tak jsem nakonec vystudovala obě, 
respektive letos končím. Jako magis-
terskou práci připravuji do Roxy/NoD 
přestavení Hlas Anne Frankové. Kromě 
představení Hany a Hany v Akropoli 
(18. 12.) s kolegy hrajeme každý čtvrtek 
v A–studiu Rubín autorské představení 
Pantomime must go on!  -pú

Hana a Hana v Akropoli

INZERCE

Koněvova 73, tel.: 222 581 373
Vršovická 48, tel.: 271 726 677

PRAHA 3 –
PRAHA 10 –
KLADNO – O. Pe ka 343, tel.: 312 245 343š

Mají někde levnější kuchyně ve
stejné jakosti? Pokud přinesete
kalkulaci, dostanete u nás
stejnou sestavu ještě o
levněji.
Grafické a cenové

na počkání
a
Prodej na splátky i bez navýšení
Jakákoliv k dodání

vč. montáže

5 %

návrhy
kalkulace

ZDARMA

sestava
do týdne

*

EXTRASLEVY
•

•

•
•

PA004

* s tímto inzerátem
do 31. 12. 2006

* s tímto inzerátem
do 31. 12. 2006

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.

FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

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

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

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

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

Jazz, doutníky a bourbon. Synkopami ožil poslední listopadový víkend Palác 
Akropolis. Čtvrtý ročník festivalu Žižkov Meets Jazz, pořádaný místní radnicí, 
představil hudební stálice i vycházející hvězdy tohoto hudebního stylu. Dan Bár-
ta vystoupil s čistě akustickou formací Robert Balzar trio. Tenorsaxofonista On-

dřej Štveráček se svým quartetem (na snímku) je nastupující hvězdou české jazzové scény. 
Skupina rómských muzikantů Conection lovila ve vodách funky, soulu a rythm & blues. 
A konečně Jazz Efterrätt ve své hudbě kříží řadu hudebních stylů od jazzu až po žhavé la-
tinskoamerické rytmy. Atmosféru dokreslovaly automobily a motocykly z první poloviny 
20. století, každý z návštěvníků obdržel vedle losu do tomboly také drink a doutník.

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

emeritního sólisty NDemeritního sólisty ND
Koněvova 19, Praha 3

si Vás dovoluje pozvat na školní představení
dvou jednoaktových baletů

Coppélia Coppélia a Pták Ohnivák Pták Ohnivák
dne 16. 12. 2006 ve 14.00 hod.dne 16. 12. 2006 ve 14.00 hod.

v Kongresovém centru hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3.

Představení se uskuteční za finanční podpory MČ Praha 3.

Bližší informace rádi zodpovíme na adrese školy 
nebo na tel.: 603 326 720,

e-mail: SBSNemec@o2active.cz, http://web.quick.cz/SBSNemec/

SLEVA 10 %

       
 při předložení tohoto 

       
      i

nzerátu

Koněvova 87, Praha 3
tel.: 222 585 033
mobil: 608 706 498

+ PRODEJ DÁMSKÝCH

MÓDNÍCH DOPLŇKŮ

A PÁNSKÝCH ODĚVŮ

• ZDRAVÍ 
 • KRÁSA
 • ENERGIE

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

Již 10 let na našem trhu!

�alergií
�virózou
�nevolností
�sníženou imunitou

�močovým měchýřem
�zánětem střed. ucha
�bolestmi kloubů
�prostatou

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

Máte problémy s:

Máte zájem se seznámit s něčím novým?

Nejkrásnější vánoční dárek pro celou rodinu

Výhodný předvánoční nákup!
Sleva 10 % na všechny produkty!

(netýká se členů klubu ENERGY)

Zveme Vás na Den otevřených dveří dne 14. 12. 2006 od 9 do 18 hod.
Diagnostika chorob novou technologií a poradenská služba ZDARMA

„Remake“ hry, s níž kdysi začínal he-
recký soubor Kámen, uvede 8. prosin-
ce v premiéře Žižkovské divadlo. No-
vé pojetí představení, které dalo divadlu 
své jméno – tedy Kámen – odpovídá 
tomu, kam skupina herců a lidí okolo 
nich od původního uvedení v roce 1999 
do současné doby umělecky doputovala.

Kámen má být „černobílou hrou, z níž 
chvílemi vystupují barvy“. Hrou o „po-
hybech zastavených uprostřed cesty, po-

hybech zůstávajících jakoby bez dokon-
čení“. Hrou o hledání, které nevede k cí-
li, ale vede k výsledku. 

Příběh je jednoduchý, jak je u Diva-
dla Kámen obvyklé: dva lidé jsou svým 
excentrickým šéfem vysláni do jakéhosi 
města Hráádce, aby tam zjistili něco o ja-
kémsi zločinu, ke kterému tam pravdě-
podobně došlo. Ve městě se postupně se-
tkávají s různými lidmi, kteří jim, i když 
se to nezdá, přece jen nepatrně pomáha-

jí. Jakási úřednice jim poskytne základní 
údaje o osobě, kterou možná hledají. Ja-
kási domovnice je ubytuje. Jakési hřbi-
tovní zřízenkyně jim ukáží díla člověka, 
kterého možná hledají - možná je totiž 
kameníkem. Jakási pomocnice v knih-
kupectví jim vypráví o svém domě, který 
je ovšem jinde, než se zdá. Jakýsi voják je 
vlídně legitimuje a podobně.

Na pozadí poměrně zřetelného dě-
je se původně nezávazná atmosféra mě-

ní. Hlavní hrdinové začínají ztrácet půdu 
pod nohama. Vše se jim zamlžuje, přes-
tože čas odměřovaný podivnými hodina-
mi a kroky podivných vojáků ubíhá stej-
ně jako na začátku. Zvýrazňuje se rozdíl 
mezi emotivně jednající Adélou a rozu-
mově založeným Robertem. Vše končí 
logicky opět u excentrického šéfa.
Hlavní role: Karolína Dušková, 
Kristýna Suchá, Martin Šejbl
Scénář a režie: Petr Macháček

Kámen uvede v Žižkovském divadle svou prvotinu

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

Ať si všichni o Vánocích 
a v novém roce 2007 
zase o něco lépe rozumíme...
Zápis do kurzů na nové pololetí již začal! Těšíme se na Vás...
Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, FCE...

VÝUKA A PŘIHLÁŠKY:
LEXIS – jazyková škola
Sudoměřská 39, Praha 3
tel.: +420 222 721 363
mobil: 603 283 580
e-mail: lexis@lexis.cz
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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:

Máte problémy s parkováním? 
Pronajměte si parkovací místo 
v Luxembourg Plaza.

Vjezd do parkingu je z ulice Sudoměřská.

Tel: 226 519 989 / mobil: 775 555 090
E-mail: info@czechparking.cz / seberova@czechparking.cz

www.orco.cz

LUXEMBOURG PLAZA Praha

Su
d

o
m

ěřská

Přemyslovská

Jičín
ská

Lucemburská

476810_Orco_133x210-CZ.indd 1 10/31/06 2:08:46 PM

DĚLENÉ DVEŘE
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Základní škola Havlíčkovo náměstí 10

Ředitelka: Ing. Irena Meisnerová
Tel./fax: 222 782 169 / 222 782 585
E-mail: fzsskola@volny.cz
Internet: http://sweb.cz/zs.havlickovonamesti
Vzdělávací program:  od školního roku 2007/2008 dle vlastního 

vzdělávacího programu
Kapacita školy: 451
Aktuální počet tříd a žáků: 13/169

Specifika: Škola nabízí vzdělávání v multikulturním prostředí 
při důsledném uplatňování diferencovaného přístupu ke vzděláva-
cím potřebám žáků. Děti se specifickými výukovými potřebami jsou 
v péči speciálních pedagogů školy, výuka probíhá v malých třídních 
kolektivech, přímo do výuky je zařazena práce s počítačovými pro-
gramy. Pro žáky ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí je vy-
tvořen komplexní výchovně vzdělávací program. Učitelé vytváře-
jí žákům pozitivní a stimulující prostředí respektující jejich kulturní 
zvyklosti.

Předškoláci mohou ve škole navštěvovat přípravný ročník, jehož 
cílem je úspěšné začlenění dětí do vzdělávacího procesu. 

Vybavení: Ve škole je internetová učebna, multimediální učebna, 
školní poradenské pracoviště se speciálními pedagogy a psycholo-
gem, výtvarná a hudební pracovna, keramická dílna a cvičná kuchyň.

Zájmová a mimoškolní činnost: Žáci mohou zdarma navštěvovat 
tyto kroužky: počítačový, fotbalový, keramický, výtvarný, taneční, pě-
vecký, individuální výuka zpěvu, náprava specifických poruch učení 
a logopedie, výuka hry na flétnu a příprava dětí na studium. ZŠ pra-
videlně pořádá zimní lyžařské kurzy.

Účast v projektech Evropské unie: V letošním roce se spoluúčast-
níme ve třech projektech financovaných ze strukturálních fondů EU. 
Jedním z nich je projekt v programu Equal s názvem „Podpora ce-
loživotního učení Romů“, kde jsou kromě národních partnerů také 
partneři ze Slovinska a Portugalska. Druhým je v programu JPD 3 
projekt s názvem „Osvojení informační gramotnosti pro příslušníky 
romské komunity“. Třetím projektem je opět program JPD 3 s ná-
zvem „Poradenství, škola, povolání“.

Základní škola Chelčického 43
Ředitel: Jiří Trnka
Tel.: 222 592 504, 222 592 946
E-mail: trnka@zschelcickeho.cz
Internet: www.zschelcickeho.cz
Vzdělávací program: Základní škola

Kapacita školy: 750
Aktuální počet tříd a žáků: 22/452

Specifika: Zvláštní zřetel je brán na žáky s vývojovými porucha-
mi učení. Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny mají 
žáci s LMD (lehká mozková dysfunkce) možnost chodit od 2. roč-
níku do specializovaných mikrotříd, kde s nimi pracují speciální 
pedagogové. V 6. ročníku jsou tito žáci integrováni do běžných tříd. 
Péče o ně však pokračuje, jsou pro ně vypracovávány individuální 
učební plány.

Vybavení: Kromě běžných učeben probíhá výuka v odborných 
pracovnách fyziky, chemie a informatiky, ve školní dílně, v učebně 
a dílně keramiky a ve 2 tělocvičnách. Na dvoře školy jsou 2 více-
účelová hřiště s umělým povrchem. Stravování je zajištěno v mo-
derně zrekonstruované kuchyni odpovídající náročným normám 
Evropské unie.

Zájmová a mimoškolní činnost: Samozřejmou součástí školy je 
školní družina, jejíž provoz je zajištěn od 6.30 a po skončeném vyu-
čování do 17.30. V rámci družiny působí řada zájmových kroužků: 
keramika, dramatický, výtvarný a sportovní kroužek, hra na kytaru, 
hra na flétnu, florbal, Tee Ball, jóga, angličtina, fotbal, aerobic, Ši-
kula, vaření a počítače. Kromě běžné družinové činnosti dále kaž-
dý týden probíhají tzv. zájmové středy, kdy děti navštěvují filmová 
a divadelní představení či absolvují půldenní výlety a exkurze. Jed-
nou měsíčně je pořádána tzv. narozeninová párty. Školní družina 
připravuje tradičně Den dětí, vítání prvňáčků, vánoční karneval 
a řadu dalších akcí.

Během školního roku vyjíždějí žáci na ozdravné pobyty a lyžař-
ský výcvikový kurz a absolvují řadu tematických a poznávacích vý-
letů či exkurzí. Ve 2. a 3. ročníku probíhá výuka plavání.

Základní škola Jaroslava Seiferta, Vlkova 31
Ředitelka: PaedDr. Břetislava Mardešičová
Tel.: 222 716 600, 222 721 550
E-mail: zsvlkova@volny.cz
Internet: www.zsvlkova.praha.indos.cz
Vzdělávací program:  I. stupeň – Obecná škola

II. stupeň – Základní škola
Kapacita školy: 510
Aktuální počet tříd a žáků: 19/277

Specifika: Jsme škola s nabídkou polyfunkčního vzdělání, sna-
žíme se o individuální přístup a zohlednění potřeb žáků. v rámci 
volnočasových aktivit nabízíme žákům velké množství kroužků. 
Naši žáci dosahuji dobrých výsledků v různých znalostních sou-
těží (např. II. místo v matematické olympiádě, III. místo v děje-
pisné olympiádě). Škola má vedle běžných tříd v každém roční-
ku také třídy specializované pro děti se specifickými poruchami 
učení. První ročník specializované třídy má funkci diagnostic-
kou. Škola má 2 třídy pro žáky s lékařskou diagnózou autismus. 
Na škole pracuje speciální pedagog terapeut, který je k dispozi-
ci všem žákům. Na I. stupni navštěvují pravidelně terapeuta celé 
třídní kolektivy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou 
běžně začleňováni do kolektivů; na I. stupni jsou to vybrané tří-
dy a společná oddělení družin, na II. stupni do některých společ-
ných výukových předmětů. Tento záměr podporuje interakci dě-
tí z běžných tříd s dětmi ze speciálními vzdělávacími potřebami. 
Tím se vytváří pro obě skupiny přirozené prostředí vzájemné to-
lerance, komunikace a pomoci.

Zájmová a mimoškolní činnost: Na škole pracuje mnoho zá-
jmových útvarů, např. logopedický, výtvarný, náprava SPU na po-
čítači, internet, keramika, florbal, volejbal, sborový zpěv, příprava 
na přijímací zkoušky. ZŠ dále zajišťuje výuku plavání, školy v pří-
rodě, lyžařský výcvikový kurz, ozdravné pobyty či Klub mladých 
diváků. Z dalších aktivit jmenujme např. sportovní soutěž Raketa 
Vlkovky, běh Riegrovými sady, výtvarnou dílnu pro žáky se SPU, 
volbu missáka 2. stupně, karneval, soutěže Ďáblovy schody a Šej-
ba, šejba, lusk nebo školní časopis Blábol.

Základní škola Jeseniova 96
Ředitel: Mgr. Jiří Lébr
Tel., fax: 222 72 21 90, 222 72 04 97
E-mail: kancelar@zsjeseniova.cz
Internet: www.zsjeseniova.cz
Vzdělávací program: Základní škola

Kapacita školy: 652
Aktuální počet tříd a žáků: 25/547

Specifika: Na II. stupni je vždy jedna třída v ročníku s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Výuka zajiště-
na kvalifikovanými učiteli i trenéry. Škola má velmi dobré sportov-
ní zázemí (atletický ovál, sektory pro dálku a výšku – vše s umě-
lým povrchem, dvě tělocvičny, posilovna). Při škole aktivně pracuje 
sportovní klub. Žáci sportovních tříd dosahují pravidelně vynikají-
cích výsledků na všech úrovních včetně celorepublikové (jednot-
livci i družstva). Českým atletickým svazem je úroveň sportovních 
tříd hodnocena jako jedna z nejlepších v republice. Škola je vzdělá-
vacím centrem ICT, je řešitelem projektu JPD3 „Ekogramotnost“ 
a v tomto školním roce proběhne ověřování plánu ekologické vý-
chovy – KEV.

Vybavení: Škola nabízí i další aktivity a vyžití – dvě počítačo-
vé učebny, multimediální pracovna s interaktivní tabulí a další od-
borné učebny slouží ke komplexní výuce žáků a jejich odpovídající 
přípravě pro další studium i praktický život. Žáci stabilně získáva-
jí přední umístění ve vědomostních a uměleckých soutěžích v rám-
ci obvodu i celé Prahy. Absolventi 9. tříd se dostávají na studia 
a do učebních oborů podle své volby. Školní jídelna nabízí denně 
výběr z 2-4 jídel.

Zájmová a mimoškolní činnost: Nabídka je velmi bohatá, děti 
mohou navštěvovat různé kroužky: atletiky, anglického jazyka, in-
formatiky, aerobiku, pěvecký sbor, hry na flétnu, keramiky a další 
kroužky pro všechny věkové kategorie. Jednou měsíčně je vydáván 
časopis JES 96 s informacemi ze života školy. Třídy pravidelně vy-
jíždějí na školy v přírodě, pro zájemce se konají víkendové turistic-
ké akce, v letním období se pořádají dva letní tábory.

Základní škola náměstí Jiřího z Lobkovic 22
Ředitel: Mgr. Václav Gregor
Tel.: 272734869, fax: 271737804
E-mail: skola@lobkovicovo.cz
Internet: www.lobkovicovo.cz
Vzdělávací program: Základní škola

Kapacita školy: 600
Aktuální počet tříd a žáků: 18/385

Specifika: ZŠ je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzi-
ty Karlovy Praha s rozšířenou výukou matematiky a přírodověd-
ných předmětů od 6. ročníku, vždy v jedné paralelní třídě. Do té-
to třídy se konají přijímací zkoušky z matematiky. V další 6. třídě 
jsou skupiny zaměřené na florbal a na VV (keramiku). Přihlášky 
jsou přijímány do konce dubna. 

Při škole pracuje jako partnerská organizace Klub rodičů 
se zvolenou Školskou radou. 

Vybavení: Škola má zařízené 2 počítačové učebny a 3 učeb-
ny s interaktivní tabulí, knihovnu s přístupem na internet zdar-
ma, rozsáhlý sportovní areál s 5 plochami a dvěma nafukovacími 
halami, který je do 16 hodin určen pro děti a večer pro dospělé. 
V provozu je i o víkendech. Ve školní jídelně je možnost výběru 
ze 3 jídel.

Zájmová a mimoškolní činnost: Kromě základního vzdělání 
nabízí škola rozsáhlou mimoškolní činnost v různých kroužcích 
a kurzech se zaměřením např. na počítače, cizí jazyky a výtvarnou 
činnost včetně keramiky. 

Školní sportovní klub sdružuje více než 300 dětí – i mimoškol-
ních – ve 20 sportovních kroužcích (sportovní gymnastika, vo-
lejbal, florbal aj. – včetně lidového tanečního souboru Vrbina). 
Ve vzdělávacích a sportovních soutěžích Prahy 3 obsazují žáci 
školy i škola jako celek ne náhodou přední místa.

Školní družina pracuje v 5 odděleních od 6.30 a po skončeném 
vyučování do 17.30. I tady mají děti možnost navštěvovat zájmo-
vé kroužky – pohybové hry, míčové hry, výtvarný kroužek a dra-
matický kroužek.

Základní škola náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8
Ředitel: Mgr. Miroslav Šoukal
Tel: 222 725 404, 222 725 406, fax: 222 729 589
E-mail: sekretariát@skola-jirak.cz, soukalm@skola-jirak.cz
Internet: www.skola-jirak.cz 
Vzdělávací program: vlastní – Duhová škola

Kapacita školy: 620
Aktuální počet tříd a žáků: 17/361

Specifika: a) široké spektrum vzdělávacích možností vč. rozšíře-
né výuky vybraných předmětů (cizí jazyky nebo matematika+infor-
matika) při zachování kmenových tříd a s možností výuky angličti-
ny od 1 roč.

b/ široká nabídka volitelných předmětů vč. méně tradičních (zá-
klady žurnalistiky, krajina za školou) již od 6. roč. (po rozšíření 
vlastního školního vzdělávacího  programu od 4. roč.) 

c/ široká nabídka výuky cizích jazyků (Aj, Ij, Fj, Nj, Šj, Rj)
d/ široké spektrum zájmové činnosti (školní družina, školní klub, 

herna, množství kroužků a celoročních či jednorázových soutěží, 
Klub mladého diváka apod.)

Vybavení: Škola má moderně vybavené odborné pracovny che-
mie a biologie, informatiky, angličtiny. Školní družina má prostory 
v podkroví, v herně si mají možnost žáci zahrát stolní fotbal, mini-
kulečník, šipky, stolní hry, k dispozici je i několik počítačů. Pedago-
gický sbor je stabilizovaný, vč. speciálního pedagoga, přímo na ško-
le působí školní psycholog a nově i lektor volného času. Škola 
organizuje lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 7. ročníků, ozdrav-
né a vzdělávací kurzy (bývalé školy v přírodě) pro všechny třídy 
se zaměřením na projektové vyučování a poznávání krás naší vlasti 
(každý rok se konají na jiném místě), ve 2. a 3. roč. plavecký výcvik. 
Ve školní jídelně si žáci mohou vybrat každý den ze dvou jídel. 

Škola se každoročně zapojuje do srovnávacích testů SCIO 
a ve spolupráci s touto organizací pomáhá hlavně žákům 9. tříd 
s vhodným výběrem středních škol.

Přijímací řízení do skupin (tříd) s rozšířenou výukou do 6. a 4. roč. 
proběhne v květnu 2007.

ZÁPIS DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VŠECH ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRAHY 3 PROBĚHNE VE DNECH 17. A 18. LEDNA 2007 OD 14 DO 18 HOD. 
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Základní škola K Lučinám 18 (Chmelnice)

Ředitel: Mgr. Václav Havelka
Tel.: 284 824 709, fax: 284 820 233
E-mail: chmelnice@volny.cz
Internet: www.chmelnice.com
Vzdělávací program: Základní škola

Kapacita školy: 600 žáků
Aktuální počet tříd a žáků: 15/298 

Specifika: Budova ZŠ je umístěna v klidném a čistém prostředí a je 
obklopena zelení. Ve škole je zajištěna výuka anglického jazyka v roz-
sahu 3-4 hodiny týdně. Od 6. ročníku si žáci mohou zvolit jako druhý 
cizí jazyk němčinu. Pozornost je věnována výuce informatiky, v od-
poledních hodinách mají žáci možnost navštěvovat počítačový klub. 
Žáci 9. ročníků jsou připravováni na přijímací zkoušky z českého ja-
zyka a matematiky. Výuka je zpestřena projektovým vyučováním.

Vybavení: Škola má tři nové multifunkční pracovny (biologie, 
chemie, 1. stupeň), dále odborné pracovny na výuku jazyků, fyziky, 
hudební výchovy, výtvarné výchovy a technických prací a keramic-
kou dílnu.

Zájmová a mimoškolní činnost: Škola je známá svoji bohatou mi-
moškolní a zájmovou činností. Tradičně jsou pořádány akce jako např. 
Václavské posvícení, Chmelnická lípa, mikulášská besídka, karneval, 
rej čarodějnic, dětský den, školní akademie, sportovec školy, vodácký 
kurz či zeměpisná exkurze. Žáci 1. stupně jezdí na školy v přírodě. 
Oblíbený je čtyřicetičlenný flétnový a kytarový soubor.

V letošním školním roce si žáci vybírají z 19 kroužků, které pra-
cují ve 34 skupinách – keramika, florbal, historický a country tanec, 
Hokus pokus, Kutílek, Malý detektiv, Modelář, elektro, aerobik, gym-
nastika, badminton, stolní tenis, volejbal, anglický jazyk, francouzský 
jazyk, kytara, basketbal, latinskoamerické tance a show dance

Školní družina je otevřena od 7.00 a po skončeném vyučování 
do 17.30. Oddělení školní družiny mají své herny a využívají k rela-
xaci školní hřiště a zahradu. I v družině mohou děti navštěvovat zá-
jmové družinové kroužky – sportovní a výtvarný, vybíjenou a Toulky 
Prahou.

Základní škola Lupáčova 1
Ředitel: Ing. Milan Hausner
Tel.: 222 720 669, fax: 222 719 321
E-mail: hausner@lupacovka.cz
Internet: www.lupacovka.cz, www.veskole.cz, http://skoly-unesco.cz
Vzdělávací program: vlastní – Lupáčovka

Kapacita školy: 735
Aktuální počet tříd a žáků: 26/657

Specifika: ZŠ je zaměřena na výuku jazyků, informačních techno-
logií a práci s nadanými žáky. Z uvedeného důvodu jsou v tomto škol-
ním roce realizovány projekty pro nadané děti, které vyústí zapojením 
skupiny žáků do evropské výměny informací a k mezinárodně plat-
ným jazykovým zkouškám. Je za ČR garantem projektu CALIBRA-
TE zaměřeného na mezinárodní spolupráci jednotlivých evropských 
zemí. Ocenění školy v posledních letech: Messenger of Peace Unesco 
2001, Certificate of My Europe School 2001, 2002, 2003, Pohár starosty 
Hartiga 2001, 2002, 2004, 2006 (2. místo), Pohár starosty – sport (2006 
– 1. místo), Zlatá hvězda EU pro rok 2003. 100 Best e-learning award 
za vzdělávací portál www.veskole.cz, nejlepší projekt MICROSOFT.

Vybavení: V rekonstruované tělocvičně probíhá školní i mimoškol-
ní výuka, v jídelně je podle evropských standardů žákům dána mož-
nost si vybrat ze dvou jídel, používají moderní šatní skříňky, 12 tříd 
je vybaveno projekční technikou, k dispozici je moderní knihovna 
i e-learningový portál pro domácí přípravu žáků, prakticky všechny 
třídy jsou připojeny k internetu

Mezinárodní jazykové zkoušky doplňují 3 projekty pro nadané 
žáky. Jsme účastníky celé řady dalších projektů (SOCRATES), ale 
i velmi úspěšného Babičko, pozor myška. Našimi kurzy pro učitele 
prošlo v roce 2006 více než 250 pedagogů. 

Zájmová a mimoškolní činnost: Součástí školního programu je i ši-
roká paleta zájmových činností pro žáky v oblasti jazyků (různorodé 
formy výuky s využitím moderních metod) a informační gramotnosti 
(včetně psaní všemi deseti na klávesnici). Protože jsme však školou 
všestrannou, nabízíme více než 90 hodin různorodé zájmové činnosti 
(divadlo, flétna, netradiční hry ve vodě, výtvarné kroužky, sporty).

Základní škola Perunova 6
Ředitel: Mgr. Jiří Kubíče
Tel.: 271 732 264, fax: 267 310 296 
E-mail: perunka@perunka.cz
Internet: www.perunka.cz
Vzdělávací program: Základní škola

Kapacita školy: 500
Aktuální počet tříd a žáků: 11/232

Specifika: Škola je zaměřena na rozšířenou výuku výtvarné výchovy. 
V současné době je připravován školní vzdělávací program se zaměře-
ním na tuto oblast. Důraz je však kladen i na výuku jazyků (v 1. a 2. roč-
níku – základy angličtiny formou kroužků, v 7. až 9. ročníku – volitelný 
předmět konverzace v angličtině, od 7. ročníku – volitelný předmět 
němčina) a na možnost výběru z volitelných předmětů: informatika, 
anglická konverzace, seminář z přírodovědných předmětů, německý 
jazyk, seminář matematicko-fyzikální. Výuka je doplňována pravidel-
nými vzdělávacími pořady, exkurzemi a projektovým vyučováním.

Na škole pracuje vedle školské rady i Klub příznivců školy, který 
se podílí na realizaci mimoškolních aktivit.

Vybavení: Na ZŠ jsou odborné učebny pro výuku cizích jazyků, 
přírodopisu, fyziky, chemie a výtvarné výchovy, 2 učebny výpočetní 
techniky, informační centrum, cvičná kuchyň, dílna pro výuku prak-
tických činností, herna, tělocvična a keramická dílna. Školní víceú-
čelové hřiště slouží k výuce tělesné výchovy i k relaxaci, využívá jej 
rovněž školní družina (otevřena od 7.00 a po skončeném vyučování 
do 17.30). Budova školy je v dobrém technickém stavu, průběžně 
probíhají opravy a adaptace. Prostory školy jsou využívány i pro do-
plňkovou činnost (např. pronájem učeben pro Christian Internatio-
nal School).

Zájmová a mimoškolní činnost: Žáci školy pravidelně vyjíždí na ško-
ly v přírodě a lyžařské kurzy, během roku mohou navštěvovat celkem 
10 zájmových kroužků (např. sportovní, keramický, výpočetní techni-
ka). Žákům 9. ročníků je určena příprava na přijímací zkoušky. Bohatá 
je i nabídka mimoškolních akcí: např. Posvícení v Perunce, karneval, 
Večerní setkání v Perunce, Den dětí, výstavy dětských prací apod.

Základní škola Pražačka, Nad Ohradou 25
Ředitel: Mgr. Bohumil Samek
Tel.: 222 587 690, fax: 222 592 044
E-mail: zsprazacka@mbox.vol.cz
Internet: www.zsprazacka.cz
Vzdělávací program: Základní škola

Kapacita školy: 335
Aktuální počet tříd a žáků: 13/230

Specifika: Na 2. stupni jsou vedle běžných tříd každoročně oteví-
rány specializované třídy pro žáky s poruchami učení. ZŠ spolupra-
cuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 3, jejíž ředitel 
PhDr. Petr Klíma je školním psychologem.

Cizí jazyk (angličtina) je v souladu s učebním plánem vyučován 
od 3. ročníku, žáci 1. až 2. tříd se mohou angličtině učit v rámci zá-
jmového kroužku. Žáci 6. – 9. třídy se kromě angličtiny učí povinný 
předmět německý jazyk. Vedle informatiky (v učebním plánu v 7. až 9. 
ročníku) je v programu výuky zařazen i předmět práce na počítači 
(jako součást praktických činností). Škola má dvě dobře vybavené 
počítačové pracovny.

„K výrazným pozitivům patří pečlivé plánování a příprava výuky, 
využívání široce pojaté vstupní a průběžné motivace, respektování 
osobnosti žáka, vztahy mezi žáky a učiteli a pozitivní a tvůrčí klima 
v hodinách i v celé škole. Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy včet-
ně realizace vzdělávacího programu jsou v ZŠ na velmi dobré úrovni.“ 
(z poslední inspekční zprávy České školní inspekce, únor 2003)

Vybavení: Na škole je volný přístup na internet o velké přestávce 
a v odpoledních hodinách. V těsné blízkosti ZŠ je Sportovní a rekreač-
ní areál Pražačka, který je hojně využíván v hodinách tělesné výchovy.

Zájmová a mimoškolní činnost: Program školy doplňují nepovin-
né předměty a zájmové kroužky: sportovní, počítačový, taneční, flor-
bal, sborový zpěv, šachový kroužek, bojové sporty, příprava na přijí-
mací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Nedaleko školy sídlí 
DDM Prahy 3 – Ulita s bohatou mimoškolní činností. Během roku 
ZŠ pořádá celoškolní akce jako např. Psí den či adventní a veliko-
noční jarmark.

Základní škola V Zahrádkách 48 (Jarov)
Ředitel: Paedr. Stanislav Šebl
Tel.: 284 860 650, fax: 284 862 165
E-mail: zs-jarov@volny.cz
Internet: www.zsjarov.cz
Vzdělávací program:  Obecná škola, 

třídy s poruchami učení a chování
Kapacita školy: 320
Aktuální počet tříd a žáků: 11/227

Specifika: ZŠ vzdělává žáky mladšího školního věku (1. – 5. ročník). 
Na škole jsou vytvořeny 3 programy: 1. Tradiční I. stupeň ZŠ, 2. Obec-
ná škola, 3. Specializované třídy pro žáky se specifickými vzdělávacími 
potřebami, do nichž jsou integrovány i děti s různými stupni tělesné-
ho postižení. Od vstupu do 1. třídy jsou žáci zařazováni do vzájemně 
prostupných programů vzdělávání. Třetím rokem je začleněn program 
„Angličtina napříč předměty“, kde se v rámci daných osnov se děti 
ve vybraných předmětech učí s rodilým mluvčím (tyto hodiny hradí 
rodiče žáků). V tomto školním roce probíhá ověřování školního vzdě-
lávacího programu. Vzhledem k příznivému architektonickému řešení 
školy a jejímu zaměření je kladen mimořádný důraz na individuální 
přístup k dítěti a především na vytváření osobité rodinné atmosféry.

Vybavení: ZŠ disponuje odbornými pracovnami pro jazykové 
vyučování a počítačovou učebnou s pevným připojením na internet 
a s interaktivní obrazovkou. K dispozici je víceúčelové atletické hřiš-
tě s umělým povrchem, zahrada a dětský koutek.

Zájmová a mimoškolní činnost: Ve spolupráci se soukromou agen-
turou lze děti přihlásit do různých zájmových kroužků: angličtina, hra 
na zobcovou flétnu, keramika, sportovní hry, počítače,šachy. Společně 
s Ulitou se podle zájmu zavádí nové kroužky (aerobik, ateliér, disko, 
roztleskávačky, florbal, sálová kopaná, flétna, výtvarná a hudební vý-
chova). Podařilo se přiblížit na školu ZUŠ – výtvarný ateliér a skupi-
novou hru na zobcovou flétnu.

Školní družina je umístěna v samostatném areálu, kde má každé 
oddělení svou klubovnu, provozní doba je 6.30 až 17.30. Děti pracují 
na 5 projektech  ve dvou měsíčních blocích a v kroužcích podle vlast-
ních zájmů.

Základní škola Žerotínova 36 (Barikády)
Ředitel: Mgr. Alena Markvartová
Tel./fax: 271 774 432
E-mail: zs.zerotinova@volny.cz
Internet: www.zerotinova.cz
Vzdělávací program: Základní škola

Kapacita školy: 400
Aktuální počet tříd a žáků: 9/183

Specifika: Výchovný a vzdělávací proces je zaměřen na rodinnou 
a pracovní výchovu, která děti připraví na praktický život ve spo-
lečnosti, žáci jsou vedeni k poctivosti, zodpovědnosti, laskavosti, 
toleranci a úctě k člověku. Důraz je kladen na individuální přístup 
k žákům a rodinné prostředí školy – vlídné, příjemné, klidné a tvo-
řivé zázemí. Chod školy se řídí vnitřním řádem, který zdůrazňuje 
dobrý vztah mezi učitelem a žákem a žáky navzájem.

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou 
v Praze 3, výchovnou poradkyní, Radou školy i s rodiči. Vyučuje 
se angličtině (výuka možná již v 1. až 3. ročníku) a němčině.

Vybavení: Na ZŠ najdeme odborné učebny přírodopisu, chemie, 
fyziky a výtvarné výchovy, dobře vybavenou školní dílnu, cvičnou 
kuchyňku, keramickou dílnu, žákovskou knihovnu a 2 počítačové 
učebny (každá s 10 počítači, v jedné možnost připojení na inter-
net), které jsou využívány jak ve vyučování, tak v zájmové činnosti. 
Ve vnitrobloku školy je moderní hřiště na míčové hry.

Zájmová a mimoškolní činnost: Na škole samozřejmě nechybí 
různé zájmové kroužky (např. keramický, informatika nebo kon-
verzace v anglickém jazyce) a sportovní kluby (malá kopaná, flor-
bal, aerobic, pohybové hry pro I. stupeň). ZŠ také pořádá školy 
v přírodě, lyžařské kurzy, plavecké výcviky, návštěvy dopravního 
hřiště. Jednou za 2 roky se koná školní akademie, kde žáci předvá-
dějí své hudební a dramatické dovednosti.

Školní družina je v provozu od 6.30 a po vyučování do 17.30, 
chodit do ní mohou i žáci II. stupně. I ona se může pochlubit bo-
hatou zájmovou činností – sport, kultura, výlety, soutěže, rukodělné 
práce, keramika, karnevaly, besídky apod.

Dvojstranu připravila redakce Radničních novin ve spolupráci s řediteli škol a Marcelou Polákovou z Odboru školství ÚMČ Praha 3.
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Mgr. Martin Benda
36 let, poradce, ODS

Ing. Antonín Brož
45 let, ekonom, ODS

Ing. Pavel Císař 
52 let, ředitel společnosti, ODS

Blažena Císařová
49 let, technik, ODS

Doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc.,
67 let, muzikolog, ODS

Marcela Graciasová
55 let, podnikatelka, ODS

MUDr. Robert Hoffmann
38 let, lékař, ODS

Pavel Hurda
60 let, podnikatel, ODS

MUDr. Jiří Jungwirth
45 let, lékař, ODS

Milena Kozumplíková
59 let, zástupkyně starosty, ODS

Mgr. Jiří Matušek
45 let, úředník, ODS

Bc. Ondřej Pecha
42 let, výtvarník, ODS

Ing. Daniel Reisiegel
33 let, poslanec PSP ČR a zá-
stupce starosty, ODS

Ing. Pavel Sladkovský
41 let, živnostník, ODS

Martina Šandová
38 let, manažerka, ODS

Mgr. Miroslav Vilímec
48 let, koncertní mistr, ODS

Markéta Vranová
29 let, podnikatelka, ODS

MUDr. Jana Žmolíková
60 let, lékař, ODS

Michal Kucián
35 let, živnostník, ČSSD

Ing. Bohuslav Nigrin
61 let, projektant, ČSSD

Jan Plíva
61 let, technik, ČSSD

Bc. Robin Tampa
45 let, úředník, ČSSD

Mgr. Martina Chmelová
41 let, ředitelka neziskové orga-
nizace, bez politické příslušnos-
ti, navržena SNK ED

Ing. Tomáš Mikeska
58 let, manažer projektů EU, 
SNK ED

Dana Mušková
43 let, prokurista, SNK ED

Bc. Ondřej Rut
24 let, student sociální ekologie 
a živnostník, SZ

Mgr. Karolína Růžičková
31 let, ekoložka, SZ

Matěj Stropnický
23 let, novinář, SZ

PhDr. Martin Valenta
26 let, student doktorandského 
studia FSV UK, SZ

Mgr. Alena Hronová
55 let, jednatelka společnosti, 
KSČM

Eduard Číž
35 let, živnostník, ODS

Zdeněk Lochman
40 let, podnikatel, ODS

Mgr. Jan Šmíd
27 let, VŠ pedagog, ODS

Mgr. Eva Nováková
51 let, učitelka – výzkumná 
pracovnice, ČSSD

MUDr. Vladimír Říha
57 let, zástupce náměstka ředi-
tele FN Motol, KDU-ČSL

Ing. Josef Ráb
58 let, ekonom, KSČM

Údaje uvedené u jednotlivých zastupitelů byly převzaty z hlasovacích lístků pro volby do ZMČ Praha 3.

Nově zvolené Zastupitelstvo městské části Praha 3 
na volební období 2006–2010
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Listopad

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

14. 11. – 5. 12. TAKOVÝ JE MŮJ SVĚT
(výstava oceněných prací 
ze stejnojmenné soutěže)

7. 12. – 5. 1. LUDMILA ŠNAJDROVÁ: 
Z Prahy do Benátek – obrazy 
(vernisáž 7. 12. v 18.00)

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

FILMASIA
II. ročník festivalu asijských filmů

  1. pá 16.00 Tlačit rukama
18.00 Teroristé
20.30 Rebelové neonového boha
23.00 Heirloom

  2. so 16.00 Země broskvoňových květů
18.00 Loutka
20.30 Dragon Inn
23.00 Korejská hororová noc

  3. ne 16.00 Tropická horečka
18.00 Léto u vody
20.30 Svačinář

  4. po 18.00 Pád do ticha
20.30 Lost Horizon 
(po projekci diskuse)

  5. út  18.00 Extrémní svahy
20.30 Kupředu levá, kupředu pravá

  6. st 18.00 Kráska v nesnázích 
(benefiční představení ve prospěch 
programů pro seniory o. s. Remedium 
Praha, hostem večera Jan Hřebejk)
20.30 Shortbus

  7. čt 18.00 Sólokapr
20.30 Transylvania

ČÍNSKÉ HITY
  8. pá 18.00 Nikdo nesmí chybět

20.30 Cesta domů
22.30 Horská hlídka

  9. so 18.00 2046
20.30 Nikdo nesmí chybět
22.30 Cesta domů

10. ne 18.00 Horská hlídka
20.30 Šanghajské sny

11. po 18.00 Hrdina
20.30 Klan létajících dýk

12. út 17.30 Motocyklové deníky 
(+ křest stejnojmenné knihy)
20.30 Malá Miss Sunshine

13. st 18.00 Pravidla lži
20.30 Malá Miss Sunshine

14. čt 18.00 Kupředu levá, kupředu pravá
20.30 Nauka o snech

15. pá 18.00 Čas
20.30 Shortbus
22.30 Revizoři

16. so 18.00 Zuřící býk (FK)
20.30 Zvětšenina (FK)
22.30 Pink Floid – The Wall

17. ne 18.00 Casablanca
20.30 Arizona Dream (FK)

18. po 18.00 Extrémní svahy
20.30 Sólokapr

19. út 18.00 Shortbus
20.30 Brazil (FK)

20. st 18.00 Kachní sezóna
20.30 Skrytá identita

21. čt 18.00 Dějiny násilí
20.30 Nauka o snech

22. pá 18.00 Děkujeme, že kouříte
20.30 Krajina přílivu
22.45 Beastie Boys, 50 kamer 
a 40 tisíc očí

AERO O VÁNOCÍCH
23. so 18.00 Santa je úchyl

20.30 Spalovač mrtvol
22.30 Satan přichází

24. ne 22.00 Život Briana

25. po 18.00 Luk
20.30 Bílá Masajka

26. út 18.00 Jaro, léto, podzim, zima... a jaro
20.30 Volver

27. st 18.00 Match Point – Hra osudu
20.30 Sólokapr

28. čt 18.00 Zlomené květiny
20.30 Kupec benátský

29. pá 18.00 Kupředu levá, kupředu pravá
20.30 Čas
22.30 Kafe a cigára

30. so 18.00 Shortbus
20.30 Samaritánka
22.30 Ostrov

31. ne 20.00 Borat: Nakoukání do amerycké 
kultůry na obědnávku slavnoj 
kazašskeho národa

FILMY PRO DĚTI
  9. so 15.30 Krtkova pohádková 

dobrodružství VII
10. ne 15.30 Žofka a její dobrodružství I
16. so 15.30 Příběh cvrčka a štěňátka
17. ne 15.30 Dobrodružství Robinsona 

Crusoe
23. so 15.30 Bajaja
25. po 15.30 Broučci I
26. út 15.30 Pojďte, pane, budeme si hrát
30. so 15.30 Brundibáři

FILMY PRO SENIORY
  5. út 10.00 Všichni možní sběrači a já
12. út 10.00 Kupředu levá, kupředu pravá
19. út 10.00 Kráva
26. út 10.00 Casablanca

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

  2. so 19.30 VISACÍ ZÁMEK 
(24. narozeniny) *

  3. ne 20.00 DEREVO: Ketzal (premiéra)
  4. po 19.00 Alternativa 06: 

DORAVIDEO + SATORU WONO 
+ CHIKANARI SHUKUKA

  5. po 20.00 Alternativa 06: 
DUO HUG/BLONDY

  6. út 19.30 HUDBA PRAHA *
  7. čt 19.30 Respect plus: K´NAAN

THE BEST OF FUTURE LINE 2006 *
  8. pá 19.30 SUNFLOWER CARAVAN
  9. so 19.30 UNIFICTION
10. ne 19.30 LOVE GANSTERS

12. út 13.00 a 19.30 DRAMATICKÉ 
STUDIO PŘI GYMNÁZIU 
BOTIČSKÁ: Balada o námořníku 
(premiéra) *

13. st 19.30 SKYLINE
14. čt 19.30 EuroConnections: MASHA 

QRELLA + ATLANTIC CABLE
15. pá 19.30 COCCOTE MINUTE, 

host: FIVE O´CLOCK TEA *
16. so 19.00 MADFINGER & YVONNE 

SANCHEZ jako kmotra 
(speciální hudební set)

17. ne 19.30 ČECHOMOR
18. po 20.00 HANA A HANA 

(divadelní představení)
19. út 18.30 TŘI SESTRY, 

host: DEBILL HEADS
20. st 19.30 HORKÝŽE SLÍŽE *
21. čt 19.30 DIVOKEJ BILL 

+ MEDVĚD 009 *
22. pá 19.30 BOW WAVE
29. pá 19.30 VELVET UNDERGROUND 

REVIVAL
31. so 20.00 SILVESTR 2006

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

  1. pá 19.30 MUSICA BOHEMICA
  6. st 19.30 I. a V. HAVLOVI: Vánoční 

hvězda (vánoční písně, koledy 
a vlastní skladby)

  8. pá 19.30 M. SVOBODA & big band 
VOŠ KJJ (M. Svoboda – Blíženci, 
vánoční písně a koledy v jazzové 
úpravě)

  9. so 15.00 D. DEMUTHOVÁ 
– mezzosoprán, M. LAŠTOVKA – 
trubka, D. VALTOVÁ KOSINOVÁ 
– varhany (J. S. Bach, G. F. Händel, 
B. Marcello, J. J. Ryba, vánoční 
písně, pastorely a koledy)

10. ne 17.00 CHAIRÉ: O vánocích 
zpívám... (české barokní vánoce, 
vánoce v Evropě, české a moravské 
lidové koledy)

11. po 19.30 VÁNOČNÍ JABLKOŇ
13. st 19.30 PRAŽŠTÍ PĚVCI A SÓLISTÉ 

(F. Poulenc – Vánoční moteta, 
V. Nees – Magnificat, A. Honneger 
– Vánoční oratorium)

14. čt 19.30 SAXOFONOVÉ KAVRTETO 
BOHEMIA a BRIXIHO 
AKADEMICKÝ SOUBOR j. h.: 
Ejhle, vánoce

15. a 16. 17.00 a 19.30 MALÁ ČESKÁ 
MUZIKA J. POSPÍŠILA: Štědrej večer 
nastal (zvonečky a zvonky s sebou!)

17. ne 17.00 a 19.30 PRAŽŠTÍ PĚVCI 
a sólisté: Česká mše vánoční J. J. Ryby

18. po 19.00 I. BUDWEISEROVÁ 
a přátelé: Vánoční koncert

19. út 19.30 J. POKORNÁ – varhany, 
P. HŮLA a L. SEDLÁKOVÁ 
HŮLOVÁ – housle, M. SEDLÁK 
– violoncello (W. A. Mozart, 
B. Galuppi, B. M. Černohorský, 
A. Vivaldi, J. B. Kopřiva, A. Dvořák)

20. st 19.30 KARMÍNA (koledy z Čech, 
Moravy a staré Evropy)

21. čt 19.30 LINHA SINGERS: Čas radosti 
nastal (A. Rejcha, F. Schubert, 
B. Marcello, J. Haydn, J. A. Benda, 
T. Kolovrátek, J. J. Ryba, J. Linha aj.)

22. pá 19.30 ROŽMBERSKÁ KAPELA 
a hosté: Přišel k nám den veselý 
(středověké vánoce v hudbě)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 
a v přestávkách večerních koncertů

16. 11. – 22. 12. K. DEMEL (grafika)

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.

  2. so 20.00 J. Viňarský: Posledný krok pred;
 K. Ponties: Mi non sabir

  4. po 20.00 C. Girolomini: Zero orizzontale

  5. út 8.30, 10.30 a 19.00 L. Tretiagová 
a Š. Pácl – Taneční studio Light: 
Ronja, dcera loupežníka 
(dopoledne – Tanec školám, 
večer – představení pro veřejnost)

  6. st 10.00 L. Ottová – DOT 504: 
Homo Sentimentalis (Tanec školám)

7., 14. a 21. 19.30 Uvolněte se, prosím 
(talk show J. Krause)

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

15. pá 20.00 Vizita: Máj a čaj
16. so 16.00 a 18.00 VerTeDance: The Brave
17. ne 18.00 V. Kuneš a E. Schouten: 

Paedocypris Progenetica; 
T. Rychetský: Bezpředmětná 
křehkost + Zlomené sny 
(benefiční večer pro Fakultní 
nemocnici v Motole)

19. út 20.00 Karen Foss Quiet Works 
& Nanonach: Gracerunners 
(ukázka z díla); A. Lachký – DOT 504:
 „Heaven is the place...“

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
Začátky v 19 hod., není-li uvedeno jinak.
Informace o „Žižkovském předplatném“ na-
jdete na www.zizkovskedivadlo-jc.cz.

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  1. pá AFRIKA
  3. ne VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ
10. ne 16.00 a 19.00 ŠVESTKA
12. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
13. st HOSPODA NA MÝTINCE
17. ne 16.00 ZÁSKOK

DIVADLO KONZERVATOŘE
  4. po W. Inge: PIKNIK
11. po F. G. Lorca: KRVAVÁ SVATBA
18. po G. Feydeau: ŤULULUM

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
  2. so M. Kabeláčová: 

VEČER SCÉNICKÉHO TANCE 
(MK Dance)

  8. pá P. Macháček: KÁMEN 
(Divadlo Kámen – premiéra)

15. pá J. Kolár: ODŘEZKY 15 
(Divadlo Pibimpap-Rizoto)

20. st HRADIŠŤAN (koncert)

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

  3. ne 16.00–18.00 Mikulášská – zábava, 
soutěže, výtvarné dílny a nadílka 
(v TJ Spoje; cena – děti 50 Kč, 
dospělí 30 Kč) *

  7. čt 17.00–18.30 Šneččí studio: Vánoční 
povídání (pro rodiče a děti I. st. ZŠ; 
cena 40 Kč/rodina) *

10. ne 9.00–18.00 Arteterapie-artefiletika: 
Sen a pohádka – seminář 
(pro mládež a dospělé; cena 340 Kč, 
studenti 240 Kč) *

14. čt 16.30–18.30 Art studio: Adventní 
věnce (pro rodiče a děti; cena 40 Kč) *

17. út 9.00–12.00 a 13.00–16.00 Arte 
dílna: Kouzelné bytosti v pohádkách 
(pro rodiče a děti od 6 let; 
cena 40 Kč/3 hod., 80 Kč/6 hod.) *

Již nyní je možné se hlásit na „Lyžařský tábor 
s Ulitou“ a „Jarní prázdniny v Praze“ – po-
drobnosti na www.ulita.cz.

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17; www.arnika.org)
13. st 18.00 Vánoční posezení s Ar-

nikou v Arnice
Bratrská jednota baptistů
(Vinohradská 68)
  9. so 10.00–17.00 Vánoční dvore-

ček (zastavení v atriu a modliteb-
ně – čaj, káva, zákusky, výrobky 
chráněných dílen, pro děti „lovení 
kaprů“)

Církev československá husitská
(nám. Barikád 1)
10. ne 17.30 Česká mše vánoční

J. J. Ryby v podání studentů 
Gymnázia Evropská a VŠO SP

Českobratrská církev evangelická
– Betlémská kaple na Žižkově
(Prokopova 4)
  9. so 16.00 D. Drápal: Co je křes-

ťanské probuzení? (přednáška)
Galerie Krásova 37
(www.culturecross.net)
17. 11. – 15. 1. K. Kočková, M. Ko-

pecká, M. Novotná a Ateliér Ma-
rijana: Malba na textil a hedvábí, 
batika

Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
14. čt 20.00 Pale Blues Something
31. so 20.00 Silvestr s Tony Ducháč-

kem & Garage
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
  5. út 16.30 Z. Chrástová: O želez-

nici (přednáška)
12. út 16.30 Vánoční besídka
Matrix
(Koněvova 13, www.matrixklub.cz)
5., 12. a 19. 19.00 Matrix Free Rock 

(Far Crap + Panama; Chicksrule; 
Nikde nikdo + Simple Muffin)

  6. st 19.00 Bushcraft + Sputnik
  9. so 18.00 Koncert na výstavbu 

školy v Miwani (Skalená treska, 
The Carve, Naked Bridge, Veso, 
Downbelow a SkA´N´Daal)

14. čt 18.00 II. ples wekodlaků –
maškarní (Experimentální jatka, 
Širakum a Hroši od Bobří řeky)

31. ne 20.00 Silvestr v Matrixu –
Švihadlo

Nová Trojka
(Jeseniova 19, www.novatrojka.cz)
  2. so 14.00 vázání adventních věn-

ců (rezervace – tel. 603 416 724)
  3. ne 10.00 a 14.00 Mikuláš s mír-

ným čertem (info a rezervace – tel. 
775 644 978 a 222 589 404)

  4. po 10.00 Mikuláš podruhé (mís-
to programu „batolátka“)

  5. út 9.30 a 10.30 muzikoterapie
9. a 10. 9.00–18.00 pletení košíků 

(rezervace – tel. 605 514 046)
12. út 10.00 rodičovské fórum
14. čt Hudební vánoce v Trojce
  10.00 muzicírování se Špalíč-

kem a společné rozbalování při-
nesených dárků pro Trojku (info –
tel. 774 157 223)

  17.00 koncert hudeb. kurzů
17. ne 14.00–17.00 otevřená herna
Římskokatolická církev
12. út 18.00 M. Szabo a J. Hrůša: 

Český dirigent ve Francii (bene-
fiční beseda v Atriu, Čajkovské-
ho 12; vstup volný)

16. so 8.30 procházka Prahou (kos-
tel sv. Martina ve zdi, rotunda sv. 
Kříže a kostel sv. Bartoloměje 
– sraz v Martinské ulici)

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
13. st 13.30 návštěva Musaionu –

nové stálé národopisné expozice 
NM v Letohrádku Kinských (sraz 
na stanici tram. č. 9 „Švandovo 
divadlo“)

15. pá 16.00 Albatros: Vánoce pře-
de dveřmi (pořad v Nové Trojce, 
Jeseniova 19; přezutí s sebou)

 � Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856
� Hledáme paní nebo pár v důcho-
du bydlící na Praze 3 na úklid bytů 
po turistech a praní. 
Tel: 296 326 081 (Ilona)
� Přijmeme pracovníka na zkrác. 
prac. úvazek, práce na PC a inter-
net. Výhodné i pro důchodce. Pra-
ha 3 podmínkou. Tel. 602 258 816
� Knihy i knižní pozůstalost koupím,  
odvezu. Tel. 286 891 400
� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771

� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600 
� Stropní sušák prádla. Prádlo se  
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584
� Malířské práce – František Zelenka. 
Tel. 271 774 393, 723 552 450
� 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
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� Vyklízení, malba, zedník atd. Inzerát 
uchovejte! Tel. 608 855 314
� Malířské a lakýrnické práce.
Úklid. Levně – kvalitně. P. Sus.
Tel. 603 505 927
� Rekonstrukce bytů, sociálního zaří-
zení. V zimě zedníci. Tel. 608 855 314
� Pedikúra – přijedu k Vám. Praxe 
5 let. Tel. 606 851 059
� Účetní s praxí 25 let zpracuje 
účetnictví i daň evidenci vč. přiznání 
k DPH i k dani z příjmu. Ručení po-
jištěním. Tel. 604 455 108

� Půjčky a úvěry od 10 do 500 tis. Kč 
(i více), každému s pravid. příjmem 
– zaměstnancům, všem důchodcům, 
podnik. i cizincům. Vysoká průchod-
nost, 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
� Vedení účetnictví, DE, PÚ, DPH, 
mzdy. Tel. 606 452 088
� Zednický servis – tel. 602 212 089
� Vyklízíte pozůstalost, byt, chatu, 
půdu, stěhujete se do menšího bytu? 
Vykoupím věci starožitného charakte-
ru, i poškozené, jako obrazové rámy, 
nábytek, sklo, porcelán, alpaku, nádo-
bí, váhy, kafemlýnek, formy na pečení, 
vánoční ozdoby, bižuterii aj. 
Tel. 274 814 448
� Provedu zednické práce na ŽL. 
Tel. 605 782 309
� Vykládám z karet. Tel. 720 157 707
� 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
� Učitelka ČJ doučí a připraví ke zkouš-
kám. Tel. 222 952 183, 776 304 107

� Doučím AJ, uč. Tel. 724 241 059
� Vyměním pěkný byt 2+1, 90 m2, 
s bohatým přísl., vlast. top., za menší, 
50–60 m2, stát. před privatizací. Ostat-
ní dohodou. Tel. 283 892 241
� Přímý zájemce koupí v Praze byt, 
dr. nebo os. vlastnictví, platba hotově 
možná. Tel. 222 325 202
� Vyměním byt 2+kk, P3, 50 m2, 2. p., 
výtah, vl. top., byt i dům rekonstru-
ován, dům před privatizací, za větší 
(3+1). Tel. 777 106 226
� Vyměním 3+1, 100 m2, P3 u nám. 
Jiřího z Poděbrad, slušný majitel, 
za 1+1, cca 50 m2. Tel. 222 713 759
� Vyměním byt 2+1, po celkové re-
konstrukci, OV, v Praze 3, za menší 
v OV nebo DV. Tel. 732 102 349
� Prodám chalupu u Čáslavi, 65 km 
od Prahy. Tel. 720 157 707
� Pronajmu garáž, non-stop hlídaná, 
Chelčického ul. Tel. 602 181 582
� Prodám, příp. pronajmu 1 stání 
v dvougaráži na Chmelnici, ul. Na Vr-
cholu. Tel. 737 564 283
� Pronajmu gar. stání v ul. Nad Ohra-
dou. Cena 1490 Kč. Tel. 607 688 064
� Prodám zahrádku v kolonii na Žiž-
kově. Tel. 266 314 603

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

Hledám byt ke koupi v této lokalitě. 
3+1/kk, DV nebo OV, s dobrou dostup-

ností do centra, i před rekonstrukcí.
Ne přízemí. Tel.: 731 618 305

INZERCE

Potřebujete poradit s Vaším sociálním, 
důchodovým, právním problémem?

Pak je tu pro Vás bezplatná

PORADNA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ
čt – 4. 1., 1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5. a 7. 6. 2007 
vždy od 18 do 20 hodin v místnostech 

OV KSČM Praha 3 v Baranově 11.
Organizuje člen ZHMP Pavel Ambrož

Gymnázium 
Omská 1300 
100 00 Praha 10 – Vršovice

Gymnázium v Praze 10, Omská 1300, 
zve zájemce o studium pro školní rok 
2007/2008 na Den otevřených dveří, 
který se koná 6. 12. 2006 od 15.00 
a od 17.00 hodin. 

Ve školním roce 2007/2008 otevře Gymnázium
Omská celkem 3 třídy – 2 třídy osmiletého 
studia (zaměření na živé jazyky) pro žáky 
5. tříd základních škol a 1 třídu čtyřletého 
studia (všeobecné zaměření) pro absolventy 
9. třídy základní školy.

Informace o studiu a o škole, podmínky přijí-
macího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, 
inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních 
webových stránkách školy – www.omska.cz. 
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. číslech: 
267 311 317, příp. e-mail: info@omska.cz.
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Blahopřání 
seniorům

Všem členům a ostatním seniorům, 
kteří oslaví v prosinci kulaté a půl-
kulaté narozeniny, přejeme do dal-
ších let hodně zdraví a osobní pohody. 
Blahopřejeme: Evě Formanové a He-
leně Sklenářové. Pěkné svátky vánoč-
ní a šťastné vykročení přes Silvestra 
do nového roku 2007!

Za výbor Svazu důchodců 
Praha 3 Viktor Pelzel

RIAPS pomáhá lidem v krizi už 15 let
15. výročí od svého založení oslavi-

lo Krizové centrum RIAPS (Regionál-
ní Institut Akutních Psychosociálních 
Služeb). Zdravotnické zařízení, sídlící 
v Chelčického ulici pod parkem Paru-
kářka nabízí pomoc lidem s psychický-
mi problémy.

Krizové centrum vzniklo v roce 1991 
za podpory Magistrátu hl.m. Prahy a pů-
vodně bylo součástí pražské záchranné 
služby. Od r. 2000 je jeho provozovate-
lem Městské centrum sociálních služeb 
a prevence.

Zařízení poskytuje komplexní péči 
o člověka v nejrůznějších obtížných ži-
votních situacích, které ohrožují jeho 
psychické zdraví, jako např. osobní, vzta-
hové nebo vývojové krize, problematika 
spojená s traumatickým zážitkem – au-
tonehodou, úmrtím, apod. Forma po-
moci je zejména ambulantní, spočívající 

v krizové intervenci, intenzivní podpůr-
né psychoterapii, poradenství nebo psy-
chiatrické intervenci. 

„Nesuplujeme psychiatrické ambu-
lance ani azylová zařízení, nezabýváme 
se různými typy závislostí ani drogovou 
problematikou,“ tvrdí vedoucí centra 
MUDr. Gabriela Šivicová. Lidé v pro-
blémech se mohou na RIAPS obracet 

nepřetržitě 24 hodin denně. Ke své žá-
dosti o pomoc přitom nepotřebují žádné 
doporučení a nemusí se ani předem ob-
jednávat. V pracovní dny je od 8 do 16 
hodin k dispozici psycholog a psychi-
atr, po 16. hodině, o víkendech a svátcích 
pouze psychiatr. Členem týmu je také 

sociální pracovnice, která nabízí pomoc 
v řešení sociálně právní problematiky.

Součástí KC RIAPS je lůžkové od-
dělení s kapacitou 8 lůžek, které má 
naprosto civilní ráz a je přizpůsobeno 
k tomu, aby klienti v době akutní krize 
našli klidné místo s terapeutickým zá-
zemím a neměli pocit stigmatizace psy-
chiatrií. „O hospitalizaci rozhoduje vždy 
po předchozí domluvě s klientem pouze 
příjmový psychiatr či psycholog. Veške-
rá péče je hrazena ze zdravotního pojiš-
tění,“ doplňuje doktorka Šivicová.

V rámci akutní intervence funguje 
v RIPS také nepřetržitá telefonická Lin-
ka důvěry. Ceny hovorů se řídí běžnými 
telefonními tarify.

Za rok se do zařízení průměrně do-
staví asi 8 000 klientů se žádostí o akut-
ní pomoc, z toho asi 1 500 klientů vy-
hledá tento typ pomoci poprvé ve svém 
životě.

Zdravotnické okénko

Příkladem jednoduché sociální vý-
stavby z počátku třicátých let minulé-
ho století je blok domů v ulici U Kněž-
ské louky (č. 22 až 30) na hranicích 
Prahy 3 a 9, v oblasti původně patřící 
pod Hrdlořezy, ale za první republiky 
překatastrované a zařazené pod Žiž-
kov. Projektovali jej Kotěrův žák Ernst 
Mühlstein a absolvent pražské němec-
ké techniky Victor Fürth, významní 
funkcionalističtí architekti, kteří mají 
na svém kontě spoustu staveb v Praze, 
např. obchodní dům Te-Ta v Jungman-

nově ulici, Schückovu vilu v Tróji (poz-
ději vládní vilu, v níž mj. bydlel Gus-
táv Husák) atd. Věnovali se však právě 
i sociální výstavbě a podle jejich pro-
jektů byly postaveny např. domy s ma-
lými byty na Hanspaulce nebo v Libni. 
Oba projektanti byli židovského půvo-
du, před válkou utekli do Anglie, poté 
se jejich cesty rozdělily: Mühlstein pů-
sobil pod jménem Milston v Austrálii, 
Fürth byl profesorem na jedné americ-
ké univerzitě.

Zdeněk Lukeš, historik architektury

Praha 3 a moderní architektura XX.

Jak se připravují zprávy ze zahraničí 
do hlavního večerního zpravodajství?

Klíčovou osobou je ten, kdo musí při-
jít už ráno a zorientovat se, co se venku 
děje, a i v průběhu dne být stále ve stře-
hu. Jemu by nemělo nic uniknout. Zna-
mená to, že na internetu sleduje jak 
veřejně dostupné informace přes ser-
very jako BBC, iDnes nebo Novinky, 

tak uzavřené placené okruhy, např. za-
hraniční ČTK. Pro televizi je samozřej-
mě důležitá vizuální stránka věci, další 
povinností tedy je prohlédnout veškeré 
záběry, které se nabraly přes noc. K to-
mu slouží dvě velké agentury, Reuters 
a APTN, které posílají přibližně pat-
náct náběrů denně po pěti až dvaceti 
příspěvcích k různým událostem, kte-

ré se ve světě staly. Uvedené podkla-
dy vyhodnotíte a uděláte předvýběr, 
z čeho by se daly udělat hlavní a z če-
ho krátké zprávy, přičemž se hledí jak 
na důležitost, tak zajímavost a zábav-
nost. Ve dvanáct přijde zbytek posád-
ky, probereme to mezi sebou a ve dvě 
hodiny je hlavní porada, kde se s ve-
dením celého zpravodajství definitivně 
dohodne, co se bude dělat. V rámci za-
hraniční redakce si pak rozdělíme, kdo 
co připraví, a zhruba do pěti se doplňu-
jí informace, píše text, shání další obra-
zový materiál. V půl šesté bychom mě-
li jít do střižny.
Co když ale k něčemu zásadnímu dojde 
až navečer?

To se pochopitelně může stát, pak 
musí jít všechno stranou a jedna z pů-
vodních zpráv se vyhodí, případně se 
celý výběr překope. Člověk, který vy-
fasuje tzv. kraťasy, tj. má nejméně prá-
ce na dohledávání, přebírá odpoledne 
agendu a sleduje ČTK, servery, agen-
tury. Ani ostatní samozřejmě nemohou 
být hluší, v redakci stále běží CNN.
Jak dalece můžete do zpráv vnášet své 
vlastní postoje k sledovaným událostem?

V tomto je Nova výrazně otevřenější 
než Česká televize, což ale vyplývá z to-
ho, že ČT má určitou pevně danou in-
formační povinnost. U nás je to trochu 
jinak, ještě z dob působení Pavla Zuny 
zůstává, že novinařina má jít cestou ná-
zoru, tj. redaktoři zpracovávat své pří-
spěvky tak, aby bylo víceméně jasné, 
jaké zaujímají stanovisko. Jde o poměr-
ně velkou zodpovědnost, večerní zprá-
vy Novy jsou stále nejsledovanějším po-
řadem v zemi, takže to, co tam řeknete, 
může ovlivnit myšlení řady lidí, ne kaž-
dý má přístup k informacím, jaký máme 
my. Já sám se svůj postoj snažím potla-
čit, ale nedělám si iluze, vždycky se ně-
jakým způsobem projeví, byť ne vědo-
mě. Pochybuji, že by existoval novinář, 
který je zcela objektivní.

A co natáčení na „místě činu“? Vyjíž-
díte také ven?

Tyto možnosti jsou na Nově dost 
omezené, přestože nepochybně vydělá-
vá obrovské sumy. Je to komerční sub-
jekt a peníze cpe především do výro-
by zábavných pořadů, k nimž se dobře 
prodává reklama a které tak přináše-
jí další zisk. Zahraniční zprávy jsou na-
víc jen takový přívažek k domácímu 
zpravodajství... Osobně jsem několikrát 
venku byl a rozhodně je to pak na vý-
sledné práci poznat. Podařilo se mi jet 
např. s Klausem do Číny či se Zaorál-
kem do Severní Koreje, obojí neuvěři-
telné zážitky, točili jsme reportáže z pás-
ma Gazy po palestinských volbách, byl 
jsem u dražby Dalimilovy kroniky v Pa-
říži. Jezdí se ale málo.
Vzpomenete si na nějaký Váš nepří-
jemný přehmat?

Chyba se stane každému, jednu z nej-
větších, co si pamatuji (včetně těch de-
cibelů, když na mě potom řval šéfre-
daktor), jsem udělal při výročí pádu 
raketoplánu Columbia. Shodou okol-
ností jsem zpracovával i původní repor-
táž, přesto jsem po roce automaticky na-
psal „raketoplán Discovery“ a do zpráv 
to prošlo... Občas také něco podceníte, 
zrovna nedávno, když Severní Korea už 
asi po šedesáté vyhrožovala, že udělá ja-
derný test, jsme si říkali, že o tom nebu-
deme informovat, že jenom blufují, pro-
tože se o nich dlouho nemluvilo, a bum, 
po dvou dnech přišel výbuch.
Věnujete se také překládání. Co Vám 
už vyšlo?

Není toho úplně málo, pět nebo šest 
knih, snažím se prosazovat především 
kubánskou literaturu, která mě vždyc-
ky zajímala a o níž jsem na vysoké škole 
psal diplomovou práci. V současné do-
bě spolupracuji s nakladatelstvím Fra, 
které je ochotné přijímat mé šílené ná-
vrhy, co by také bylo záhodno vydat. 
Navíc jsem měl to štěstí, že jsem se se-

známil s jedním z přispěvatelů Diaspo-
ry, posledního samizdatového časopisu, 
který na Kubě vycházel, žije nyní v exilu 
v Drážďanech a představuje pro mě ne-
dozírnou studnici znalostí o kubánské 
poezii a próze, posílá mi tipy, je schopen 
sehnat knihu, o kterou mám zájem, dá-
vá mi adresy na samotné spisovatele ne-
bo jejich blízké. Nejzajímavější jsou sa-
mozřejmě doma zakázaní autoři, jejichž 
texty neprošly cenzurou ani autocenzu-
rou, před pár týdny např. vyšel v mém 
překladu Boarding Home, stostránko-
vý román Guillermo Rosalese, skvělá, 
silná věc, ponor na dno, drsné čtení, ale 
výborné. Na konec roku připravujeme 
výbor z textů skupiny kolem Diaspory. 
Jiný případ je Virgilio Piňera, který je již 
po smrti a režim si jeho tvorbu s přísluš-
ným komentářem přivlastnil, že je to 
vlastně jejich člověk. Přitom za svého ži-
vota byl těžce perzekuován, protože ne-
jenže svobodně myslel, ale ještě byl na-
víc homosexuál, což je na Kubě strašlivá 
diagnóza. Do češtiny jsem přeložil jeho 
Studené povídky.

Hodně srdeční záležitostí byl pro mě 
španělský básník José Ángel Valente. 
Výbor z jeho celoživotního díla jsme cel-
kem absurdně nazvali V kořenech světla 
ryby, tuším, že to byl výsledek nějaké pi-
jatiky v hospodě, kdy jsme vymýšleli ně-
jaký titul, aby dával co nejméně smysl... 
Docela mě baví sledovat, jak se různí 
kritici snaží s tímto názvem vyrovnat.
Jaký je ohlas?

Teď sleduji přijetí Boarding Home 
a je velmi dobré, měl příznivé kritiky 
v novinách, což se vždycky projeví. Če-
ši jakožto lidi, kteří zažili komunismus, 
jsou mimořádně disponovaní k tomu, 
aby podobnou literaturu chápali. Ku-
bánci sami, když jsem tam byl naposled, 
mi často opakovali, že málokdo je scho-
pen jim tak porozumět jako právě my, 
lidé z bývalého východního bloku.

Připravil Patrik Benda

Posláním Centra pomoci zrakově po-
stiženým, které letos na podzim zřídilo 
občanské sdružení Integrace, je napo-
máhat rozvoji počítačové gramotnos-
ti, mobility a zaměstnanosti lidí se špat-
ným zrakem nebo přímo nevidomých. 
Co konkrétně nabízíme?

1. Terénní a poradenskou službu
pro zrakově postižené uživatele digitál-
ních čtecích zařízení – v případě pro-
blémů s fungováním jsme připraveni 
urychleně pomoci formou telefonické 
konzultace nebo osobní návštěvy. Na-
ši technici mohou také reinstalovat ope-
rační systém nebo nahrát nové progra-
my a poskytnout instruktáž k jejich 
obsluze.

2. Poradenství při výběru digitálních 
kompenzačních pomůcek pro nevido-
mé – odborníci podle schopností, mož-
ností a potřeb žadatelů doporučí nejlep-
ší hardwarovou a softwarovou sestavu.

3. Vzdělávací program zaměřený na
práci s počítačem – od Ministerstva

školství ČR máme akreditaci na od-
borné kurzy: 1. pro uživatele PC, 
2. programování, 3. pro využití digi-
tální zvukové techniky. Vyjma kurzu 
programování, jehož úspěšní absol-
venti získají rekvalifikační osvědčení, 
nejsou časově ohraničeny a tematicky 
se přizpůsobují individuálním zájmům 
klientů.

4. Vývoj pomůcek a softwaru pro
zrakově postižené – přímo v Centru 
je zřízeno pracoviště, jehož snahou je 
zlepšovat uživatelský komfort nevido-
mých při práci s PC. Do vývojového 
programu budou aktivně zapojováni 
též talentovaní frekventanti a absol-
venti kurzů programování.

5. Výcvik vodicích psů – zájemci
mají možnost výběru psa ještě před za-
hájením a s cvičiteli spolupracují. Po
předání poskytujeme také kynologic-
ké poradenství.

6. Digitalizace textů a zvukových 
nahrávek – v rámci tohoto projek-
tu, nabízejícího pracovní příležitost 
zaškoleným klientům, jsme uzavře-
li partnerskou smlouvu s Knihovnou 
a tiskárnou pro nevidomé K. E. Maca-
na, jejíž veškerý knižní fond bude po-
stupně digitalizován.

Tibor Kikta, ředitel

Adresa:
Slezská 113, Praha 3
Kontakt:
tel.: 272 655 692, 605 253 255
e-mail:  info@integraceos.cz,

integraceos@seznam.cz,
kikta@integraceos.cz

PŘEDSTAVUJEME
Centrum pomoci zrakově postiženýmHledání viníků

Kdo nebo co bylo příčinou neslavné-
ho konce sebevědomé křižácké výpra-
vy? Toť otázka, která tehdy hýbala ce-
lou západní Evropou a na niž dosud 
nikdo nenalezl uspokojivou odpověď. 
Náš průvodce Vavřinec z Březové za-
znamenal dokonce dva protikladné ná-
zory. První se vztahuje ke dnům těsně 
po bitvě: „Potom Němci a cizinci vidou-
ce, že byli tak potupně poraženi od sel-
ského lidu, dávali vinu Čechům, kteří 
byli s nimi, tvrdíce, že byli od nich ha-
nebně zrazeni. A kdyby nebyl zakročil 
král, byli by se téhož dne sami navzá-
jem pobili.“ Tedy zrada domácích pá-
nů, kteří jen naoko zůstali věrni Římu 
a Zikmundovi? Jistě – situace českých 
antihusitů (či spíše nehusitů) byla ví-
ce než choulostivá. Cizí křižáci se vrátí 
do svých vzdálených domovů a budou 
v bezpečí, tuzemským příznivcům Říma 
ale po Zikmundově odchodu nezbude 
než spoléhat se jen sami na sebe, pakli-
že nebudou chtít zanechat veškerý ma-
jetek napospas lůze a s hanbou uprch-

nout do exilu. Proto ta opatrnost, proto 
ty politické veletoče, které v Praze před-
váděl Čeněk z Vartenberka. Češi určitě 
neměli zájem okázale demonstrovat bo-
jovou horlivost, mohli však přivodit po-
rážku? Vzpomeňme, že byli soustředěni 
na obou hradech, Pražském i Vyšehra-
dě, a byť se jim nedostávalo sil k úspěš-
ným výpadům, obranu drželi statečně.

Druhý Vavřincův citát se týká odcho-
du výpravy: „Potom 30. dne července 
všechno vojsko odtáhlo z pole, potupně 
nadávajíc králi Zikmundovi jako příz-
nivci kacířů a podvodníkovi.“ Zradil sa-
motný nejvyšší velitel? Na první pohled 
tomu skutečně leccos nasvědčuje. Proč 
Prahu neostřeloval, proč nepodnikl ně-
jakou razantnější akci na prolomení její 
obrany, proč se tak složitě zabýval okra-
jovou pevnůstkou na Vítkově? Když ale 
nyní, na konci našeho pátrání, vezmeme 
klubko za správný konec, začne se samo 
rozmotávat.

Zikmund na Prahu nedal střílet, neb 
neměl z čeho, jeho děla zůstala odříznu-
ta na východě Čech a Pražský hrad mu 

své kanóny nepropůjčil. Navíc v Kutné 
Hoře nenechal jen dělostřelectvo, nýbrž 
i horníky, nezbytné k provádění podko-
pů pod hradbami. A jsme u jádra pudla: 
křižácké vojsko bylo jistě plné elitních 
jízdních rytířů, kteří by se patrně bra-
vurně uplatnili v boji v otevřeném teré-
nu, ale chyběly technické prapory, tak-
že na dobývání těžce opevněného města 
bylo naprosto nepoužitelné. Náhrada, 
kterou se velitelé horko těžko pokoušeli 
dát dohromady (zřejmě z řad osobního 
služebnictva), se pak při pokusu o pro-
tržení jezu ukázala s veškerou bídou. 
Chtěl-li tedy Zikmund zajistit Špitálské 
pole jako jediný možný prostor pro útok 
těžké jízdy, musel radikálně změnit plá-
ny. A vymyslel to geniálně jednoduše – 
stačí počkat, až pevnůstku na Vítkově 
téměř vybudují samotní husité, a pak 
se jí za použití dostupných prostřed-
ků, tj. krycího útoku obrněného jezdec-
tva a lstivého průniku zezadu, zmocnit! 
K uskutečnění smělého záměru mu však 
chyběla ona příslovečná kapička štěstí...

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Otazníky kolem slavného vítězství XVI.

Zcela objektivní 
novinář neexistuje
Není žádná televizní hvězda, jeho hlas však 
zná většina z nás. Žižkovák Petr Zavadil 
strávil v dětství čtyři roky na Kubě, studoval 
ve Francii, umí několik světových jazyků, 
překládá ze španělštiny a v současnosti již 
pátým rokem pracuje v zahraniční redakci 
televize Nova.

Sociální výstavba na Jarově

Krizové centrum RIAPS
Chelčického 39, Praha 3

Linka důvěry: 222 580 697
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OKRSEK č. 1

Radovan Bechný Jaromír Kyrych 
Hranice okrsku: Seifertova, Husitská, 
Prokopova, Lipanská, Seifertova.
Služebna : Domažlická 9, Praha 3, 
tel.: 222 721 672
Úřední hodiny: pondělí až pátek 
14.30 – 15.30 hod.

OKRSEK č. 2

Pavel Šťastný Ladislav Buriánek
Hranice okrsku: Olšanské nám., Kube-
líkova, Slavíkova, Vozová, Italská, Sei-
fertova, Lipanská, Prokopova, Olšan-
ské nám.
Služebna: Domažlická 9, Praha 3, 
tel.: 222 721 672
Úřední hodiny: pondělí až pátek 
14.30 – 15.30 hod.

OKRSEK č. 3

Josef Záliš Richard Voigt
Hranice okrsku: Vinohradská, nám. Ji-
řího z Poděbrad, Slavíkova, Kubelíkova, 
Olšanské nám., Jičínská, Vinohradská.
Služebna: Domažlická 9, Praha 3, 
tel.: 222 721 672
Úřední hodiny: pondělí až pátek 
14.30 – 15.30 hod.

OKRSEK č. 4

Agustin Tarabáš Jiří Steklý
Hranice okrsku: Šrobárova, Korunní, 
U vodárny, Vinohradská, U Vinohrad-
ského hřbitova, Šrobárova.
Služebna: Vinohradská 153, Praha 3, 
tel.: 222 713 034 
Úřední hodiny: pondělí až neděle 
9.00 – 10.00 hod., 14.30 – 15.30 hod.

OKRSEK č. 5

Martin Rajl Ivan Zapletal
Hranice okrsku: Vinohradská, Jičínská, 
Olšanská, J. Želivského, Basilejské nám. 
Malešická, hranice k.ú. MČ Praha 3, 
K Červenému dvoru, Na Třebešíně, hra-
nice k.ú. MČ Praha 3, Izraelská, Pod ži-
dovskými hřbitovy, Vin ohradská.
Služebna: Vinohradská 153, Praha 3, 
tel.: 222 713 034 
Úřední hodiny: pondělí až neděle 
9.00 – 10.00 hod., 14.30 – 15.30 hod.

OKRSEK č. 6

Karel Myšák Petr Nosek
Hranice okrsku: Olšanská, Prokopova, 
Husitská, Trocnovská, hranice k.ú. MČ 
Praha 3 (park Vítkov), Pod Krajcár-
kem, J. Želivského, Olšanská.
Služebna: Domažlická 9, Praha 3, 
tel.: 222 721 672
Úřední hodiny: pondělí až pátek 
14.30 – 15.30 hod.

OKRSEK č. 7

Lukáš Korabík
Hranice okrsku: Malešická, Basilejské 
nám., J. Želivského, Pod Krejcárkem, 
hranice k.ú. MČ Praha 3, Na Krejcár-
ku, Hraniční, Jeseniova, Na Vackově, 
Malešická 
Služebna: Domažlická 9, Praha 3, 
tel.: 222 721 672
Úřední hodiny: pondělí až pátek 
14.30 – 15.30 hod.

OKRSEK č. 8

Ronald Dvořák 
Hranice okrsku: Malešická, Na Vackově, 
Jeseniova, Hraniční, zahr.osada Na Bal-
káně, hranice k.ú. MČ Praha 3, Spojova-
cí, hranice k.ú. MČ Praha 3, Malešická.
Služebna: Domažlická 9, Praha 3, 
tel.: 222 721 672
Úřední hodiny: pondělí až pátek 
14:30 – 15:30 hod.
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Koncert s názvem „Přislibujte si 
mne...“ k 185. výročí narození a 150. vý-
ročí úmrtí českého spisovatele, novináře 
a politika Karla Havlíčka Borovského 
proběhl poslední říjnový den v obřad-
ní síni žižkovské radnice. Pásmo hudby 
a mluveného slova bylo věnováno stá-
le aktuálním myšlenkám tohoto zakla-

datele české moderní žurnalistiky, která 
usiluje logickými argumenty i ostrou sa-
tirou o očištění skutečností od dogmat, 
mýtů a iluzí. 

Protagonisty komponovaného veče-
ra v režii Hany Kofránkové byli Přemy-
sl Rut, jenž vyplnil program přednesem, 
hrou na klavír i zpěvem, Ivan Řezáč 

a známý český prozaik a publicista Lud-
vík Vaculík.

V úvodu večera obecenstvo oslovi la 
také místostarostka Milena Kozump-
líková. Ta poukázala především na po-
litické postoje slavného českého no-
vináře: „Ve všech Havlíčkových člán-
cích můžeme vysledovat nesmiřitelnost 
s omezováním osobní svobody a demo-
kracie autoritativní mocí.“

Havlíček na Havlíčkové náměstí Stručně...
� Gymnázium K. Sladkovského, Pra-
ha 3, Sladkovského nám. 8 Vás zve na Dny 
otevřených dveří, které se konají vždy 
ve středu 13. 12. a 17. 1 od 16 hod. 
� Život 90 pořádá 16. prosince od 12 
do 18 hod Vánoční projížďku Prahou. 
Akce je určena imobilním a hůře pohyb-
livým starým lidem, kteří se po celý rok 
bez cizí pomoci nedostanou ze svého do-
mova. Zájemci se mohou hlásit na telefo-
nu: 222 333 555
� Každý druhý pátek odpoledne od 15 
do 17 hodin je pro děti i jejich rodiče ote-
vřený Klub deskových a společenských 
her v Ježkově 11, Praha 3, v klubovně 
147. PS Galaxie – Kosmík. Děti si mohou 
zahrát například Carcassonne, Mare Nos-
trum, La byrint, Jungle speed, Alhambru. 
Nejbližší termíny jsou 8. 12., 22. 12 a 5. 1. 
� Přebornicemi Prahy ve sportovní 
gym nastice se na městském šampioná-
tu konaném druhou listopadovou sobotu 
staly v konkurenci 8 pražských družstev 
mladší žákyně Sokola Žižkov.

Kdo mě chce
1) 1887-06 devítiletý pes s dlouhou čer-

nou srstí, rezavým spodkem tlamič-
ky, bříškem a konci tlapek, kříženec 
jezevčíka střední velikosti; hodný 
a čistotný, nevyžaduje dlouhé pro-
cházky, nechce být sám, má rád děti, 
vhodný i ke starším lidem. Nalezen 
10. 10. na Vinohradech.

2) 1955-06 osmiletý pes s delší čer-
nou srstí, bílou náprsenkou, béžo-
vým obočím a konci tlapek, menší 
kříženec knírače; hodný, poslušný 
a čistotný, není rád sám doma, hodí 
se ke starším lidem. Nalezen 18. 10. 
na Žižkově.

3) 2003-06 pětiměsíční černý pes, kří-
ženec knírače, v dospělosti velký; 
veselý a hravý, potřebuje někoho, 
kdo by se mu věnoval a vycvičil ho. 
Nalezen 23. 10. na Žižkově.

4) 2019-2006 tříletý pes s delší černou 
srstí, světle béžovou náprsenkou 
a konci tlapek a kupírovaným ocás-
kem, kříženec střední velikosti; ve-
selý, vhodný do domku se zahrádkou, potřebuje intenzivní péči o srst. Nalezen 
25. 10. na rozhraní Prahy 3 a 10.

5) 2126-06 asi tříletá fenka s delší bílou srstí a černou maskou, kříženec; hodná, 
milá a poslušná. Nalezena 7. 11. 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

Městská policie představuje okrskáře Prahy 3

1

Území Obvodního ředitelství Měst-
ské policie Praha 3 je rozděleno do os-
mi okrsků, ve kterých působí 14 stráž-
níků okrskářů. Jako zázemí jim slouží 
služebny v ulici Domažlická 9 a v ulici 
Vinohradská 153 (Olšanské hřbitovy). 
Jsou zde zřízeny úřední hodiny, během 
kterých se mohou občané přímo obra-
cet na okrskáře se svými problémy. 

Úřední hodiny jsou stanoveny pro 
služebnu Domažlická 9 ve dnech pon-
dělí až pátek v době od 14.30 hod. 
do 15.30 hod., tel.: 222 721 672, pro 
služebnu Vinohradská 153 ve dnech 
pondělí až neděle v době od 09.00 
do 10.00 hod. a od 14.30 do 15.30 hod., 
tel.: 222 713 034.

 Okrskáři zajišťují dohled na pře-
chodech pro chodce v okolí základ-
ních škol, provádí kontroly parků, dět-
ských hřišť, opuštěných objektů, sbí-
rají použité injekční stříkačky a jeh-
ly, kontrolují závadové osoby, dohlíží 
na klid a veřejný pořádek při koná-
ní kulturních a sportovních akcích. 
Ve spolupráci s vojenskou policií za-
jišťují dohled při významných akcích 
na Vítkově, asistují také pracovní-
kům radnice při úředních hodinách, 
místních šetřeních, převozu hotovos-
ti atd. Záměrem vedení OŘ MP Pra-
ha 3 je nadále zvyšovat počet strážní-
ků okrskářů.

Nově zrekonstruované prostory zpro-
vozní Dům dětí a mládeže Ulita v ulici 
Na Balkáně. Jedno z hlavních zařízení 
v Praze 3, které nabízejí široké spektrum 
volnočasových aktivit pro děti, tak zís-
kalo nové prostory. Vedle recepce s od-
počívadly pro rodiče, čekající na děti, 
a salónkem jde především o zrekonstru-

ovanou přilehlou budovu, kterou Ulita 
navíc získala. Zde jsou umístěny nové 
učebny, jenž si dříve dětský dům musel 
pronajímat na školách. Hlavní část re-
konstrukce hradil svou dotací Magis-
trát hl. m. Prahy. Nová Ulita se otevírá 
11. prosince, více informací o její činnos-
ti naleznete na www.ulita.cz. 

Římskokatolická církev:
kostel sv. Anny, Tovačovského: 24. 12. – 
22.00, 25. 12., 26. 12., 31. 12. a 1. 1. – 8.00
kostel sv. Prokopa, Sladkovského nám.: 
24. 12. – 24.00, 25. 12., 26. 12. a 1. 1. 
– 9.30, 31. 12. – 9. 30 a 18.00
kostel sv. Rocha, Olšanské nám.: 24. 12. 
– 17.00, 25. 12., 26. 12. a 1. 1. – 11.00 
a 17.00, 31. 12. – 11.00
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. 
Jiřího z Poděbrad: 24. 12. – 9.00, 16.00 
a 24.00, 25. 12., 26. 12., 31. 12. a 1. 1. 
– 9.00, 11.00 a 18.00
kostel sv. Vojtěcha, Na Balkáně: 24. 12. 
a 31. 12. – 10.15 a 16.00, 25. 12., 26. 12. 
a 1. 1. – 10.15

Českobratrská církev evangelická:
I. žižkovský sbor, Prokopova 4: 24. 12., 
25.  2., 26. 12., 31. 12. a 1. 1 – 9.30
II. žižkovský sbor, Čajkovského 10: 24. 12., 
25. 12. a 31. 12. – 9.30
sbor na Jarově, U Kněžské louky 9: 24. 12. 
– 9.30 a 20.00, 25. 12., 31. 12. a 1. 1. – 9.30

Církev bratrská, Koněvova 24: 24. 12. a 31. 12. 
– 9.45, 1. 1. – 10.00

Žižkův sbor Církve československé husit-
ské, nám. Barikád 1: 24. 12. – 9.00 a 23.00, 
25. 12., 26. 12., 31. 12. a 1. 1. – 9.00

Bratrská jednota baptistů, Vinohradská 68: 
24. 12., 25. 12. a 31. 12. – 10.00, 1. 1. – 11.00

Bohoslužby 
o Vánocích 

a na Nový rok

Ludvík Vaculík se o přestávce pořadu 
zapsal do pamětní radniční knihy.

Neziskové organizace Prahy 3 
co nejsrdečněji zvou na

V. REPREZENTAČNÍ PLES
NEZISKOVÉHO 

SEKTORU PRAHY 3
v sobotu 9. 12. od 19 hod.

v hotelu Ariston
Seifertova 65

Cena vstupenek: 170 Kč
K tanci a poslechu hraje: 

Žižkovská smršť
Výtěžek plesu bude určen 

na podporu neziskových 
organizací Prahy 3.

Více informací na
centrumNNO@remedium.cz 

nebo na tel.: 272 739 833

Zbrusu nová Ulita
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