
Maminky s miminky
nemusí stále jen trčet 
doma. V Praze 3 se 
scházejí třeba v Nové 
Trojce a Ulitce.

Čtěte na straně 3 a 8.

Kapela Temperamento 
pojmenovala své první 
dítko Uno Momento 
a pokřtí ho 13. dubna 
v Paláci Akropolis.

Čtěte na straně 4.

Realistou i idealistou 
zároveň musí být 
dle Adriany Kontinové 
každý terénní sociální 
pracovník.

Čtěte na straně 7.
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Vyvěšená vlajka jako symbol protestu
Tibet je sice vzdálená země, to
však neznamená, že je nám je-
ho osud lhostejný a že přivírá-
me oči před porušováním lid-

ských práv jeho obyvatel a nesvobodou, 
která zde panuje! Toto již pojedenác-
té vzkázala žižkovská radnice, když se 
10. března, v den výročí násilného po-
tlačení protičínského povstání ve Lhase 
v roce 1959, přidala k mezinárodní pro-
testní akci na podporu okupovaného Ti-
betu a ve tři hodiny odpoledne rozvinula 
z okna druhého patra tibetskou vlajku.

Třetí městská část byla jednou ze čtyř 
českých obcí, které jako první – v roce 
1996 – vyjádřily touto formou svou so-
lidaritu s Tibeťany. Po jedenácti letech
zavlála vlajka se sluncem ve svém stře-
du a sněžnými lvy pod horami již na ví-
ce než 280 úřadech po celé republi-
ce! Praha 3 zůstává nadále výjimečná 
tím, že se neomezuje jen na symbolic-
ký akt, ale v doprovodném programu 
se snaží přiblížit jak nynější Tibet, tak 
jeho zajímavou duchovní tradici. Letos 
měla dokonce na své půdě přivítat mni-

chy z kláštera Tikse v indickém Ladaku 
(kultura, náboženství i každodenní ži-
vot Ladačanů je již téměř dvanáct sto-
letí ovlivněn tibetským buddhismem), ti 
však na poslední chvíli bohužel svou ná-
vštěvu odřekli…

Ve svém úvodním proslovu připome-
nul starosta Milan Český (na snímku
se svým zástupcem Ing. Danielem Rei-
siegelem) smutnou bilanci vojenského 
obsazení a okupace Tibetu – zásah pro-
ti povstání si vyžádal zhruba 80 000 lid-
ských životů, přes jeden milion Tibeťanů 
zemřelo ve věznicích, v pracovních tábo-
rech a v důsledku hladomoru, tisíce kláš-
terů, chrámů a svatyní bylo zničeno. Jak 
dále uvedl, otevřenou agresi postupem 
času vystřídala politika asimilace, jejíž 
důsledky mohou být pro celou oblast 
ještě více devastující a vést k úplné ztrátě 
identity původního etnika. Přitom Čína 
si dodnes nepřipouští žádné pochybení.

Po minutě ticha za oběti čínské repre-
se následoval krátký buddhistický ob-
řad, jehož se ujal pražský Tibeťan Tand-
zin Džigme, a hudební meditace Jarosla-

va Svítka na fujaru a Ladislava Broma 
na sitár. Návštěvníci historické budovy 
na Havlíčkově nám., mezi nimiž byli jak 
žižkovští patrioti, tak mladí aktivisté, si 
poté mohli např. poslechnout přednáš-
ku zastupitele MUDr. Miroslava Pro-
cházky o východní medicíně nebo vý-
klad Lubomíra Sklenky z občanského 
sdružení Lungta o životě tibetských pas-
tevců. V Galerii pod radnicí byla zahá-
jena výstava Nadačního fondu Potala, 

která prostřednictvím fotografií a textů 
informuje o minulosti i současnosti Ti-
betu. K vidění byla též mandala, z písku 
vysypaný symbolický diagram, ve kte-
rém jsou zakresleny základní principy 
tibetského buddhismu. V souladu s po-
míjivostí, jež je dle tohoto náboženství 
elementární vlastností světa, se rituálně 
ničí. Barevná písečná zrnka však nejsou 
na Žižkově sypána do řeky, ale rozmetá-
vána po radničním dvorku... -red-

Objev století!
Rok 2006 se zapíše do historie naší 

části města příslovečným zlatým písmem. 
Na Žižkově v prostoru Olšanského ná-
městí byla v polovině únoru nalezena 
ropa! Tuto šokující informaci jsme dr-
želi v tajnosti do doby, než budou pro-
vedeny potřebné geologické průzkumy. 
Nyní je vše jasné. Podle expertní zprávy 
se pod povrchem našich domovů nalézá 
ložisko čítající 85 milionů tun tekutého 
zlata. Cena ropy na světových trzích je 
momentálně vysoká, musíme konat. Ješ-
tě tento měsíc podnikneme kroky vedou-
cí k založení Žižkov Oil, a. s. S pomocí 
zahraničních expertů již připravujeme 

podrobné těžební plány. První ropné 
vrty pod Vrchem sv. Kříže chystáme 
na sklonek září. To je doba tradičního 
Vinohradského vinobraní. Velmi vážně 
si pohrávám s myšlenkou, abychom na-
příště slavili Naftobraní. Pěstování vinné 
révy u nás je přece jen dávnou minu-
lostí, zatímco naší budoucností je těžba 
ropy. Změnit se musí také znak Prahy 3. 
Hradby s třemi věžemi a valbovou stře-
chou vystřídají nové atributy – symbol 
barelu a ropotrysku.

Věřím, že nebude žádných nespoko-
jenců. Ropná pole sice oku příliš nela-
hodí, ale když jsme přijali za svůj tele-
vizní vysílač, není důvod, abychom si 
nezvykli na nové dominanty v podobě 
těžebních věží. Plánovanému dobývání 
musí ustoupit ZŠ Chelčického. Ovšem 
za příjmy z prodeje vzácné suroviny si 
postavíme školu jinde. Větší a hezčí. Opět 
aktuálním se rovněž stává požadavek 
na odtržení naší městské části od zbyt-
ku metropole. Přece se o své bohatství 
nebudeme dělit se Starým Městem nebo 
Malou Stranou, v porovnání s námi nyní 
s prominutím chudými příbuznými.

Začíná se psát úplně nová éra všudy-
přítomné prosperity. Žižkov již nikdy 
nebude označován za chudou, zanedba-
nou čtvrť. Památný objev ropy je o to 
milejší, že byl učiněn v roce 125. výročí 
povýšení naší drahé obce na město.

Milan Český, starosta

Na Žižkově dne 1. 4. 2006

Projekt „Nového spojení“, jenž by 
měl výrazným způsobem změnit tvář 
železniční a potažmo také automobi-
lové dopravy na území hlavního měs-
ta, se velmi výrazně dotýká třetí měst-
ské části. Není tomu tak dávno, co byl 
rekonstruován a značně rozšířen spod-
ní úsek ulice Seifertova, díky čemuž 
není již Bulhar synonymem pro neko-
nečné kolony aut, loni v prosinci byla 
slavnostně otevřena nová silniční es-
takáda Krejcárek, propojující Žižkov 
s Karlínem. Nyní panuje čilý stavební 
ruch pod Vítkovem a v jeho okolí.

Cílem rozsáhlé stavby, jejíž jsou tyto
změny součástí a která zasahuje na úze-
mí Prahy 2, 3, 8, 9 a 10, je propojit 
Hlavní a Masarykovo nádraží se stani-

cemi v Libni, Vysočanech a Holešovi-
cích, a tím umožnit kapacitně vyhovující
napojení železniční dopravy ze severu 
a východu a také přinést zásadní zjed-
nodušení přestupů v Praze. Projekt mj.

počítá se zrušením stávajících spojení
po „Vítkovské trati“ a „Hrabovské spoj-
ce“, která jsou pouze jednokolejná
a vzhledem k době svého vzniku (rok
1872) i technicky zastaralá. Důkazem 
toho je současná provozovaná rychlost: 
50 km/hod. s omezeními na 30 km/hod. 
To pociťují cestující především při do-
jíždění vlakových souprav na Hlavní 
nádraží, kde často dochází k dlouhému 
čekání před vjezdem, což je příčinou ná-
sledného zpoždění.

Mezi centrem a Balabenkou mají pro-
to vzniknout dvě nové dvoukolejné tratě,
které budou vedeny v tunelových trou-
bách horou Vítkovem. Ražba několik de-
sítek metrů pod zemským povrchem za-
čala v polovině minulého roku a od té 

doby významně pokročila: v jižním tu-
nelu je proraženo již přes 950 m, v sever-
ním kolem 650 m (z celkové délky 1251, 
resp. 1151 m). Skutečnost, že pod Vítko-
vem se něco děje, je nyní do dálky sig-

nalizována přímo z Památníku: unikátní 
jezdeckou sochu Jana Žižky totiž zastí-
nilo lešení. Ocas koně, meč a palcát jsou 
oblečeny ve speciálních pěnových ná-
vlecích a navíc skryty v bedýnkách na-
plněných polystyrenem. Tím je zajiště-
na jejich maximální pružnost a ochrana. 
Aby se předešlo jakémukoliv riziku po-
škození, připevnili stavbaři na Žižkovu 
hlavu ještě přístroj na měření rychlosti 
větru neboli anemometr, který je navíc 
propojen se seizmickým zařízením. Bu-
de-li vítr proudit rychleji, než je pro so-
chu bezpečné, zastaví střelmistr okamži-
tě střelbu.

Přesun železniční dopravy pod zem 
bude jistě vítanou změnou pro zdej-
ší obyvatele. Kromě toho se na mís-
tě „Vítkovské trati“ plánuje vytvoření 
cest pro pěší a cyklostezek navazujících 
na dosavadní parkové prostory vrchu 
Vítkova.

Mgr. Jan Šmíd, zastupitel
Veškeré novinky kolem stavby „Nového 
spojení“ je možné sledovat na interneto-
vých stránkách www.novespojeni.cz.

Proč je Jan Žižka skryt za lešením?

V pondělí 6. 3. proběhla na Vysoké 
škole ekonomické slavnostní inaugura-
ce nového rektora. Po šestiletém pů-
sobení Doc. Ing. Jaroslavy Durčákové, 
CSc., byl akademickým senátem do té-
to funkce zvolen a poté jmenován 
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dosa-
vadní děkan fakulty informatiky a sta-
tistiky. Z jeho životopisu je zřejmé, 
že celý svůj profesní život spojil s VŠE 
a že je s jejími potřebami i možnostmi 
dobře obeznámen.

Ve svém inauguračním projevu hovo-
řil profesor Hindls o dalším směřování 
školy, přičemž vyzdvihl její více než pa-
desátiletou tradici a odpovědnost, kte-
rou má jak vůči studentům, tak veřejnos-
ti. Vystoupení ukončil větou, jíž naznačil 

svůj vztah ke změnám a která by se da-
la vztáhnout nejen na vedení jedné kon-
krétní instituce: „Kdo dělá stále to samé, 
bude mít opět jen to, co už měl.“

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

VŠE má nového rektora

Otevřený stan
je tu podruhé

Na poslední dubnový týden 
připadlo druhé pokračování 
akce nazvané Otevřený stan 
– putovní výstavy fotografií, 

jejíž prostřednictvím chce žižkovská 
radnice přiblížit nejen svou dosavadní 
práci, ale také seznámit s tím, co se plá-
nuje do budoucnosti. Navštívit ji bude 
možné vždy od 14.00 hod. ve volně pří-
stupném stanu, který postupně vyroste 
na dvou místech Prahy 3:
• nám. Jiřího z Poděbrad – 24. a 25. 4.
• Olšanské nám. – 26. a 27. 4.

Hlavní náplň vystavovaných panelů
naznačují témata přednášek, jichž se 
od 16.00 hod. ujmou starosta a jeho zá-
stupci: bezpečnost a kriminalita (Milan 
Český), rozpočet a rozvoj třetí městské 
části (Ing. Daniel Reisiegel), školství 
(Ing. Bohuslav Nigrin) a výstavba gará-
ží (MUDr. Marek Zeman). Trvat budou 
přibližně 15 minut a po každé z nich 
bude dán prostor pro diskusi. -red-

Foto: J. Risin
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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) 24. 4.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 3. 4.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 10. 4.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 18. 4.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 24. 4.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 3. 4.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 10. 4.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 18. 4.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2) 24. 4.
10. Ambrožova/Malešická (4) 3. 4.
11. Jeseniova 143 (3) 10. 4.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 18. 4.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 24. 4.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 3. 4.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 10. 4.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 18. 4.

Obvodní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání proběhlo 
1. a 8. března v Atriu a zúčastnilo se ho celkem 77 žáků základních škol 
a odpovídajících ročníků gymnázií v Praze 3. Do dalšího klání, v němž 
se utkají s postupujícími z jiných městských částí, se probojovalo osm 

soutěžících (s jedním náhradníkem):
•  I. kategorie (2. a 3. třída) – Johana Kasalická, Jan Dařílek a jako náhradník Kate-

řina Hájíčková (všichni ZŠ Lupáčova)
•  II. kategorie (4. a 5. třída) – Vanda Nováková (ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic) a Jakub 

Černý (ZŠ Lupáčova)
•  III. kategorie (6. a 7. třída) – Eliška Fiedlerová a Eva Sinkovičová (obě ZUŠ Štítného)
•  IV. kategorie (8. a 9. třída) – Nikola Hrušková (ZŠ Pražačka) a Markéta Cahlíková 

(ZUŠ Štítného)
Zvláštní ocenění poroty získalo osm recitátorů:

•  II. kategorie – Kateřina Němcová (ZŠ K Lučinám), Karolína Škapová (ZŠ nám. Ji-
řího z Poděbrad) a Andrea Vosecká (ZŠ Jeseniova)

•  III. kategorie – Matouš Krása a Simona Zemanová (oba ZŠ Lupáčova) a Magdalé-
na Wolfová (ZUŠ Štítného)

•  IV. kategorie – Marta Novotná (ZUŠ Štítného) a David Bodnár (ZŠ Jeseniova)
Dana Laštovičková, vedoucí oddělení kultury

ze dne 1. 3.
Souhlasila
• s přestavbou pracovišť cestovních do-
kladů s biometrickými prvky a schválila 
zadat realizaci subjektu Zuzana Petr-
žílková za cenu 442 680 Kč vč. DPH 
• se zápisem do Knihy cti MČ P-3 Jana 
Saudka „U příležitosti životního jubilea 
a za významný umělecký přínos v oblasti 
fotografie“ a Pavla Hurdy „U příleži-
tosti životního jubilea a za významnou 
a dlouholetou práci ve prospěch MČ P-3, 
zvláště v oblasti kultury“ • s uzavřením 
mandátní smlouvy mezi MČ P-3 a firmou 
Tolera, spol. s r. o.
Vzala na vědomí
• doporučení Výboru ZMČ pro správu 
grantového a podpůrného fondu MČ P-3 
ze dne 20. 2. na poskytnutí darů občanům, 
spolkům, sdružením a organizacím, sou-
hlasila s poskytnutím darů v celkové výši 
830 000 Kč a doporučila ZMČ schválit po-
skytnutí darů v celkové výši 6 537 000 Kč 
• zprávu o posouzení a hodnocení nabí-
dek na veřejnou zakázku „Ošetřovatelský 
domov Habrová 2 – nástavba a přístavba“ 
a souhlasila s výběrem firem v navrhova-
ném pořadí (první místo – StavMo, s. r. o.)

ze dne 15. 3.
Schválila
• zadání pořízení architektonické studie 
možností regenerací střech domů v ul. 
Pod Lipami, Květinková a Buková

Souhlasila
• s realizací celkové výměny oken vč. 
vstupních dveří v Ošetřovatelském do -
mově v P-3, Pod Lipami 44 za nová 
s vyšším koeficientem vzduchové neprů-
zvučnosti a uložila ji SKM P-3, a. s., za-
jistit do 31. 5. • s provedením stavebních 
úprav v objektu Biskupcova 18 a schváli-
la zadat realizaci firmě Kadlec Antonín, 
stavitel, za cenu 1 840 094 Kč vč. DPH 
• se zadáním zpracování dokumentace 
pro provedení stavby na akci Revitali-
zace Rajské zahrady v P-3 a schválila 
zadat realizaci jako generálnímu projek-
tantovi firmě Ivan Plicko Studio za cenu 
981 750 Kč vč. DPH • s konáním spor-
tovní akce Aprílový běh, kterou pořá-
dá ZŠ Jeseniova a SK ZŠ Jeseniova 
4. 4. od 8.00 do 12.00 hod. na Židovských 
pecích • s poskytnutím darů z fondu so-
ciálního a zdravotního: 1. Domu sv. Pe-
tra Farní charity Prachatice – 6000 Kč, 
2. Domovu sv. Josefa v Žirči Oblastní 
charity Červený Kostelec – 17 000 Kč, 
3. Oblastnímu výboru P-3 Svazu tělesně 
postižených v ČR – 500 Kč za účastníka 
z P-3 (celkem do 20 000 Kč), 4. Nadě-
ji 2000, sdružení pro rozvoj stacionáře 
– 30 000 Kč a 5. Ortopedicko-traumato-
logické klinice FN Královské Vinohrady 
– 42 708 Kč • s výběrem Vysoké školy 
veřejné správy a mezinárodních vztahů 
v Praze, o. p. s., jako nájemce objektu 
Prokopova 16

Rada městské části Praha 3

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

Setkání s poezií

Reakce na toto zvolání asi nejlépe 
ukáže generační posun ve vnímání sou-
časného světa. Zatímco babička se prav-
děpodobně začne ohlížet po podlaze 
a za mlada by možná vyskočila na žid-
li nebo i na stůl, její vnučka chce pou-
ze upozornit na ovladač počítače, aby 
na něj babička nepoložila přinesený ta-
líř se svačinou. Ale pozor, tento příklad 
berme pouze jako nadsázku, protože 
ve skutečnosti se počítač již stává běž-
ným vybavením našich domácností, stej-
ně jako kdysi rádio a později televize. 
Dnes už ani pro babičky a dědečky není 
žádným strašákem.

Pro dnešní žáky je dokonce napros-
to běžným komunikačním prostředkem 
a na základních školách i nepostradatel-
nou výchovnou pomůckou. Umět praco-
vat na počítači je pro děti stejně přiroze-
nou dovedností jako třeba jízda na kole. 
Přidáme-li k tomu obvykle vřelý vztah 
mezi prarodiči a vnoučaty, máme zá-
klad nápadu, jak nejlépe seznámit starší 

generaci s počítačem a jeho ovládáním. 
Uvést v život chce nyní tuto ideu Zá-
kladní škola Lupáčova.     

Moderní škola by měla být komunit-
ním centrem své spádové oblasti. Mís-
tem, kde se budou setkávat nejen žáci 
a učitelé, ale i ostatní příslušníci rodiny. 
Místem, kde se všichni budou od sebe 
navzájem učit a poznávat se. I to je cílem 
projektu „Babičko, pozor myška“, kte-

rý připravila ZŠ Lupáčova a v němž žáci 
s podporou svých učitelů pomohou star-
ší generaci proniknout do tajů počítačo-
vé techniky. Přínosem tímto způsobem 
vedeného kurzu bude jistě nejen mož-
nost lepšího začlenění seniorů do sou-
časného života, ale také utužení mezige-
neračních vztahů a obohacení citového 
života mladých lidí.

Projekt vzniká ve spolupráci s Minis-
terstvem informatiky ČR a městskou 
částí Praha 3, zapojen do něj bude také 
Dům s pečovatelskou službou Praha 3. 
Přestože při rozdělování grantů pro le-
tošní rok se na něj nedostalo, radnice 
projekt ráda podpoří jiným způsobem 
(např. pomůže s materiálovým vybave-
ním) tak, aby poplatek za kurz byl spí-
še symbolický a mohli se jej zúčastnit 
všichni senioři, kteří projeví zájem. Při-
hlášky jsou již nyní na základní škole 
k dispozici.

Ing. Bohuslav Nigrin, zástupce starosty,
Ing. Milan Hausner, ředitel školy

Babičko, pozor myška!

Komplexní údržba komunikací 2006

Blok č. 1:    20. 4. (čtvrtek)
Hollarovo nám., Horní Stromky (V Hor ní Stromce-Kouřimská), 
Hradecká, Chru dimská, Kouřimská, nám. Jiřího z Lobkovic, Pí-
secká, Slezská (Jičínská-nám. Jiřího z Lobkovic), Soběslavská 
(Votická-Hollarovo nám.), Šrobárova, U Vinohradské nemoc-
nice, U Vinohradského hřbitova, V Horní Stromce, Zásmucká

Blok č. 2:    21. 4. (pátek)
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohradská-Korun-
ní), Perunova, Řipská (Vinohradská-Korunní), Slezská (U Vo-
dárny-Jičínská), U Vodárny (Vinohradská-Korunní)

Blok č. 3:    24. 4. (pondělí)
Baranova (včetně spojky se Sudoměřskou), Bořivojova (On-
dříčkova-Orlická), Ja ge llonská (Bořivojova-Radhošťská), Křiš-
ťanova, Lucemburská (Orlic ká-Jičínská), Orlická, Přemyslov-
ská (Orlická-Jičínská), Radhošťská, Sudoměřská, Žižkovo nám.

Blok č. 4:    25. 4. (úterý)
Blodkova, Bořivojova (Kubelíkova-On dříčkova), Čajkovské-
ho (Ondříčkova-Kubelíkova), Fibichova, Jagellonská (Mile-
šovská-Bořivojova), Křížkovského, Laubova, Lucemburská 
(Milešovská-Bořivojova), Milešovská, nám. Jiřího z Podě-
brad, Ondříčkova (Slavíkova-Bořivojova), Pospíšilova, Pře-
myslovská (nám. Jiřího z Poděbrad-Orlická), Slavíkova, Šev-
číkova, Škroupovo nám., Velehradská, Zvonařova

Blok č. 5:    26. 4. (středa)
Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelíkova), Čajkovského (Ku-
belíkova-Sladkovského nám.), Havelkova, Chvalova, Ježkova, 
Krásova (Kubelíkova-Seifertova), Kubelíkova, Lipanská (Bo-
řivojova-Táboritská), Přibyslavská, Sladkovského nám., U Raj-
ské zahrady (Vozová-Havelkova), Víta Nejedlého, Vlkova

Blok č. 6:    27. 4. (čtvrtek)
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Hu sinecká, Jeroný-
mova, Kostnické nám., Krásova (Seifertova-Husinecká), Ore-
bitská, Pod Vítkovem, Příběnická, Řehořova, Štítného (Blah-
níkova-Cimburkova), U Božích bojovníků

Blok č. 7:    28. 4. (pátek)
Havlíčkovo nám., Chelčického (Lipanská-Prokopova), Chlu-
mova (Seifertova-Prokopova), Lipanská (Chelčického-Hav-
líčkovo nám.), Lupáčova, Milíčova, Rokycanova (Chelčické-
ho-Prokopova), Štítného (Cimburkova-Havlíčkovo nám.)

Blok č. 8:    2. 5. (úterý)
Blahoslavova, Černínova, Českobratrská, Chlumova (Roháčo-
va-Koněvova), Jeseniova (Prokopova-Koldínova), Komenské-
ho nám., Lukášova, nám. Barikád, Ostromečská, Prokopovo 
nám., Roháčova (Prokopova-Koldínova), Rokycanova (Proko-
pova-Koněvova), Sabinova, Tachovské nám., Tovačovského, Že-
rotínova (Blahoslavova-Koldínova včetně spojek + slepý konec)

Blok č. 9:    3. 5. (středa)
Basilejské nám. (západní strana), Biskupcova (Zel. Hajské-
ho-Jana Želivského), Domažlická, Hájkova, Jeseniova (Kol-
dínova-Jana Želivského), Kališnická (Domažlická-slepý úsek),
Koldínova, Malešická (Na Parukářce-Basilejské nám.), Na Pa-
rukářce, Roháčova (Koldínova-Zel. Hajského), U Stadionu, 
U Zásobní zahrady, Zelenky-Hajského, Žerotínova (Koldíno-
va-Zel. Hajského)

Blok č. 10:    4. 5. (čtvrtek)
Kunešova, Na Balkáně (Za Žižkovskou vozovnou-Hraniční), 
Na Hlídce (Na Balkáně-Koněvova), Na Ohradě, Nad Ohra-
dou, Strážní (Na Balkáně-Koněvova), V Bezpečí, V Domově 
(Za Žižkovskou vozovnou-Hraniční), Za Žižkovskou vozov-
nou (Kunešova-Koněvova)

Blok č. 11:    5. 5. (pátek)
Ambrožova, Basilejské nám. (východní strana), Biskupcova 
(Jana Želivského-Jeseniova), Buchovcova, Jeseniova (Jana 
Želivského-Koněvova), Jilmová, Loudova, Malešická (Basi-
lejské nám.-Na Jarově), Na Hlídce (Koněvova-Jeseniova), 
Na Vápence, Rečkova, Strážní (Koněvova-Jeseniova), Vikle-
fova, Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova-Jilmová)

Blok č. 12:    9. 5. (úterý)
Hraniční (Na Balkáně-Koněvova), K Lu činám, K Vrcholu, 
Křivá I a II, Luční (včetně spojky Luční-Luční), Na Balkáně 
(Hraniční-Spojovací), Na Lučinách, Na Vlastním, Na Vrcholu, 
Nad Lukami, Pod Vrcholem, Šikmá, U Kněžské louky, V Do-
mově (Hraniční-K Lučinám), V Okruží

Blok č. 13:    10. 5. (středa)
Buková, Habrová, Květinková, Mezi Domky (Na Vacko-
vě-Za Vackovem), Na Chmelnici, Na Jarově, Na Mokřině, 
Na Rovnosti, Na Vackově (Pod Jarovem-Malešická), Osiko-
vá (Pod Lipami-Habrová), Pod Jarovem, Pod Lipami, Schöf-
flerova, V Jezerách, V Zeleni (Na Mokřině-V Zahrádkách), 
V Zahrádkách, Za Vackovem

Blok č. 14:    6. 5. (sobota)
Husitská (Trocnovská-Koněvova, pravá strana směrem do cen-
tra), Koněvova (Husitská-Pražačka, pravá strana směrem 
do centra), Prokopova (Husitská-Rokycanova), Seifertova 
(Italská-Táboritská)

Blok č. 15:    7. 5. (neděle)
Husitská (Trocnovská-Koněvova, levá strana směrem do cen-
tra), Jičínská, Koněvova (Husitská-Pražačka, levá strana smě-
rem do centra), Korunní (U Vodárny-Šrobárova), Vinohradská 
(Jičínská-Jana Želivského, levá strana směrem do centra)

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

V letošním roce bude na území městské části Praha 3 opět ve třech etapách prováděna komplexní údržba komunikací – na pře-
lomu dubna a května (20. 4. – 10. 5.), v červnu (2. – 20. 6.) a na přelomu září a října (22. 9. – 12. 10.). S ohledem na opakují-
cí se žádosti občanů přijdou poprvé na řadu i nejfrekventovanější ulice (viz blok č. 14 a 15), a to ve dvou víkendových termínech 
(v květnu a říjnu). Současně bude probíhat úklid komunikací, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních 
vpustí. Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit: • uvolnění ulic od parkujících vozidel • vyčištění chodníků před zaháje-
ním KÚK • úklid prostor kolem stanovišť odpadkových nádob. Uvolnění ulic od parkujících vozidel bude zajišťovat TSK hl. m. 
Prahy v týdenním předstihu osazením dopravních značek B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti. V případě 
neuposlechnutí tohoto značení budou vozidla odtahována.

Za potíže při parkování v době komplexní údržby komunikací se omlouváme a všem ukázněným řidičům děkujeme 
za pochopení.

Ptačí chřipka neboli aviární influenza 
je virové onemocnění postihující volně 
žijící ptactvo a drůbež. Nemocná zvířa-
ta mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti 
a hynou v průběhu 1 až 2 dnů. Inkubační 
doba, tj. čas od nakažení do prvních pří-
znaků, je 1–7 dní. Onemocnění je za běž-
ných podmínek na člověka jen omezeně 
přenosné, infekce je možná pouze úzkým 
kontaktem s nakaženými tvory.

Základní zásady ochrany před mož-
nou nákazou a jejím rozšířením:
• Vyvarovat se kontaktu s nakaženými 
a uhynulými ptáky, jakkoliv nemocnou 
drůbež nekonzumovat (na uklidněnou 
je třeba uvést, že virus ptačí chřipky 
H5N1 se ničí při teplotě 70 °C).
• Nedotýkat se ptačích exkretů (trus, 
moč, peří), zabránit dětem, aby si pro-
hlížely nebo braly do rukou nemocné 
a mrtvé ptáky.
• V případě nálezu více než pěti uhynu-
lých ptáků (u vodních i pouze jednoho) 
informovat Městskou veterinární správu 
v Praze, tel. 222 522 126 a 222 513 281. 

Odvoz zvířat zajišťuje Útulek Správy 
služeb Městské policie hl. m. Prahy, tel. 
233 554 242, 283 011 711 a 283 011 719, 
volat lze také přímo na linku 156.

Chovatelé drůbeže jsou pod sankcí 
veterinárního zákona povinni v případě 
podezření na výskyt ptačí chřipky u své-
ho ptactva nebo při jeho větším úhynu 
ihned kontaktovat veterinárního lékaře 
a nadále se přesně řídit jeho instrukce-
mi. Do postižených míst je nutné zaká-
zat vstup cizím osobám. Drobnochova-
telé z Prahy 3 se v případě jakýchkoliv 
nejasností mohou obrátit na P. Hnátko-
vou, vedoucí odd. zdravotnictví ÚMČ 
Praha 3, tel. 222 116 514.

Další informace k ptačí chřipce jsou 
k dispozici na internetové adrese www.
svscr.cz/files/pt.html, případné dotazy je 
možné směřovat rovněž na Z. Smere-
kovou z odd. ochrany prostředí Odbo-
ru životního prostředí ÚMČ Praha 3, 
tel. 222 116 370.
MUDr. Marek Zeman, zástupce starosty,

Patricie Hnátková, odd. zdravotnictví

Ptačí chřipka i u nás?

ze dne 14. 3.
Pověřilo
• RMČ schvalovat v případě relevantně 
odůvodněných žádostí prodloužení lhůt 
vyplývajících ze Zásad postupu prodeje 
bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy 
svěřených MČ P-3 (III. etapa privatizace) 
o 30 dnů
Schválilo
• přijetí investičního úvěru na realizaci 
bytů formou nástaveb v k. ú. Žižkov 
ve výši 70 mil. Kč u České spořitelny, a. s. 
• prodej bytového domu Biskupcova 31 
s příslušným pozemkem za kupní cenu 
12 700 000 Kč (III. etapa privatizace) 
• poskytnutí zpětného čerpání bytovým 
družstvům v celkové výši 1 068 252,60 Kč 
z fondu pro podporu a údržbu privatizo-
vaných obytných domů, návratné půjčky 
pro opravu a rekonstrukci domů na území 
MČ P-3 v celkové výši 2 923 000 Kč z fon-
du obnovy a rozvoje, daru Ošetřovatelské-
mu domovu v P-3, Pod Lipami 44 ve výši 
150 000 Kč z fondu sociálního a zdravot-
ního a darů v celkové výši 6 537 000 Kč 
z grantového a podpůrného fondu • pro-

dej stávajících bytových jednotek v bu-
dově K Lučinám 20-22 oprávněným ná-
jemcům, popř. řádným pokračovatelům 
v nájmu • vyhodnocení výběrového řízení 
na prodej 13 nově vybudovaných a 3 vol-
ných stávajících bytových jednotek v do-
mech K Lučinám 3-5-7, 13, 17-19 a 4-6-8 
a K Chmelnici 3-5 
Souhlasilo
• s upořádáním dětského letního výchov-
ného tábora a s účastí 2 zaměstnanců 
Odb. sociálních věcí ÚMČ P-3 jako ve-
doucích a schválilo poskytnutí finanč-
ních prostředků uvedenému odb. na tuto 
akci ve výši 85 000 Kč z fondu sociálního 
a zdravotního
Vzalo na vědomí
• žádost občanů MČ P-3 o projednání 
návrhu nástaveb na domech Květinko-
vá 13-15 a 17-19 a Pod Lipami 29-31-33, 
35-37-39 a 46-48-50 na jednání ZMČ P-3
a nesouhlasilo se zastavením investičních 
akcí – nástaveb na těchto domech
Zvolilo
• přísedící Obvodního soudu pro P-3 
na volební období 2006–2010

Zastupitelstvo městské části Praha 3

Termíny čištění
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Milan Český, 
starosta
1. Koncem minulého roku jste v Radničních 
novinách informoval o tom, kde se v Praze 3 
mají objevit další kamery, a zároveň vyzval čte-
náře, aby případně navrhli další vhodná místa. 
Přišel nějaký podnět?

Čtenáři moji výzvu vyslyšeli a do diskuse
o kamerovém systému se zapojili v hojném po-
čtu. Takový zájem spolupracovat s radnicí na ře-
šení konkrétního problému mě samozřejmě 
velmi těší. Mohu z něho ale také vyvozovat, 
že otázka bezpečnosti je stále vnímána jako vel-
mi naléhavá.

Všemi podněty, které jsem touto cestou ob-
držel, jsme se zabývali, žádný rozhodně neskon-
čil v koši. V řadě případů jsou však požadav-
ky spoluobčanů na umístění kamer již fakticky 
splněny. Používaná monitorovací zařízení to-
tiž mají značný dosah, a tak – ač se to mnohdy 
neví – pokrývají i místa třeba několik set metrů 
vzdálená. Návrhy na dosud nesledované lokali-
ty jsem projednal s představiteli státní i městské 
policie.

Výsledný požadavek Prahy 3 byl už předán 
Magistrátu hl. m. Prahy, který budování kame-
rového systému zajišťuje. Městská část se na té-
to formě zvyšování bezpečnosti a prevence kri-
minality od počátku finančně podílí. Považuji to 
za dobře vynaložené peníze. Jednoznačně totiž 
platí, více kamer rovná se méně krádeží a pře-
padení, méně vykradených nebo poničených aut 
a méně domů poškozených řáděním sprejerů.
2. Nejvíce grantů třetí městské části opět smě-
řuje do kultury. Proč? Máte jasná pravidla 
pro to, které žádosti vyhovíte a které nikoliv?

Žižkov se dlouhodobě profiluje jako čtvrť, 
kde to kulturně a společensky žije. Tento trend 
je podporován i ze strany radnice, což se pro-
jevuje také při rozdělování grantů. Různé kul-
turní a umělecké projekty by se bez naší pomo-
ci vůbec nemohly rozjet. Na druhou stranu to 
však neznamená, že kvůli zvýšené pomoci kul-
tuře zanedbáváme jiné oblasti. Grantových té-
mat je kolem desítky a své místo mezi nimi mají 
aktivity zaměřené na seniory a handicapované, 
životní prostředí, protidrogovou prevenci nebo 
třeba volný čas dětí a mládeže.

Zdejší grantový systém funguje již něko-
lik let a mnohé další pražské radnice se u nás 
inspirovaly. Objem rozdělovaných finančních 
prostředků rok od roku roste, letos to bylo více 
než sedm milionů korun. Přesto se nám bohu-

žel asi nikdy nepodaří vyhovět všem žadate-
lům. Podporujeme proto zvláště ty, kteří jen ne-
stojí s nastavenou rukou, ale sami si obstara-
jí část peněz z jiných zdrojů. Zároveň pečlivě 
hodnotíme dosavadní počínání a výsledky toho 
kterého žádajícího subjektu a nakolik je jeho 
činnost společensky přínosná a dokáže oslovit 
veřejnost. Jednoduše řečeno, vycházíme vstříc 
především žádostem od lidí a organizací, kteří 
ve svém oboru už něco dokázali.
3. Již pojedenácté zavlála na žižkovské radni-
ci tibetská vlajka. Myslíte si, že má taková akce 
stále smysl?

Kdybych měl pocit, že z vyvěšování tibetské 
vlajky se stalo toliko prázdné gesto, byl bych prv-
ní, kdo by kolegy radní přesvědčoval, abychom 
od účasti na kampani upustili. Letos jí opět před-
cházel nesouhlas čínské strany. Obdržel jsem – 
stejně jako starostové dalších českých radnic – 
dopis čínského velvyslance vyjadřující odmítavé 
stanovisko Číny k projevu solidarity, který Vlaj-
ka pro Tibet symbolizuje. Použitý slovník a ar-
gumentace mně nápadně připomněly poměry 
u nás před rokem 1989. Utvrzuje mě to v názo-
ru, že Čína svůj postoj v otázce Tibetu absolut-
ně nezměnila. V naší zemi trvalo období totali-
ty celé půlstoletí, osobně jsem v něm musel pro-
žít dlouhých 30 let. Tehdejšímu komunistickému 
režimu byly mezinárodní aktivity kritizující po-
rušování základních lidských práv krajně nepří-
jemné. Pro nás byly naopak zastáním a dodáva-
ly nám vnitřní sílu a naději, že se situace jednou 
změní. Dnes přes všechny každodenní problé-
my opět žijeme ve svobodě. Víme, co znamená 
žít v nedemokratických podmínkách, a sympati-
zujeme s těmi, kterým jsou hodnoty demokracie 
upírány. To je projev občanského postoje, který 
dle mého nejhlubšího přesvědčení nemohou za-
stínit žádné obchodní nebo politické zájmy.

ODPOVÍDÁ…

V této rubrice Radničních novin vládnou perem členové Za-
stupitelstva hl. m. Prahy zvolení za třetí městskou část. Čtenáři 
se dovídají, jaký další majetek města bude díky našemu nema-
lému snažení převeden na Prahu 3 či jak velkou dotaci se v náš 
prospěch zase podařilo prosadit. Tu na zřízení vinice, tu na do-
stavbu sociálního zařízení nebo rekonstrukce škol. Mohlo by 
se až zdát, že práce našich zástupců v pražském „parlamen-
tu“ má podobu nekonečného přetahování o peníze a probíhá 
ve stylu „urvi, co můžeš“.

Jakkoli může být takové vyznění atraktivní z hlediska pre-
zentace v novinách, vůbec nevystihuje podstatu práce na ma-
gistrátu. Na úrovni hlavního města se zabýváme důležitý-
mi systémovými otázkami a výrazné zastoupení komunálních 
politiků, kteří zároveň působí na místních radnicích, se jedno-
značně ukázalo jako pozitivní. Jsme-li schopni řešit problé-
my koncepčně a nastolit jasná pravidla pro všechny, ubývá 
snah jednotlivých pražských obvodů prosadit své vlastní zájmy 
na úkor druhých. Reprezentace Prahy 3 se k tomuto přesvěd-
čení velmi silně hlásí. Troufám si tvrdit, že i naším přispěním 
se zlepšilo celkové ekonomické postavení městských částí dané 
dotačními vztahy, velká Praha je také vstřícnější k požadavkům 
na svěřování majetku. Pozitivní změny jsou díky nové granto-
vé politice jednoznačně vidět v oblasti financování kultury. Po-
dílíme se na systémových úpravách řízení společností s majet-
kovou účastí metropole, jejichž fungování má dosah na život 
všech Pražanů. Ruku v ruce je nutné postupovat rovněž třeba 
u regulace dopravy. Zavádět vytrženě jen v jedné čtvrti place-
né parkování nebo odsud vyhánět těžká nákladní auta vede jen 
k tomu, že se obtíže okamžitě přelijí jinam.

Zastupitel hlavního města zkrátka musí jednat ve prospěch 
celé Prahy. Pokud tak činí, koná zpětně to nejlepší i pro měst-
skou část, kde byl zvolen.

Pavel Hurda,
zastupitel hl. m. Prahy

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Ve prospěch 
celé Prahy

V pondělí 6. března jsem se zástupcem starosty Ing. Bohuslavem Nigrinem uví-
tal na žižkovské radnici vzácné hosty ze středoškolského ústavu v Bretani. Jmenuje 
se „Lyceum La Providence Saint Malo“ a od roku 2003 spolupracuje s Gymnáziem 
Karla Sladkovského. V rámci výměnného pobytu v Praze projevili zástupce ředite-
le Jeremy Taylor spolu s dvěma dalšími profesorkami francouzské školy zájem po-
dívat se i na obecní úřad třetí městské části.

Po krátké besedě věnované především historii Prahy 3 a města Saint Malo jsme 
návštěvu z Francie provedli po historické budově na Havlíčkově nám. a ukázali 
jim např. obřadní síň, zasedací sál nebo radniční galerii. Setkání se zúčastnil také 
ředitel Gymnázia Karla Sladkovského PhDr. Ivan Nefe, CSc.

MUDr. Marek Zeman, zástupce starosty

Návštěva z Bretaně

Všechny mateřské a základní školy
v Praze 3 jsou samostatnými právními
subjekty se statutem příspěvkových or-
ganizací. Pro jejich ředitele a ředitelky 
to znamená být nejen dobrým pedago-
gem, ale také velmi schopným mana-
žerem. Průměrná škola má totiž okolo 
50 zaměstnanců a roční rozpočet řádo-
vě 10 milionů korun. Rozhodně se tedy 
nejedná o žádný „malý podnik“.

Mezi jednotlivými školami jsou ale
co do velikosti značné rozdíly. Napří-
klad v MŠ Přibyslavská jsou pouze dvě 
třídy se 46 žáky a celkem 5 zaměstnan-
ců. Objem mzdových prostředků či-
ní cca 900 tisíc Kč a provozní nákla-
dy přibližně 100 tisíc Kč za rok. Toto 
jedno z nejmenších školských zaříze-
ní naší městské části má velmi ome-
zené možnosti vyrovnávat krátkodobé
výpadky jakéhokoliv druhu, ať už jde
o nemocnost učitelek, nebo nutnost 
nečekaných provozních výdajů. Přitom 
zmíněnou školku potřebujeme, proto-
že na dolním Žižkově se nachází již je-
nom MŠ Vozová a ta nemůže kapacit-
ně pokrýt celou oblast.

MŠ Přibyslavská není svěřen žádný 
majetek, neboť je úzce propojena se ZŠ 
Jaroslava Seiferta v ulici Vlkova: nachá-
zí se ve stejné budově a využívá společ-
nou školní kuchyň. Každá škola má 
však vlastní vchod. ZŠ patří se zhruba 
300 žáky, 40 zaměstnanci a ročním roz-
počtem téměř 12 milionů Kč ke střed-
ně velkým školním institucím. Z hledis-
ka ekonomiky řízení a provozu je snad 
jasné, že spojení uvedených organiza-
cí do jedné by bylo prospěšné. S tímto 

krokem, který se nyní chystá, souhlasí 
i ředitelky obou škol.

Ale co to bude znamenat pro děti 
a jejich rodiče? Troufám si tvrdit, že po-
kud to poznají, tak jenom v dobrém. 
Sloučením vznikne jeden právní subjekt 
„Mateřská škola a základní škola Jaro-
slava Seiferta, Vlkova“, který však bude 
zapsán jak v rejstříku MŠ, tak ZŠ (s uve-
dením současných kapacit daných škol). 
Samozřejmě se nebude měnit počet uči-
telů, pedagogické zaměření ani objem 
mzdových prostředků pro MŠ a ZŠ, pro-
tože toto vše se odvozuje od počtu žáků. 
Na provoz školní budovy bude vyna-
kládána stejná suma peněz, jenom s ní 
bude vládnout jeden ředitel. Nehrozí 
však potom potlačení stávající MŠ? Ur-
čitě ne, o to se postará zástupce ředite-
le pro předškolní vzdělávání, jenž bude 
jmenován na místo současné ředitelky 
MŠ, která odchází do důchodu.

Rada třetí městské části již vyslovila 
se záměrem sloučení obou škol souhlas, 
dojít by k němu mělo k 1. 7. letošního 
roku. Připravit vše potřebné je úkolem 
Odboru školství ÚMČ. Nepouštíme se 
do žádného experimentu, v některých 
pražských obvodech již spojené MŠ/ZŠ 
delší dobu dobře fungují a máme se te-
dy kde poučit. Rodiče dětí, které na-
vštěvují MŠ a ZŠ ve Vlkově ulici nebo 
se na ně chtějí zapsat, nemusí mít žád-
né obavy. Pokud by kdokoliv potřebo-
val nějaké podrobnější informace nebo 
měl i kritické připomínky, budu rád, 
když se na mě bez zdráhání obrátí.

Ing. Bohuslav Nigrin,
zástupce starosty

Právě v těchto dnech odevzdali mno-
zí z nás svá daňová přiznání. Letos je po-
prvé vyplňovali i lidé nepodnikající, a to 
z důvodu nově zavedeného společné-
ho zdanění manželů. Již tak dost složitý 
systém se ještě zkomplikoval, tato změ-
na však alespoň ušetří peníze rodinám 
s dětmi, zejména je-li manželka na ma-
teřské a nevydělává. Za to samozřejmě 
stojí utkat se s dalším papírováním, ač 
víme, že nás stát všelijakými formulá-
ři neúměrně zatěžuje. O samotném vy-
plnění daňového přiznání bylo napsáno 
mnoho řádek snad úplně ve všech dení-
cích a časopisech. Já bych na tomto mís-
tě rád upozornil pouze na několik ne-
příliš zmiňovaných povinností a změn.

Nevýhodou společného zdanění je to,
že pokud manželka podniká, musí platit 
zálohy podle vypočteného podílu na da-

ni a nikoliv na základě skutečných příj-
mů. Jsou-li tedy nižší a manžel má nao-
pak vyšší příjmy ze závislé činnosti (za-
městnání), které jsou jako mzda auto-
maticky daněny zaměstnavatelem, mů-
že to znamenat, že celkově bude man-
želská dvojice naprosto nesmyslně pla-
tit na zálohách více než bez společ-
ného zdanění a dvanáct měsíců tak 
zadarmo (bezúročně) „půjčovat“ státu. 
Příští rok ale samozřejmě budou na da-
ni doplácet o to méně, případně jim bu-
dou peníze vráceny.

Do osmi dnů od podání daňového 
přiznání jsou poplatníci povinni podat 
přehled o příjmech a výdajích své zdra-
votní pojišťovně. Při jeho vyplňování by 
neměli zapomenout na zvýšení vyměřo-
vacího základu – na 45 % rozdílu příjmů 
a výdajů (z původních 35 % platných 

ještě v předminulém roce). Pro rok 2006 
se to ještě zvedlo – na 50 %, takže letošní 
zálohy na zdravotní pojištění již musíme 
vypočítávat z této hodnoty. Totéž pla-
tí pro přehled pro správu sociálního za-
bezpečení, který je nutné podat do 30. 4.

Na závěr snad jen připomínám, že jak 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob, 
tak oba přehledy lze poslat doporučeně 
prostřednictvím pošty, a není proto nut-
né chodit na příslušné instituce osobně. 
Na formuláři pro zdravotní pojišťovnu 
sice najdeme kolonku pro razítko fi-
nančního úřadu (na ověření, že přehled 
podáváme v zákonem stanovené lhů-
tě), dle mých zkušeností i jako daňové-
ho poradce však stačí přiložit kopii po-
dacího lístku.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Po daních placení pojistného

Spojení mateřské a základní 
školy v ulici Vlkova

Kdo v devadesátých letech chodíval
do kulturního domu na Prokopově ná-
městí, jistě pamatuje na plyšového med-
věda v přízemí, který vítal děti i dospě-
lé na kurzech a akcích pro celé rodiny. 
V roce 2002 však bylo středisko jako 
příliš finančně náročné na provoz zru-
šeno. Skupina maminek spolu s dvěma 
pedagožkami bývalé KVS Trojka teh-
dy založila občanské sdružení, napsa-
la projekt a začala s ním obíhat radni-
ci i magistrát. Bylo jim líto, že by měla 
ze Žižkova zmizet nabídka zájmové čin-
nosti a kultury pro ty nejmenší. Jejich 
nápad městská část uvítala a podpořila 
poskytnutím krásně zrekonstruovaných 
prostor v Jeseniově ulici. V červnu 2003 
byla slavnostně otevřena Nová Trojka.

Dnes rozličné programy trojkového 
mateřského a otcovského centra navště-
vují pravidelně na dvě stovky rodin. Již 
dvouměsíční prťata cvičí spolu s mamin-
kami na čtvrtečních Miminkách a sotva 
trochu odrostou, mohou okusit první 
výtvarničení na pátečních Mrňouscích 
(pro děti od 1 roku) nebo pondělních 

Batolátkách (od 2 let), pro mladší před-
školáky (od 2,5 let) je tu zase středeč-
ní Školička, na kterou se ale musí odvá-
žit sami. Maminky, kterým po narození 
potomků často nezbývá než radikálně 
změnit tempo života a mnohdy i okruh 
přátel a známých, zde vedle zajímavých 
přednášek a debat týkajících se výcho-
vy nacházejí inspiraci a podporu ve spo-
lečenství lidí ve stejné situaci. Mají-li na-
víc ještě chuť vymýšlet něco zajímavého 
pro druhé, setkají se s velkým pocho-
pením. Vždyť z touhy po seberealizaci 
a přání dát času mateřství další rozměr 
Nová Trojka vznikla!

Centrum v Jeseniově není ale určeno 
jen pro malé děti a ženy na mateřské. 
Každoročně totiž nabízí řadu hudeb-
ních, keramických, výtvarných a pohy-
bových kurzů vedených kvalifikovaný-
mi lektory, a to pro předškoláky, školá-
ky i dospělé. Není na nich důležitá míra 
talentu, ale chuť pustit se do něčeho no-
vého. A ta na Žižkově evidentně nechy-
bí, třeba letos v prvním pololetí se přihlá-
silo okolo 150 zájemců. Zavítat je možné 

také na všelijaké jednorázové akce (mu-
zikoterapie, dárkové dílny apod.) ne-
bo třeba dětský pondělní Klub bez klí-
če, věnovaný různým výtvarným techni-
kám, který je za dobrovolné vstupné.

Původně panelákový byt, kde Nová 
Trojka realizuje své programy, narazil 
nyní i přes svou poměrnou rozlehlost 
(134 m2) na své limity. Dlouhé čekací 
seznamy na cvičení s miminky a před-
školní „přípravku“, přeplněná středeč-
ní odpoledne v herně, chodba napěcho-
vaná kočárky, kterou se prodírají děti 
na keramické kurzy... Prosby o rozšíření 
prostor přicházejí od rodičů stále častě-
ji, vždyť jen minulý rok prošlo centrem 
na sedm tisíc lidí! A právě v situaci, kdy 
Nová Trojka praská ve švech, se oteví-
rá možnost expandovat do sousedních 
místností, které koncem roku opus-
tí Pražská energetika. Protože městská 
část Praha 3 dlouhodobě celý projekt 
podporuje, bude se snažit maximálně 
pomoci.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Nová Trojka praská ve švech
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Číšník vás usadí ke stolku a nalije čis-
tého vína. Do světla neslyšně vkročí me-
dová píseň, vzduch ztěžkne a zajiskří. 
Na místě činu dva lidé. Pach krve změ-
ní celý svět v bufet, pinglové neskloněni 
stále dolévají a kolem vás hned smích, 
hned ticho. Matapa je zkoumání pro-
storu a možností divadla, Matapa je bití 
bytí až na krev.

Po necelém půlroce od uvedení Mira-
marmory přichází Palác Akropolis s dal-
ším představením, o jehož vznik se jako 
producent zasloužilo. „Koncipovaný di-
vadelní večer s živou hudbou a občer-
stvením“ nazvaný Matapa na krev bude 
mít premiéru 21. a 22. dubna.

Celý prostor sálu včetně balkónů bu -
de stylizován jako kavárna s nádechem
vznešené tajemnosti à la David Lynch 
(„Dick Laurent je mrtvý!“). Hosty při-
vítají číšníci-herci, uvedou je na jejich 
místa, prohodí s nimi pár slov a jako 
klauni je obsluhují. Děj se tak ode-
hrává mezi diváky, nad nimi i za jejich 
zády. Celý prostor je zároveň jeviš-
těm a hledištěm. Do kuželu světla ná-
hle vstupuje zpěvačka a křehký příběh 
dvojice hlavních hrdinů začíná. Jejich 
osud – nahlížen z různých úhlů pohle-
du – se před námi postupně odkrývá, 
až smrt jedné z postav přinese prud-
ký zlom. Ocitneme se v bufetu s plas-
tovými stolky, reklamními slunečníky, 
nápoji v kelímcích a papírovými tácky 
a na místo dosavadního míšení gagů, 
činohry a zpěvu nastupuje improviza-
ce směřující do krvavého finále…

Matapa se jako „hnutí divadelní my-
sli“ profiluje od r. 1999. Pracuje a pohrá-
vá si s propojováním divadelních a ne-
divadelních technik na jevišti i ve veřej-
ném prostoru, experimentuje se žánry 
živého umění, od kabaretu přes klau-
nerie, pouliční divadlo a happening až
po site specific projekty, moderní tanec 
či butó. Jádro souboru se utvořilo na ka-
tedře alternativního a loutkového diva-
dla DAMU. V roce 2002 se Matapa 
umístila na třetím místě v mezinárod-
ní choreografické soutěži Cena Jarmi-
ly Jeřábkové, o dva roky později byla 
v českém kole Pinokkio Prize oceněna 
za originalitu, vhled a diváckou odezvu.

-akr-

Krvavá proměna 
kavárny v bufet

INZERCE

Pěkně hip-hopem to bere 
pražská kapela Tempera-
mento. Sotva vznikla a už 
tu byl triumf v podobě ví-
tězství v hudební soutěži 
Coca-Cola Popstar. Loň-

ský úspěch přinesl možnost vydat prv-
ní album. To je nyní na světě, jmenu-
je se Uno Momento a bude pokřtěno 
13. dubna v Paláci Akropolis. Zaklada-
tele skupiny Aziho jsme se zeptali:

Jak byste popsal hudbu Temperamen-
ta někomu, kdo o Vás nikdy neslyšel?

Myslím, že naše hudba je pohodová, 
příjemná, temperamentní a neokouka-
ná! Každý si v ní něco najde. Ať prvky 
hip-hopu, popu, rocku, latiny, nebo fol-
ku. Texty jsou převážně v češtině a větši-
nou jsou to příběhy a situace ze života!
Kdo je autorem písní na debutové 
desce?

Tak na desce je třináct songů! Deset 
písniček jsem napsal já, jednou přispěl 

Loco a na dvou jsme pracovali s Lo-
cem dohromady! Týká se to jak hudby, 
tak textů. Jinak samozřejmě do hotové 
kostry písně občas něco zásadního při-
dal i kytarista Vanky!
Proč jste si pro křest vybrali právě žiž-
kovskou Akropoli? Budete mít nějaké 
hosty? A přijdete v sombrerech?

Palác Akropolis je pěkný a příjem-
ný klub! Máme ho rádi, a proto se tam 
uskuteční náš křest! Hostů bude plno, 

určitě se objeví lidi, kteří nám pomáha-
li s deskou. Na pódiu potom plánujeme 
smyčcový kvintet, který s námi odehra-
je pár písní. Budou i tanečnice... Bude 
toho víc, ale nechceme moc prozrazo-
vat! Určitě přijdeme v sombrerech a sr-
dečně zveme každého, kdo má chuť si 
přijít poslechnout, jakou dělá Tempera-
mento hudbu!

Připravil Patrik Benda
Více informací  najdete na internetových 
stránkách www.temperamento.cz.

Temperamentní 
Temperamento

To nejlepší z domácí soudobé taneč-
ní a pohybové tvorby uplynulé sezó-
ny představí již po dvanácté Česká ta-
neční platforma. Letos bude probíhat 
od 7. do 12. dubna a nabídne celkem 
15 choreografií a dalších doprovodných 
akcí na scénách Ponce, Alfreda ve dvo-
ře, Duncan Centra, Švandova divadla 
na Smíchově a NoD Roxy. Program 
festivalu, jehož pořadatelem je občan-
ské sdružení Tanec Praha, slibuje i ten-
tokrát stylovou pestrost.

Platfromu zahájí vítězka Ceny Saz-
ky 2004 Petra Hauerová představením 
TuringMachine, které kombinuje pohy-
bové divadlo s lasery a projekcemi. Sil-
né zastoupení budou mít díla, která byla 

vytvořena v průběhu mezinárodních re-
zidencí (Vzdálené ráje Ioany Mony Po-
povici, Beneath the Silence Olgy Cobos 
a Petera Miky, Struktury vratkosti Ka-
ren Foss, Cocoon Invisible Zuzany Ko-
zánkové a Omša Milana Kozánka). Těšit 
se rovněž můžeme např. na prezenta-
ce mladých absolventů taneční katedry 
HAMU (Linda Stránská) a konzervato-
ře Duncan Centre (Michal Záhora, Nora 
Sopková aj.). Dále je nutné upozornit 
na pozoruhodný divadelní počin skupi-
ny Farma v jeskyni a režiséra Viliama 
Dočolomanského Sclavi – Emigrantova 
píseň, který získal velké uznání kritiků.

Jednotlivá vystoupení bude opět hod-
notit mezinárodní odborná porota, kte-
rá nejzajímavějšímu z nich udělí pres-
tižní Cenu Sazky za „objev v tanci“. Ta 
výherci mimo jiné přinese finanční pro-
středky na realizaci nového projektu. 
Návštěvníci festivalu mohou zase svý-
mi hlasy určit vítěze Ceny diváka. Čes-
ká taneční platforma však není pouze 
o oceněních. Na přehlídku jsou každo-
ročně zváni význační domácí i zahranič-
ní hosté, producenti, organizátoři fes-
tivalů, ředitelé divadel, zástupci médií 
a další. Pravidelně je některá z předsta-
vení zaujmou, a tak festival v minulosti 
již nejednou odstartoval úspěšné hosto-
vání českých umělců např. v Izraeli, ze-
mích Evropské unie nebo USA...

Yvona Kreuzmannová,
ředitelka Tance Praha

Festival tance v režii Ponce

Foto: A. Rubešová

Kouzelný vrch, venkovský dům, tlejí-
cí zahrada, šípky, jeřabiny a jablka... žlu-
tá jablka. Na odlehlém kousku světa žije 
babička a její tři vnučky, sestry. Tradiční 
hodnoty se střetávají s moderním myš-
lením. Zákony přírody i řádu věcí lid-
ských jsou neúprosné, ale spravedlivé...

Když Vikadlo vyhlásilo v loňském ro-
ce soutěž o nejlepší původní divadel-
ní hru pro svou scénu, předpokládalo, 
že se sejde několik příspěvků. Nakonec 
musela porota posuzovat celkem třiatři-
cet textů, o vítězné práci však rozhodla 
zcela jednomyslně: titul O Žlutém kopci,
jehož autorkou je Olga Černá z jihočes-
kého Milevska, je zaujal jak svým ma-
gickým a tajemným laděním, tak přede-
vším metaforickým jazykem, prodchnu-
tým nevšední básnivostí.

Divadlo Vikadlo se okamžitě pustilo 
do přípravy inscenace, režie se ujal Ivo 
Šorman. Mnohovrstevnatý příběh plný 
poezie se premiérově představí nadchá-
zející měsíc, 18. a 26. dubna. -red-

O Žlutém kopci, 
řádu a tradici

Foto: N. Knap

Ivan Král opět ukázal, že umí! Cha-
rismatický hudebník přijel ze Spojených 
států do Prahy, aby zahrál v žižkovské 

Akropoli. Mimořádný koncert se konal
v úterý 14. 3. při příležitosti 60. naro-
zenin radního Pavla Hurdy. Vedle mu-

zikanta slavného jména doprovázeného 
kapelou Estrada nadchla publikum ta-
ké znovuvzkříšená formace STP. Dobře 
naladěnému oslavenci popřáli starosta 
Milan Český i pražský primátor Pavel 
Bém, poslanec Marek Benda, zpěvačka 
Iveta Bartošová nebo režisér a blízký 
kamarád Tomáš Vorel a mnoho a mno-
ho dalších vzácných hostů. 

Vystoupení Ivana Krále bylo hodně 
příjemným hudebním dárkem. Navíc 
symbolickým v tom, že právě on kon-
certoval při otevření Paláce Akropolis 
v listopadu 1996. „Akráč“ se od té doby 
stihl stát jedním z nejoblíbenějších praž-
ských klubů a s příchodem Pavla Hurdy 
coby nového majitele je spojena jeho 
ekonomická stabilizace a snaha vybu-
dovat pro alternativní kulturu centrum 
mezinárodního významu.

-pbl-

Rocková legenda v Akropoli

Foto: I. Bárta

Foto: I. Bárta

Foto: T. Bořil

Kandidát ODS do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky Ing. Daniel Reisiegel si Vás dovoluje 
pozvat na předvolební setkání za účasti předsedy 
Občanské demokratické strany Ing. Mirka Topolánka 

v úterý 11. dubna od 16:00
před Palácem Flóra u výstupu ze stanice metra

Pozvánka 
na předvolební setkání

po modré společně
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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

AK STAVEBNINYAK STAVEBNINY
ŽŽIIŽŽKOVKOV

Malešická 74, 130 00 Praha 3
Tel./fax:  222 581 211

    Otevřeno: Po–Čt 7:00–16:00
 Pá 7:00–15:00

U nás najdete zboží všeho druhu –
 stavební materiál i nářadí.

Doprava zajištěna.

PRAHA 3

PRAHA 10

KLADNO

Koněvova 73, tel.: 222 581 373

Vršovická 48, tel.: 271 726 677

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

•

•

•
•

Firma Š+M - provádí tyto práce
MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
výroba, montáž, začištění • rozpočty, konzultace zdarma
tel./fax: 241 494 620, mobil: 603 485 331

KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, 
DAŇOVÉ EVIDENCE, MEZD, 

PERSONALISTIKY, DANÍ.
Baranova 40, Praha 3

Volejte: 222 210 903, 602 306 760

� ANGLIČTINA � FRANCOUZŠTINA, 
� ŠPANĚLŠTINA � NĚMČINA
� konverzace AJ, ŠJ, FJ s rodilým mluvčím
� přípravné kurzy na FCE
 NOVINKA – intenzivní Callan metoda 

LEXIS – jazyková škola
Sudoměřská 39
130 00  Praha 3
tel.: +420 222 721 363
tel./fax: +420 222 716 482
e-mail: lexis@lexis.cz
www.lexis.cz

Jazykové kurzy

PO
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!

Koupíme činžovní domy 
a půdní prostory na Praze 3, 2
– bytové, nebytové skladové, jakékoli velikosti. 

Nabídky pouze od přímých majitelů.
Tel.: 603 843 047, e-mail: malesicka@seznam.cz

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.

–

  
 

ZŠ Sázavská 5, Praha 2
s rozšířenou výukou plavání

Vás zve na talentové zkoušky
do 5. a 6. plavecké třídy

dne 26. 4. 2005 (náhr. term. 17. 5.).
Sraz v 7.00 hod. před školou.

Šance pro všechny, kdo rádi sportují.
Informace: 

tel. 222 522 406, sazavska@zssazavska.cz

www.zssazavska.cz
Přihláška ke stažení na webu
nebo k vyzvednutí ve škole.

S T A R O Ž I T N O S T I  ve Vysočanech
vykupují za hotové zlaté i granátové šperky – i pošk., větší brilianty, zl. mince, porcel. figurky –
Míšeň, Rosenthal, stříbrné nádobí, st. šavle, kvalitní obrazy, bronzové sošky, letecké hodinky

Aktuálně: Obraz lokomotivy od Ronka a obrazy od E. Famíry
 Přítomnost znalce: pondělí a čtvrtek

 Jednotlivě i celé pozůstalosti v domácnostech!
Praha 9, Pod pekárnami 3, naproti stanici metra Vysočanská 

Tel.: 283 893 334, 604 477 771, po – čt: 10.00 – 17.30 hod., event. dohodou

U Rajské zahrady 20, Praha 3 – Žižkov
tel.: 777 806 641 • www.prodluzovanivlasu.cz

PŘIJATELNÉ 
CENY

Prodlužování vlasůProdlužování vlasů
metodou BOND PLUS

KKadeřnictvíadeřnictví

RESTAURACE  „U radnice”
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 • teplá jídla po cel teplá jídla po celý den – 150 g od 45 K´ den – 150 g od 45 Kcc
 •  lovecký salonek (cca 20 osob)
 •  sportovní sklípek + sauna (cca 20 osob)
 •  sobotní a ctvrtecní vecery s harmonikou
 •  velkoplosná televize – sportovní prenosy

Teessíme se na Vaíme se na Vassi návi návssteevu vu 
v pv prríjemném prosíjemném prostrredí!edí!

Havlíckovo námestí 7, Praha 3, tel.: 222 782 713
otevreno: pondelí – nedele 1000 – 2300

KOHO VOLIT?

NEZávislí DEMokraté

www.nezdem.cz
e-mail: tereza.stanovska@seznam.cz

Klub přátel Žižkova se zabývá 
dokumentací historie Žižkova. Jedním z důle-
žitých pramenů jsou i dobové fotografie. Pro-
to prosíme, podívejte se do svých alb a sbírek, 
zda tam nemáte nějaké staré záběry zejmé-
na budov, ulic, parků a života na ulicích. Rádi 
bychom takové obrázky viděli, a pokud bu-
dete souhlasit, okopírovali si je (samozřejmě 
bez jakéhokoliv poškození) pro náš archiv.

Navštívit nás můžete každé úterý od 16.00 
do 18.00 v Blahoslavově 2 (přízemí), případ-
ně kontaktovat telefonicky – tel. 222 714 180 
a 731 288 425 (J. Polanecká) nebo 724 608 007 
(P. Kallista). Náš e-mail: kpz@atlas.cz.

Petr Kallista, Klub přátel Žižkova

Máte doma 
staré fotografie?

ÚČETNÍ FIRMA ZPRACOVÁVÁ
• účetnictví a daňovou evidenci 
malých organizací včetně mezd

• silniční daň • daň z nemovitosti
• DPH  • daňová přiznání 

• ekonomické a daňové poradenství
Osobní přístup ke klientům
Kancelář: Praha 3, Biskupcova 21

Tel.: 222 581 575, 777 025 835, 607 558 366

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ  A NÁBYTEK NA MÍRU

 skříně do výklenku, zkosené,
rohové, do prostoru
nástavce na zem i do výšek
předsíňové stěny a botníky
šatny
kancelářský nábytek
vlastní výroba

PRAHA 3 – Žižkov, Seifertova 14
tel.: 222 712 037
PRAHA 5 – Košíře, Plzeňská 163 
tel./fax: 257 212 414, tel.: 603 711 333
PRAHA 7 – Holešovice,  Argentinská 6
tel./fax: 220 876 807

www.stako.cz • e-mail: stako@stako.cz

za bezkonkurenční ceny
MÓDNÍ TREND – DĚLENÉ DVEŘE

�

�

�

�

�

�
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

6. 4. – 6. 5. JAN TRÁVNÍČEK: Obrazy 
(vernisáž 6. 4. v 17.00)

Biskupcova 31, Praha 3
tel.: 271 771 349, fax: 222 585 345
info@kinoaero.cz, www.kinoaero.cz
  1. so 18.15 JARO, LÉTO, PODZIM, 

ZIMA… A JARO
20.30 VELKÁ ŽRANICE (FK)
23.00 WALLACE A GROMIT: 
PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA

  2. ne 18.00 FAKTÓTUM
20.30 LUK

  3. po 18.00 SUPER SIZE ME
20.30 CRASH

PROJEKT 100 – 2006
  4. út 18.00 THX 1138 (FK)

20.30 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY (FK)
  5. st 15.30 PLAYTIME (FK pro SŠ)

18.00 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY (FK)
20.30 KŘIŽNÍK POTĚMKIN (FK)

  6. čt 18.00 KŘIŽNÍK POTĚMKIN (FK)
20.30 MOTOCYKLOVÉ DENÍKY (FK)

  7. pá 18.00 MOTOCYKLOVÉ DENÍKY (FK)
20.30 U KONCE S DECHEM (FK)
22.30 MRTVÁ NEVĚSTA TIMA 
BURTONA (noční projekce)

  8. so 18.00 ZVĚTŠENINA (FK)
20.30 ARIZONA DREAM (FK)
23.00 SUPER SIZE ME

  9. ne 18.00 MATCH POINT – HRA OSUDU
20.30 DOBROU NOC A HODNĚ 
ŠTĚSTÍ

10. po 18.00 OUTSIDER
20.30 DEVÁTÝ DEN

11. út 18.00 ZLOMENÉ KVĚTINY
20.30 KACHNÍ SEZÓNA

12. st 15.30 HOTEL RWANDA (FK pro SŠ)
18.00 REVIZOŘI (FK)
20.30 ZKROCENÁ HORA

13. čt 18.00 JÁ A TY A VŠICHNI OSTATNÍ
20.30 LUK

LATINSKOAMERICKÝ DÝCHÁNEK
14. pá 17.30 FLORENTINO A ĎÁBEL

19.15 NIKOMU TO NEŘÍKEJ
21.30 DÝMKA

15. so 17.30 ARCHANDĚLOVO PEŘÍ
19.15 POŘADNÍK
21.30 PANTALEÓN A NÁVŠTĚVNICE

16. ne 16.30 MEXICKÁ JÍZDA
18.30 KACHNÍ SEZÓNA
20.30 MOTOCYKLOVÉ DENÍKY

17. po 18.00 DARWINOVA NOČNÍ MŮRA
20.30 INDIÁN A SESTŘIČKA

18. út 18.00 LUK
20.30 MNICHOV

19. st 15.30 MLÉČNÁ DRÁHA (FK pro SŠ)
18.00 OLDBOY
20.30 PLECHOVÝ BUBÍNEK (FK)

20. čt 18.00 SPALOVAČ MRTVOL
20.30 INDIÁN A SESTŘIČKA

21. pá 18.00 SUPER SIZE ME
20.30 RÁJ HNED TEĎ
22.30 KAFE A CIGÁRA

22. so 18.00 LUK
20.30 NEPOHODLNÝ
22.45 OSTROV

23. ne 18.00 INDIÁN A SESTŘIČKA
20.30 CRASH

24. po 18.00 WALK THE LINE
20.30 SNÍDANĚ NA PLUTU

25. út 18.00 SEDMÁ PEČEŤ (FK)
20.00 COPAK NENÍ MOUCHA MOJÍ 
SESTROU? (premiéra animovaného 
filmu B. Šalamounové)

26. st 15.30 KANDAHÁR (FK pro SŠ)
18.00 NEPOHODLNÝ
20.30 LUK

27. čt 19.30 KONCERT JANA BUDAŘE
28. pá 18.00 IT´S ALL GONE PETE TONG

20.30 CAPOTE
22.45 PINK FLOYD: THE WALL

29. so 18.00 ZKROCENÁ HORA
20.30 SNÍDANĚ NA PLUTU
23.00 SUPER SIZE ME

30. ne 17.30 SLADKÝ ŽIVOT (FK)
20.30 KACHNÍ SEZÓNA

FILMY PRO DĚTI
  1. so 15.30 HARRY POTTER A OHNIVÝ 

POHÁR
  2. ne 15.30 KRTKOVA 

DOBRODRUŽSTVÍ III
  8. so 15.30 LETOPISY NARNIE
  9. ne 14.00 ŽOFKA ŘEDITELKOU ZOO

15.00 Nová Trojka v Aeru – pletení 
pomlázek + divadlo Mimotaurus

15. so 15.30 FIMFÁRUM II
16. ne 15.30 POHÁDKY JANA WERICHA
22. so 15.30 FIMFÁRUM I
23. ne 15.30 POHÁDKY BRATŘÍ ČAPKŮ I
29. so 15.30 KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
30. ne 15.30 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 

A KOČIČCE

FILMY PRO SENIORY
  4. út 10.00 ŠTĚSTÍ
11. út 10.00 MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
18. út 10.00 PÝCHA A PŘEDSUDEK
25. út 10.00 WALK THE LINE

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB 
  2. ne 19.55 J. RUDIŠ – I. MALIJEVSKÝ: 

Monoskop (literární šou pro živé 
i mrtvé; hosté: V. Kahuda, P. Pazdera 
Payne a Tandem plus)

  3. po 19.30 Music Infinity: 
NILS PETTER MOLVAER

  4. út 19.30 Future First Line: 
THE SLOTS (křest alba Baby Box) *

  5. st 19.30 SKYLINE 
(křest alba Virginplatonicpanic)

  6. čt 19.30 READY KIRKEN (křest alba)
  7. pá 19.30 Future Line: STP *
  8. so 19.30 Rock Cirkus: COCOTTE 

MINUTE + ELEKTRICK MANN *
  9. ne 19.30 EuroConnections: THE ARCS 

+ SUNFLOWER CARAVAN
10. po 19.30 DOČASNÁ ŠEJKSPÍROVSKÁ 

SPOLEČNOST JEDLIČKOVA 
ÚSTAVU: Ztraceni v cirkuse *

11. út 10.00 Divadlo před dvanáctou: 
DIVADLO MAZEC – 
Jarní čvachtanice *

 19.30 Future Line: LOVE 
GANGSTERS + LAKESIDE X *

13. čt 19.30 TEMPERAMENTO 
(křest alba Uno Momento)

14. pá 19.30 Future First Line: 
MINDWAY + MANIKIN FAINT *
22.00 Malá scéna: EXPERIMENTAL 
VJing – R. Praxmarer + R. Bidner 

16. ne 19.30 Blue Line: ROB TOGNONI *
18. út 19.30 Future Line: MIREK BROUM 

BAND + JESUS PURAS *
19. st 19.30 EGGNOISE + HM… *
20. čt 19.30 VYPSANÁ FIXA + HEY *
21. – 22. 20.00 MATAPA NA KREV –

koncipovaný divadelní večer s živou 
hudbou a občerstvením (premiéra)

23. ne 19.30 KABARET CALIGULA: 
Hamlet – přání zabít

24. po 19.30 VÄRTTINÄ, support: NJOREK *
25. út 19.30 Respect Plus: KONONO NO1
26. st 19.00 Blood and Poison Tour: NIERIKA 

(křest alba Poison On Your Spoon) 
+ SWORDFISHTROMBONES 
(křest alba Blood & Milk) *

27. čt 19.30 GULOČAR (křest alba 
Gipsy Goes To Hollywood)

28. pá 19.30 LENKA DUSILOVÁ
29. so 19.30 EuroConnections: MIOU-MIOU 

(křest alba La La Grande Finala) 
+ B. FLEISCHMANN

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

  3. po 19.30 MUSICA POETICA a sólisté 
J. EBENHÖCHOVÁ a J. KUB: Bolest 
a utrpení v nejstarší hudbě

  8. so 15.00 PRAŽSKÉ VIOLONCELLOVÉ 
TRIO (G. Cervetto, J. Mysliveček, 
J. S. Bach, B. Martinů aj.)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

10. po 19.30 KARMÍNA: Velikonoční mystéria 
(lidové a církevní obyčeje v písni)

11. út 19.30 PRAŽŠTÍ PĚVCI (B. Martinů: 
Hora tří světel, Z. Kodaly: Psalmus 
Hungaricus, G. P. Palestrina: Stabat 
Mater, K. Penderecki aj.)

12. st 19.30 MALÁ ČESKÁ MUZIKA 
J. POSPÍŠILA: Pomlázka se čepejří 
(velikonoční zvyky, říkadla, 
lidové písně)

18. út 19.30 BELLA MIA FIAMMA 
(W. A. Mozart, J. S. Bach, G. Verdi, 
G. Rossini, F. Chopin)

20. čt 19.30 KINSKY TRIO (J. N. Hummel, 
W. A. Mozart, A. Dvořák)

22. so 15.00 T. VÍŠEK – klavírní recitál 
(R. Schumann, C. Schumann, 
J. Brahms, J. Ježek)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

24. po 19.30 QUARTETTO TELEMANN 
(G. P. Telemann, C. Saint-Saëns, 
J. S. Bach, W. A. Mozart, F. Chopin,  
N. Rimskij-Korsakov, B. Smetana, 
A. Dvořák, L. Brower, C. Debussy)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
16. 3. – 14. 4. J. VŠETEČKA: Pražský chodec 

(fotografie)
20. 4. – 19. 5. M. OBERREITEROVÁ 

(obrazy), J. KŘÍŽOVÁ (plastika)

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
tel.: 224 817 886, 224 813 899
vstupenky@divadloponec.cz
www.divadloponec.cz

Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně 
postižené.

  2. ne 20.00 MJ Studio M. Ježkové
  3. po 10.00–16.00 Den otevřených dveří

20.00 L. Ottová: Mes Dames; 
V. Ondrašíková: Strip to; R. Šorm: Sombra

Česká taneční platforma
Představení také v divadle Alfred ve dvoře, 
Duncan Centre, NoD Roxy a Švandově divadle, 
celý program na www.divadloponec.cz.
  7. pá 19.00 P. Hauerová: TuringMachine

22.00 P. Hauerová: Noční můra
  8. so 20.00 O. Cobos – P. Mika: Beneath 

the Silence; J. Viňarský: Posledný 
krok pred; M. Záhora: Synchronicity

  9. ne 19.00 Z. Kozánková: Cocoon Invisible; 
M. Kozánek: Omša

10. po 20.00 K. Slezáková – A. Prokopová: 
Beze všeho; L. Bartůňková: Libera me; 
L. Stránská: 2 v 1

11. út 20.00 I. M. Popovici: Vzdálené ráje
12. st 11.00 Otevřená diskuse

13., 20. a 27. 19.30 Uvolněte se, prosím 
(talk show J. Krause)

18. út 20.00 Á. Fejes: Under Pressure; 
J. Hámor: Tale of Gangaray 
(česká premiéra); V. Ondrašíková: 
Místo mrtvých vod

19. st 20.00 Francouzský institut: 
Noční Faust (scénické čtení)

28. pá 16.00–23.00 Zlatá Praha 
(projekce soutěžních snímků)

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  2. ne 16.00 a 19.00 ŠVESTKA
  7. pá AFRIKA
  9. ne 16.00 a 19.00 HOSPODA NA MÝTINCE
11. út NĚMÝ BOBEŠ
12. st ZÁSKOK
18. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
19. st POSEL Z LIPTÁKOVA
20. čt AFRIKA
21. pá AFRIKA
23. ne 16.00 a 19.00 VYŠETŘOVÁNÍ 

ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY
25. út DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
26. st BLANÍK

DIVADLO KONZERVATOŘE
  3. po G. Feydeau: ŤULULUM
10. po W. Kohlhaase, R. Zimmerová: 

RYBA VE ČRYŘECH
24. po J. Garner: PROBOUZENÍ (derniéra)

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC
  4. út D. Bartek, T. Belko, W. Shakespeare: 

SMRAD Z ELSINORU 
(Divadlo Šrapnel)

  5. st J. Kolár: KLOBOUKY V ASCOTU 
(Divadlo Pibimpap-Rizoto)

  6. čt P. Macháček: MARMELÁDA 
(Divadlo Kámen)

  8. so 16.00 TY A JÁ JSME TRR… 
(Divadlo Ty-já-tr, DDM Praha 7)

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
  6. čt 16.30–18.30 Velikonoční vajíčko –

 art studio (s sebou vyfouknutá vejce; 
cena 40 Kč) *

  9. ne 15.00–17.00 Šneččí studio: Velikonoční 
šnečci (cena 40 Kč/rodina) *

13. čt 9.00–16.00 Výlet do Aquaparku Kladno 
(cena 150 Kč) *

14. pá 9.00–16.00 Výlet za zvířátky a koňmi 
(cena 150 Kč) *

20. čt 10.00–12.30 a 14.00–16.00 Den Země 
– soutěže a hry pro malé a velké 
(cena 5 Kč) *

23. a 29. 9.00–18.00 Arteterapie-artefiletika –
seminář (Práce se symbolikou; 
Interaktivní techniky; cena 340 Kč, 
studenti a ženy na mateřské 240 Kč) *

27. čt 16.00–20.00 Pálení čarodějnic, tentokrát 
v keltském duchu (cena 20 Kč)

PRÁZDNINY S ULITOU
Léto pražských dětí – prázdninový program 
pro děti od 6 do 15 let (3., 4., 10. – 14., 17. – 21. 7.
v 8.30 až 17.00, 140 Kč/den)
Tábory ve Žloukovicích  � klasické pro děti 
od 6 do 15 let (3. – 16. 7., 2600 Kč; 16. – 29. 7., 
2600 Kč; 29. 7. – 5. 8., 1300 Kč) � speciální 
pro děti a mládež od 7 do 18 let (sportovní 
zaměření: 5. – 12. 8., 1300 Kč; výtvarné, 
nebo taneční zaměření: 12. – 19. 8., 1300 Kč)  
� otevřený pro rodiče s dětmi (19. – 26. 8.,
děti 1300 Kč, dospělí 2000 Kč)
Setkání s artefiletikou v Železné na Berounsku 
– seminář pro mládež a dospělé (17. – 20. 8., 
1400 Kč, studenti 1200 Kč)
Tábor v Itálii – pro děti a mládež od 10 do 18 let, 
příp. i dospělé (21. – 30. 7., 6500 Kč)

INZERCE

 � Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856
� Dne 3. 5. 2006 v 10.00 hod. pro-
běhne dražba movitých věcí v budo-
vě Obvodního soudu pro Prahu 3, Ja-
gellonská 5, Praha 3. Prohlídka věcí 
je v den dražby od 8.30 do 9.45 hod.
� Knihy i knižní pozůstalost koupím,  
odvezu. Tel. 286 891 400
� Koupím rádia do r. 1960, elektronky, 
krystalky. Tel. 777 855 344 
� Prodám kuch. linku, bílou, zn. Asto-
ria, 210 cm, cena dohodou. 
Tel. 603 325 779
� Prodám starší kompletní ložnici, cel-
kem 7 ks nábytku. Cenu určí sám ku-
pující. Tel. 283 892 241
� Interier Lejnar – řemeslné práce, 
rekonstrukce, údržba, drobné úpra-
vy. Tel. 606 851 463
� Vyklízíme, odstěhujeme, přestěhu-
jeme. Tel. 272 767 360, 606 220 098
� Malířské práce, možný úklid po ma-
lování. Tel. 271 774 393, 723 552 450

� Vyklízení, malba, zedník atd. Inzerát 
uschovejte. Tel. 608 855 314
� Zednický servis – tel. 602 212 089
� 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
� Broušení parket+ekolak: 220 Kč/m2.
Lišty, tmel, pokládka. Tel. 603 422 376
� 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 i lakýrnické práce.
P. Saifrt – tel. 606 227 390
� Půjčky pro důchodce a podnikatele 
10–500 000 Kč bez ručitele. 
Tel. 777 092 407
� Malířské a lakýrnické práce.
Úklid. Levně – kvalitně. P. Sus.
Tel. 603 505 927
� Krejčovství Chytrá
Opravy, úpravy, šití na zakázku
Tel. 604 702 640
� 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

� Vym. družstevní byt, 42 m2, lodžie, 
P10, Zahradní Město – jih, 2 okna, 
zvýš. příz., za podobný v P3 nebo Ma-
lešice, ne majitel. Tel. 774 081 946
� Hledám byt od 2+1, min. 50 m2, 
cihla, OV, DV, platba hotově, jen 
přímý majitel. Tel. 777 844 077
� Koupím gars. až 2+kk v os./družst. 
vlastnictví. Tel. 777 177 820
� Přímý zájemce koupí v Praze 
byt, dr. nebo os. vlastnictví. Platba 
hotově možná. Tel. 222 210 495
� Vyměním byt 3+k v P3 za menší 
v P3. Tel. 222 541 637
� Koupím byt při privatizaci domů 
v Praze 3, nebo pomohu při převodu. 
Tel. 777 187 978
� Vyměním družst. byt 2+1, 60 m2, P3, 
Krásova/Bořivojova, I. kat., nadstan-
dard, za větší ve stejné lokalitě, pouze 
DV nebo OV. Tel. 603 281 028
� Vyměním obecní byt 4+kk, panel, 
dvougenerační (2x WC), lodžie, Žiž-
kov – centr. část, za menší před priva-
tizací. Tel. 222 713 308 večer
� Vyměním pěkný byt 2+1, 90 m2, 
s bohatým přísl., vlast. top., za menší, 
50–60 m2, stát. před privatizací. Ostat-
ní dohodou. Tel. 721 970 903
� Hledám prostory vhodné pro lékař-
skou ordinaci, 30–40 m2, v okolí Ohra-
dy, Parukářky. Tel. 604 340 929
� Přenechám zahrádku na Balkáně. 
E-mail: kappany@quick.cz

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

Koupím nájemní smlouvu malého 
bytu od soukromého majitele domu, 

nejlépe Praha 3 a okolí.
Přímý zájemce – platba hotově!

Tel.: 602 204 257

DŘEVĚNÁ PATRA NA SPANÍ
Vestavěné skříně a různý další nábytek na míru. 

Zaměření a návrh zdarma.
� NÍZKÉ CENY – DOHODA – PRAHA 3 �

www.truhlarskeprace.cz – tel.: 602 110 724  

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17)
19. st 18.00 J. Hollan: Světelný smog

(přednáška v Emauzském klášteře)

Českobratrská církev evangelická 
– Betlémská kaple na Žižkově
(Prokopova 4)
  8. so 16.00 O. Halama: Víra a filozo-

fie (přednáška)
20. čt 18.00 J. Sokol: Člověk a nábo-

ženství (přednáška)

Divadlo Vikadlo
(Bořivojova 86)
  7. pá 19.30 I. Vyrypajev: Kyslík
13. čt 19.30 V. Mašková: Nezabiješ
18. a 26. 19.30 O. Černá: O Žlutém 

kopci (1. a 2. premiéra)
25. út 19.30 M. Vrba: Letem světem, 

slovem hopem (premiéra)

Galerie Krásova 37
(www.culturecross.net)
17. 3. – 15. 4. „Zelená Tara – Tibet“ – 

výstava fotografií J. Podroužka a
materiálů o čínské okupaci Tibetu

17. 4. – 11. 5. „Společnost pro zvířa-
ta“ – výstava fotografií a textů do-
kumentujících brutální zacházení 
se zvířaty

Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  6. čt 20.00 Hrobníkova lopata
13. čt 20.00 Letouni soumraku
20. čt 20.00 Původní Bureš
27. čt 20.00 Albigens

Klub fotografů amatérů v Žižkově
1. – 30. výstava tvůrčí skupiny Praši-

vina v galerii Exit, Štítného 30
11. út 19.00 Večer s autorem – foto-

grafem J. Andělem v prostorách 
Klubu, Seifertova 63

Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
  4. út 16.30 J. Polanecká – A. Jeniš-

ta: Toulky minulostí po hranicích 
Žižkova (přednáška s klavírním 
doprovodem)

18. út 16.30 arch. Z. Fikar: Nová vý-
stavba na Nákladovém nádraží 
a na Žižkově (přednáška)

Matrix
(Koněvova 13)
  1. so 20.00 Rhino´s d´n´b Party (DJs 

Gonzales, Babe LN, Akira; sup-
port: Silverheadz)

4., 11., 18. a 25. 20.00 Matrix Free 
Rock (Erion; Glanc + 4Signs; 
Imodium + Maze + Magnetická 
páska; Moriorr + Assesor; vstup 
zdarma)

5., 12., 19. a 26. 20.00 Versus Night 
– souboje DJS + live set (Poem x 
Mr. Anděl; Shamman x Thomas V; 
Godstar x Wega + Kim Pixa aka 
Weki; Dave x Tuzzex Crew)

27. čt 20.00 Gipsy Night (Bengas 
+ Terne Chave)

28. pá 20.00 Misanthrope

Nová Trojka
(Jeseniova 19)
  2. ne 15.00 vynášení Morany (sraz 

na st. metra „Malostranská“)
3., 10. a 24. 13.30 klub výtvarných 

technik (práce s papírem I a II – 
přání a obálky, kornouty a krabič-
ky; malování na trika – savování)

  4. út 10.00 Nošení dětí v šátcích I 
(přednáška)

5., 12., 19. a 26. 15.00 dárkové díl-
ny (velikonoční věneček na dveře; 
veselá velikonoční vajíčka 100x 
jinak; šátky z hedvábí; korálky 
na krk)

  8. so 15.00 velikonoční ateliér – va-
jíčka, ozdoby

  9. ne 15.00 pletení pomlázek v Ae-
ru + divadlo Mimotaurus

18. út 9.30 a 10.30 muzikoterapie
25. út 10.00 Partnerství – já a ty (be-

seda s rodinným terapeutem)
13. – 17. centrum uzavřeno

Římskokatolická církev
  4. út 18.00 M. Szabo a M. Viewegh: 

Dobrá kniha se i dnes prodává 
(benefiční beseda s populárním 
spisovatelem – v Atriu, Čajkov-
ského 12; vstup volný)

17. po 9.30 vysvěcení kostela sv. Ro-
cha na Olšanském nám.

22. so 18.00 koncert skupiny Ges-
hem v kostele sv. Prokopa (vstup 
volný)

25. út 18.00 beseda s představiteli 
různých duchovních hnutí v kos-
tele sv. Rocha

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
10. po 14.00 vycházka na hradčan-

ské hradby (sraz na stanici tram. 
č. 22 a 23 „Pohořelec“)

14. pá 16.00 Albatros: Veselý apríl 
(pořad v Nové Trojce, Jeseniova 
19; přezutí s sebou)

24. po 14.00 vycházka do Prokop-
ského údolí (sraz „Na Knížecí“ 
u autobusu č. 404)

VOŠUP a SUPŠ
(Žižkovo nám. 1)
6. 4. – 9. 5. výstava akad. malíře 

D. Pokorného

ÚČETNÍ SLUŽBY, DANĚ, PORADENSTVÍ
 pro fyzické osoby i s. r. o. 

tel./fax: 235 523 051, mobil: 602 884 800
e-mail: pelcova@atlas.cz•http://dane-pelcova.com

Hledám menší byt ke koupi 
v této oblasti. Ne přízemí, 

s dobrou dostupností do centra. 
Nabídněte na tel.: 731 618 313

PRÁCE
Přijmeme nového člena prodejního 

týmu, SŠ nebo VŠ, komunikativnost. 
Velmi dobrý výdělek. 

Kontakt: Zdeňka Tomašková, 
221 711 211, praha5@avivazp.cz

Rozvoz krmiva zdarma
10 kg, 12 kg, 15 kg, 20 kg
Výběr z 50 druhů krmiv

Ceny stejné jako v obchodě
Objednávky na tel.: 777 283 156 (9–22 hod.)
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Blahopřání 
seniorům

Všem členům a ostatním 
seniorům, kteří oslaví v dub-
nu kulaté a půlkulaté naro-
zeniny, přejeme do dalších let 
hodně zdraví a osobní poho-

dy. Blahopřejeme: Věře Auzké, Karle 
Ctibůrkové, Františce Dostálové, Ma-
rii Filipové, Janě Herbergerové, Ro-
maně Kajmonové, Jaroslavě Kebzové,  
Ludmile Křížkové, Zdence Kubínové, 
Růženě Rajmonové, Jaroslavě Rolan-
dové, Kamile Soukupové, Jaroslavu 
Šandovi, Jaroslavě Šípkové, Mirosla-
vu Tvrzovi a Miroslavě Zychové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Světelná terapie
Nezastupitelné místo v řadě oborů 

medicíny si již získala terapie pomocí 
speciálních světelných zdrojů. Na prvém 
místě je nutné uvést léčbu využívající 
laserového svěla, které se jako energie 
vyznačuje několika specifickými cha-
rakteristikami: především je dokonale 
polarizované, koherentní a monochro-
matické. Je-li silné, stává se skutečným 
„paprskem smrti“ a destruuje hmotu – 
pálí, řeže, krájí... Uplatnění nachází např. 
v chirurgii. Nás ale více zajímají lasery 
s limitovaným výkonem (do 500 mW), 
tzv. neinvazní. Zřejmě díky selektivní-
mu vlivu na některé buněčné struktu-
ry mají výrazný efekt biostimulační, ale 
také protizánětlivý a protibolestivý, což

z nich činí opravdovou „superzbraň“ 
proti některým nemocem.

Neinvazní lasery jsou nejčastěji uží-
vány ve dvou vlnových délkách – čer-
veného a infračerveného světla. Průnik 
červeného laserového paprsku se po-
hybuje v milimetrech, v této vrstvě je 
cele absorbován tkání. Léčíme jím tedy 
především různé poruchy kůže a sliz-
nic (kožní defekty, opar prostý i páso-
vý, nehojící se rány nebo operační jiz-
vy apod.). Infračervené světlo má dosah 
řádově v centimetrech, aplikován bývá 
v terapii bolestivých stavů pohybového 
aparátu nejrůznějšího původu. Jako prv-
ní volíme laserovou techniku u diagnózy 
tinnitu, tj. hučení v uších. V klinické pra-
xi se dnes prakticky výhradně pracuje 

s polovodičovými nízkovýkonnými la-
sery. Jejich obrovskou výhodou je malá 
velikost zdroje (v mm2), dále pak vysoká 
odolnost (vydrží řádově desítky tisíc ho-
din provozu) a snadná přenosnost.

V současné době se objevila i zají-
mavá možnost terapie prostřednictvím 
zdrojů polarizovaného světla, která je 
svým způsobem srovnatelná s nein-
vazní laserovou léčbou. Potřebná zaří-
zení přitom dokáže díky jejich jedno-
duchosti obsluhovat i zaškolený laik, 
takže léčebná procedura se může pře-
nést i domů... Dynamika vývoje „světel-
né medicíny“ je zkrátka úžasná a v bu-
doucnosti nás jistě čekají ještě mnohá 
další příjemná překvapení.

MUDr. Miroslav Procházka, zastupitel

Zdravotnické okénko

Pro stavby první poloviny dvacátých 
let byla příznačná velice bohatá vnitř-
ní i vnější výzdoba, malíři a zejména 
sochaři šli od zakázky k zakázce. Jme-
nujme např. Břetislava Bendu, Karla 
Dvořáka, Bohumila Kafku, Otto Gut-
freunda nebo Jana Štursu. Následující 
éra konstruktivismu a funkcionalismu 
byla naopak na výtvarná díla v archi-
tektuře velmi střídmá.

Rozmach dekorativních prvků si mů -
žeme velmi dobře ukázat právě na bu-
dově Kozákovy telefonní a telegrafní 
ústředny ve Fibichově ulici (čp. 1500, 
1921–26), o níž jsme si povídali minu-

le. Nad hlavním vchodem najdeme dvě 
plastiky (snímek vlevo), jejichž autorem 
byl Myslbekův žák Ladislav Kofránek 
(1880–1954), který často spolupraco-
val s architektem Bohumírem Kozá-
kem (domy v Růžové a Čechově ulici). 
Na klenáku portálu si můžeme dokon-
ce povšimnout moderního motivu – te-
lefonního aparátu. Kouzelné jsou nahé 
dětské postavičky neboli putti u boč-
ního vstupu naproti Akropoli: jedna 
z nich telefonuje (snímek vpravo), dru-
há troubí na poštovskou trubku.

Zdeněk Lukeš,
historik architektury

Praha 3 a moderní architektura XIII.

Jaký je rozdíl mezi sociálním a terén-
ním pracovníkem?

Terénní sociální pracovník má širší 
záběr u jednotlivých klientů než sociál-
ní pracovník na úřadu. Ten má na sta-
rosti třeba 150 rodin, já intenzivně 
pracuji s 25. Terénní sociální práce je 
i proto důležitou součástí celého sys-

tému sociálních služeb – pomáhá tam, 
kam by se sociální pracovník nedostal. 
Terénní programy Člověka v tísni pro-
bíhají v Česku od roku 1999.
Máte nějakou kancelář, kam se na Vás 
lidé mohou obrátit?

Ano, od ledna v kontaktním centru 
v Karlíně ve Vítkově ulici. Chodí sem 

na konzultace i klienti z jiných měst-
ských částí. Oni jsou často zabloko-
vaní, nedůvěřiví a mají třeba problém 
s komunikací na úřadech. Motivujeme 
je k tomu, že se není čeho bát, připra-
víme je na rozhovor tak, aby byli sami 
schopni vysvětlit, co chtějí a potřebují. 
Dále s nimi vyhledáváme potřebné in-
formace, sepisujeme žádosti.

Každý terénní pracovník má pevně 
stanovenou dobu pro příjem nových 
klientů, je to jeden půlden v týdnu. Pak 
jsou konzultační dny, na které si do-
mlouváme schůzky s klienty. Vyžaduje-
me, aby chodili včas, to je součást naší 
práce – učit je řádu a plnění povinnos-
tí. Když třikrát bez omluvy nedorazí, 
tak přestávají být našimi klienty, na což 
jsou předem upozorněni.
A to se nestává?

Ale stává, buď si vše vysvětlíme, ne-
bo ne. Pokud klient nespolupracuje, je 
to znamení, že situace daného člověka 
není zas úplně akutní. Je to nastavené 
tak, že pokud máte zájem a chcete si-
tuaci řešit, dostanete šanci. Vidíme-li, 
že spolupráce nemá efekt, ukončíme ji.
Přejděme k práci v terénu...

Je důležité docházet za klienty k nim 
domů. Návštěvy probíhají otevřeněji, pří-
jemněji, konzultace se odehrávají v do-
mácím prostředí, kde se mnohem lépe 
zorientujete. Tam jsme schopni i určité 
věci vypozorovat.
Čím je Žižkov odlišný od jiných míst, 
kde fungují terénní programy?

Žižkov je specifický v tom, že naše
klientské rodiny jsou tu soutředěny pře-
vážně do jednoho domu, do bytů při-
dělených městskou částí jako náhrad-
ní bydlení čtvrté kategorie. První rok 
jsem tam docházela denně, trávila tře-
ba pět hodin a snažila se získat důvě-
ru, přesvědčit lidi, že nebudu donášet 
na úřady... Problémů měli hodně, cho-
dili jsme spolu vyjednávat na radni-

ci, aby se nepropadli ještě níž. Dnes už 
se to trochu posunulo, navštěvuji je tak 
jednou do týdne. Ty rodiny spolu dřív 
vůbec nekomunikovaly a nic neřešily. 
S naší asistencí se ukazuje, že je možné 
něco s tím dělat.
S čím se potýkáte nejčastěji?

Samozřejmě s potížemi kolem byd-
lení. Jeden problém je placení dluhů, 
další je celková nestabilita v rodině. Po-
kud to v ní nefunguje, nemá šanci ob-
stát při získání bytu, úředníci po právu 
neuvěří, že se o byt dokáže starat.
Jak můžete pomoci rodinám, které jsou
zadlužené?

Záleží na tom, v kterém stádiu se 
kauza podchytí. Dokud má klient „je-
nom“ dluh na nájemném, lze vyjednat 
jeho postupné splácení ve splátkovém 
kalendáři a usilovat o odpuštění pená-
le. Horší je to v případě, kdy je dlužná 
částka žalovaná majitelem bytu a celá 
věc je před soudem. V té chvíli nabíd-
neme služby našeho právního odděle-
ní, které píše odvolání, odpory pro -
ti platebním rozkazům a navrhuje ře-
šení. Nejhorší je, když už byl podán ná-
vrh na vyklizení bytu, tehdy nabízíme 
zastoupení našeho právníka. Ve všech 
případech musíme být stále v kontaktu 
a důležitá je aktivita klienta a jeho spo-
lupráce. Rozhodně to není tak, že kdo-
koliv přijde a my mu pomůžeme, aniž 
bychom se starali, proč se do té situa-
ce dostal.
Kterým dalším oblastem se věnujete?

Spolupracujeme například se soci-
álními kurátory. Klient musí vědět, že
my jsme s nimi v kontaktu. Jednáme 
všechny tři strany společně. Na Žižko-
vě jsem nikdy neměla problém s posí-
láním dětí do školy, absence nemíva-
jí. Zprostředkováváme i doučování. Je
strašně důležité naučit rodinu, že je 
třeba, aby dítě mělo chvíli klid, místo 
u stolu, aby si mohlo dělat úkoly. A to 

není lehké, když v jedné místnosti byd-
lí i osm lidí...
Co považujete za úspěch?

Když se podaří prolomit nedůvěru, 
když už můžeme něco ovlivnit. Máme 
i výsledky, třeba rodina, která vůbec 
neplatila nájemné, ignorovala žaloby 
na vyklizení bytu, teď nájem platí a sna-
ží se i splácet dluhy. Naším cílem je, aby 
si klienti uvědomili, že své problémy 
musí řešit sami, že to za ně nikdo neu-
dělá – ani my. Je třeba mít ale reálná 
očekávání, nemůžete si myslet, že spa-
síte celou lokalitu. Dá se říci, že úspě-
chem už je, když se zastaví pád.
Jak se člověk dostane k takovému 
povolání?

To je zřejmě u každého jinak. Asi 
máte v sobě pocit, že chcete pomáhat 
druhým, být užitečný. Nedá se to dě-
lat kvůli penězům, investujete do to-
ho fůru energie i mimo pracovní do-
bu. Pro mě je také důležité, že pra-
cuji právě v Člověku v tísni, který za-
bezpečuje svým zaměstnancům dobrý 
servis, máme supervizora, vzdělávání 
a podobně, což třeba na úřadech není 
standard.
Jsou úředníci rádi, že tu jste?

Ti, kteří jsou na svém místě, ano. Ně-
kteří spolupráci nevítají, protože mají 
pocit, že je chceme kontrolovat, nebo 
s námi až trochu bojují, což vychází 
třeba i z negativní zkušenosti s něja-
kou jinou organizací. My se ale taky 
musíme snažit jim naši práci vysvětlit. 
Všichni bychom si přáli větší prováza-
nost mezi úřady a neziskovkami. Ani 
my nechceme, aby někdo bezpracně
přišel k bytu, ale aby se ti, kteří si to 
zaslouží, měli šanci dostat nahoru.

Připravila Michaela Púčiková

Kontaktní místo: Vítkova 24, Praha 8, 
tel. 222 310 311 (časy pro veřejnost – 
po 9.30–13.00, čt 13.00–16.30)

Nezisková organizace YFU – Youth 
for Understanding (Mládež pro porozu-
mění) vznikla v roce 1951 v USA, kde se 
zpočátku specializovala na výměnné po-
byty mezi Amerikou a válkou zbídače-
ným Německem. Hlavním cílem tehdy 
bylo přispět k větší toleranci a lepšímu 
kulturnímu porozumění mezi donedávna 
znepřátelenými národy. Myšlenka YFU 
se ukázala jako velmi nosná a brzy se za-
čala uplatňovat i mezi dalšími zeměmi.

Dnes má YFU zastoupení ve více 
než padesáti státech a je jednou z největ-
ších světových organizací zprostředková-
vajících výměny mládeže. V České re-
publice působila v letech 1993–2001 na-
dace YFU CS (rovněž pro Slovensko), 
která úspěšně vyslala mnoho studentů 
do zahraničí. Někteří z nich byli minu-
lý rok osloveni zkušeným týmem ze švý-
carské YFU CH (funguje od r. 1967), aby 
s její pomocí založili občanské sdružení 
YFU CZ. To se podařilo letos v lednu.

Českou pobočku YFU najdeme v Pra-
ze, konkrétně sídlí na Žižkově v Bořivo-
jově ulici. Většina jejích pracovníků jsou 
dobrovolníci, rozhodně ne však amatéři, 

neboť prošli řadou seminářů a školení za-
měřených na zdokonalení především pe-
dagogických a organizačních schopností.

A co v současnosti nabízíme? Jede-
náctiměsíční výměnné pobyty pro stu-
denty středních škol do následujících stá-
tů: Německo, Nizozemí, Norsko, Švýcar-
sko a USA. S našimi programy má mladý 
člověk jedinečnou šanci nejen osvojit si 
cizí jazyk, ale také poznat a pochopit jiné 
zvyky a mentalitu. Tím, že skoro rok žije 
uprostřed pečlivě vybrané rodiny a na-
vštěvujete místní střední školu, hlouběji 
vhlédne do způsobu života v dané zemi 
a jeho vnímání současného multikultur-
ního světa tím bude obohaceno. Věříme 
a z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, 
že výměnný pobyt je pro každého účast-
níka velmi krásným a přínosným časem.

Martin Langpaul,
Youth for Understanding

Adresa:
Bořivojova 17, Praha 3
Kontakt:
tel.: 222 211 950
e-mail: info@yfu.cz
www.yfu.cz

PŘEDSTAVUJEME

YFU – Youth for Understanding
Jezdec proti věži

Co se tedy 14. července v Praze sta-
lo? Nejdříve nechť opět promluví kro-
nikář: „... o hodině nešporní bylo při-
praveno všechno vojsko královo, aby 
někteří z nich v několika tisících úto-
kem dobyli dřevěný srub, postavený 
Žižkou na hoře vedle šibenice... a když 
to bylo takto rozvrženo, vytáhlo mnoho 
tisíc jezdců na Špitálské pole, přičemž 
král čekal na druhé straně Vltavy v po-
li s třemi velkými houfy, aby viděl vý-
sledek. Míšeňští pak jezdci se svými lid-
mi a s nimi spojenými sedmi nebo osmi 
tisíci vyjeli na horu, útokem a s trou-
bením napadli svrchu uvedený srub 
a obsadili příkop i viničnou věž...“ Již 
na začátku musíme Vavřincovo vyprá-
vění přerušit.

První, co zarazí, je uvedený časový 
údaj. V historii trochu sečtělý člověk 
ví, že nešpory (z latinského vesperas) 
nastávají až při soumraku, resp. po zá-
padu slunce. Hodlali snad křižáci bo-
jovat v noci? Jde jistě o pouhé nedo-
rozumění: staří Čechové totiž hodinou 

nešporní rozuměli poločas mezi poled-
nem a vlastními nešporami, tudíž – je-
likož jsme týden před letním slunovra-
tem, kdy se stmívá až po osmé – by to 
znamenalo asi čtvrtou hodinu odpoled-
ní. To je sice čas značně pokročilý, nic-
méně při dobré organizaci a troše štěstí 
by se akce zvládnout dala.

Daleko obtížněji se ale můžeme vy-
pořádat se zmíněnými „tisíci jezdců“. 
Kolik jich tehdy stálo na Špitálském 
poli, je vcelku jedno, jelikož ti do bo-
je stejně nezasáhli, ovšem sedm až osm 
tisíc bojovníků na koních na hřebeni 
Vítkova je evidentní nesmysl, tolik by 
se jich tam ani nemohlo vejít! Vavřinec 
asi poněkud přehání, pro jistotu počí-
tejme s číslem desetkrát nižším, i když 
pravděpodobnější bude pouze několik
stovek. I to by tehdy byla síla přímo 
drtivá...

Jak si však Zikmundovo velení útok 
vůbec představovalo? Stabilní opevně-
ní přece nelze dobývat pouze s jízdou, 
zapotřebí jsou ještě střelci (z kuší, ale 
i děl – byť jsme teprve v počátcích uží-

vání střelného prachu) a především pě-
chota a ženisté se žebříky, beranidly, 
obléhacími plošinami a jinou techni-
kou. Jezdectvo nastupuje až na závěr, 
když jsou uvolněny průjezdy. Síla těž-
ké jízdy totiž spočívá v hrotech jejich 
kopí, do nichž se koncentruje kinetická 
energie rozjetých koní. Kopím se však 
hradba (byť dřevěná) prorazit nedá! 
Rychlost rozjezdu zde byla navíc silně 
omezena příkopem, třebaže patrně ne-
byl nikterak hluboký ani strmý. 

Byla tedy celá vojenská operace už 
od začátku ztracená? Možná ne tak do-
cela. Poloha v sedle totiž mohla alespoň 
z části vyrovnávat zřejmě nepříliš vel-
kou výšku hradby (což nebyl problém 
pro křižácké zvědy předem zjistit). Sa-
mozřejmě – přeskočit z koně v brnění 
bylo nemožné, dalo se však s obránci 
bojovat stylem muž proti muži. A ne-
ní vyloučené, že Zikmund měl v záloze 
připravenu ještě jednu, mnohem účin-
nější zbraň.

Jan Škoda, 
Archiv hl. m. Prahy

Otazníky kolem slavného vítězství IX.

Dát šanci těm, kteří se snaží
Humanitární organizace Člověk v tísni 
rozšířila začátkem roku svůj pražský tým 
terénních pracovníků, jež se věnují rodinám 
a jednotlivcům v tíživé sociální situaci. Klienty 
jsou především dlouhodobě nezaměstnaní, 
kteří jsou často závislí na státních dávkách 
a žijí v podmínkách a prostředí, které vymanění 
se z potíží nepřejí. Je jim nabídnuta bezplatná 
pomoc při různých administrativních úkonech, 
vyjednávání na úřadech, v právních otázkách, 
při řešení problémů s bydlením, zvyšování 
osobní kvalifikace, hledání zaměstnání, 
urovnávání konfliktů v rámci lokality apod. 
Terénem Adriany Kontinové je Žižkov...

Rozmach sochařské výzdoby
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Ženy na mateřské dovolené mnohdy
postrádají možnost aktivního a spole-
čenského životního stylu, na který byly 
zvyklé dříve. Jsou vázány na své rato-
lesti a stereotyp domácnosti. Mateřský 
klub Ulitka při DDM Praha 3 (Na Bal-
káně 100) se v září minulého roku ote-
vřel právě pro ně. Od pondělí do čtvrt-
ka nabízí v dopoledních hodinách zají-
mavý a různorodý program, zahrnující 
např. pravidelný aerobik, tai-chi, společ-
né zpívání a cvičení batolat s maminka-
mi (viz snímek), vzdělávací kurzy (vý-
uka PC, AJ, NJ), přednášky a besedy 
na témata jako zdraví, rodinná psycho-
logie či cestování, výtvarné dílny apod. 
V průběhu akcí určených pouze pro ro-
diče se o děti starají vedoucí klubu.

Ulitku se díky grantu MHMP poda-
řilo vybavit vším potřebným pro poho-

dlný pobyt malých hostí – najdeme tu 
přebalovací pult, postýlku, jídelní stolič-
ky, hračky atd. K dispozici je také pro-
jektor k promítání videí a diapozitivů. 
Dospělí návštěvníci platí 25 Kč za ho-
dinu, nebo 50 Kč za celé dopoledne, hlí-
dání dětí a materiál pro rozličné výtvar-
né a řemeslné práce je v ceně. Aktuální 
program – zatím není třeba rezervace – 
a všechny potřebné informace je mož-
né získat na www.ulita.cz v sekci „Klu-
by“ nebo mezi 9 a 14 hod. všedního dne 
na telefonu 271 771 025.  E-mailovou 
adresu máme ulitka@ulita.cz. 

Největším povzbuzením je pro klub 
to, že maminek, které si k nám vyšlapaly 
cestu, přibývá (někdy se v Ulitce sejde 
kolem 20 až 25 lidí) a že se rády vrací...

Kateřina Němcová,
DDM Praha 3 – Ulita

Najít si cestu do Ulitky

Stručně...
� Dívčí turistický oddíl Světlušky (klu-

bovna v TJ Sokol Žiž-
kov, Koněvova 19) po-
řádá v neděli 9. 4. 
od 15.00 na Vrchu 
sv. Kříže zábavné od-

poledne pro děti i rodiče nazvané Pojď-
te na houby, s námi se neotrávíte! 
Na programu bude krátké amatérské 
divadlo ze života hub a různé nenároč-
né soutěže jako Setřel klobouk, Bojuj 
se slimákem apod. Bližší informace 
na tel. 605 701 518.

� Svaz důchodců Praha 3 organi-
zuje ve dnech 19. – 24. 5. víceden-
ní poznávací a pobytový autokarový 
zájezd do Kroměříže, Slavkova, Bystři-
ce pod Hostýnem, Bučovic, Buchlovic 
a k Macoše. Cena je 3000 Kč vč. dopra-
vy a ubytování s polopenzí. Přihlášky je 
možné podávat každé pondělí od 14.00 
do 16.00 v klubu v Biskupcově 60.

� Mladší přípravka FK Viktoria Žiž-
kov pořádá nábor nových hráčů, roč-
ník 1997 a mladší. Tréninky probí-
hají každé úterý a čtvrtek od 16.00 
do 18.00 na hřišti SARAP Pražačka. 
Kontakt – P. Louč, tel. 606 743 870, 
nebo L. Němeček, tel. 776 764 484.

� O. s. Ianus otevřelo v pondělí 27. 3. 
Rozvojové centrum pro klienty v Jese-
niově 51. Bezplatně nabízí kvalifikovanou 
pomoc a radu v oblasti osobního a pro-
fesního růstu a určeno je pro lidi „znevý-
hodněné“ na trhu práce, zejména matky 
a otce na a po mateřské dovolené a ženy 
a muže pečující o závislého člena rodiny 
(otevírací doba: po až čt 9.00–17.00, 
pá 9.00–15.00). Více na www.ianus.cz.

� Na Hlavním nádraží v Praze bude 
od 5. do 14. 5. stát galerijní vlak, kte-
rý již podruhé vysílá na cestu (tentokrát 
po městech českých, slovenských i ra-
kouských) o. p. s. LPG. Nabídne výstavu 
černobílých fotografických portrétů 
slavných osobností od Antonína Kra-
tochvíla nazvanou „Persona“. LPG zá-
roveň vyzývá širokou veřejnost k účasti 
na doprovodném projektu „Každý z nás 
je umělec“, na němž se může podílet 
každý, kdo rád fotografuje. Podrobnější 
informace na www.lpg.cz.

Kdo mě chce
    

1) 0341-06 desetiletá černá hladkosrstá fena, větší kříženec; poslušná a čistotná, zvyklá 
žít v bytě. Majitelka zemřela.

2) 0416-06 desetiletý hnědočerný pes, střední kříženec; hodný, milý a přítulný, nevyžaduje 
dlouhé procházky. Nalezen 4. 3. na rozhraní Prahy 3 a 9.

3) 0459-06 dvouletý krémový pes, menší kříženec pudla; milý, ale bázlivý, k dětem se ne-
doporučuje. Nalezen 10. 3. na Žižkově.

4) 0014-06 sedmiletý bíločerný kocour; vhodný ke starším lidem do klidné domácnosti. 
Majitel zemřel.

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

V dnešní době zaujímá automobilo-
vá kriminalita první místo ve statisti-
kách spáchaných trestných činů. Příčinu 
tohoto stavu je nutné vidět i v nedosta-
tečném zabezpečení našich „pojízdných 
miláčků“. Přitom samozřejmě platí, že
čím lepší je chránění vozu, tím těžší je ho 
ukradnout. Instalace autoalarmů, které 
nebyly vyzkoušeny akreditovanou labo-
ratoří a vykazují velké množství faleš-
ných poplachů, se podílí na tom, že tato 
trestná činnost bývá spojena s celko-
vou apatií a nevšímavostí občanů, kte-
ří se mnohdy stávají tichými svědky vy-
krádání a odcizení aut.

Někteří zloději nepohrdnou ani jed-
notlivými odnímatelnými nebo náhrad-
ními díly vozidla (pneumatiky s ráfky, 
zpětná zrcátka, stěrače, antény, střešní 
nosiče apod.) a jeho povinnou výbavou. 
V poslední době jsou s velkým zájmem 
z řad vykradačů aut sledovány airbacky 
a opravdu vyhledávaným artiklem jsou 
autorádia či CD přehrávače. Lákadlem 
i pro příležitostného zlodějíčka jsou od-
ložené věci na sedačkách. Mobilní te-
lefon nebo jiné cennosti ležící viditelně 
uvnitř vozu přímo vybízejí nenechavce 
k jejich aktivní činnosti. Také zavazadlo-

vé prostory mívají nezvané návštěvníky. 
Velké nepříjemnosti přicházejí při odci-
zení dokladů, různých důležitých smluv,  
firemní dokumentace atp. Musíme být 
připraveni na to, že zloději si své místo 
činu mohou také nepozorovaně obhlí-
žet a vyčkat na správný okamžik. 

Na závěr několik základních rad, jak 
umenšovat riziko, že se automobilová 
kriminalita bude týkat právě vás:
•  Při každém opuštění vozidla uzam-

kněte všechny dveře, vytáhněte okna 
a odneste cenné předměty. I při krát-
kém přerušení cesty nenechávejte co-
koliv volně ležet na sedadlech.

•  K parkování volte pokud možno dob-
ře osvětlená místa.

•  Při výběru a koupi automobilu se za-
jímejte o jeho zabezpečení dodávané 
výrobcem.

•  Zvažte instalaci vhodného autoalarmu,
případně také jiného zabezpečovací-
ho zařízení.

•  Technický průkaz a jiné doklady nos-
te s sebou, neukládejte je v palubní 
přihrádce.

ppor. Bibiana Fuchsová,
Preventivně informační skupina 

OŘ P Praha III

Příležitost dělá zloděje

V pátek 24. února proběhlo v ZŠ 
K Lučinám školní kolo soutěže „Para-
graf 11/55“, která je zaměřena na pro-
hlubování znalostí o zákonech platících 
v České republice. Zvláštní zřetel je kla-
den na novelu zák. č. 37/1989 Sb., která 
zvýšila prodejní věk tabákových výrob-
ků z 16 na 18 let. Se soutěžními úko-
ly se aktivně potýkali žáci 8. a 9. tříd, 
mladší jim k tomu fandili. Dopolední 
program byl obohacen o ukázky z po-
licejního zásahu při zadržování pacha-
telů. Vítězné družstvo postupuje do ob-
lastního finále.

Mgr. Václav Havelka,
ředitel ZŠ K Lučinám

Strážníci 
adoptivními rodiči
Strážníci Obvodního ředitelství MP 

Praha 3 se rozhodli zúčastnit charitativ-
ního projektu „Adopce na dálku“, který realizuje Arci-
diecézní charita Praha a jehož prostřednictvím se pomá-
há dětem z Indie, Ugandy, Litvy a Běloruska. Především 
finanční podpora znamená pro tyto děti šanci na vzdělá-
ní a tím i zásadní změnu v jejich dosavadním životě.

Strážníci „adoptovali“ sedmiletou holčičku z Indie 
jménem Risha Rainu D´Souza a jako adoptivní rodiče 
se budou podílet na její lepší budoucnosti.
Mgr. Miroslava Pytlíková, zástupce ředitele OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Dubnové 
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov 

  2. ne 10.15  s FC Vítkovice
16. ne 10.15  s HFK Olomouc
30. ne 10.15  s FK Drnovice

Paragrafy platí 
i pro školáky

V úterý 7. 3. byl zápisem do žižkov-
ské Knihy cti oceněn Jiří Linha (1930, 
na snímku nahoře se zástupcem staros-
ty Ing. Danielem Reisiegelem), zakla-
datel a umělecký vedoucí slavných Lin-
ha Singers. Osobitost tohoto komorního 
souboru, jehož počátky sahají až do ro-
ku 1963, je dána především jedinečnou 
vokální technikou, která se dá charakte-
rizovat jako „instrumentální zpěv“, kdy 
lidské hlasy přebírají roli hudebních ná-

strojů, aniž by je jakýmkoli způsobem 
karikovali nebo napodobovali. Poslu-
chačům je díky tomu možné přiblížit ne-
jen řadu skladeb komponovaných sou-
dobými autory, ale také zapomenutou 
a neprávem opomíjenou krásu hudby 
velkých mistrů 17. až 19. století.

Přesně o týden později byl o svých 
60. narozeninách do stavu „čestných ob-
čanů“ Prahy 3 povýšen radní Pavel Hur-
da (1946, na snímku vpravo) „u příleži-

tosti životního jubilea a za významnou 
a dlouholetou práci ve prospěch třetí 
městské části, zvláště v oblasti kultury“. 
Své šedesátiny oslavil nejen na radnici, 
kde je již druhé volební období zastupi-
telem a s níž úzce spolupracoval rovněž
jako ředitel SKM Praha 3 (v letech
1995–2000), ale také v Paláci Akropolis,
jehož je vlastníkem a který se přede-
vším jeho zásluhou vypracoval na jed-
no z nejvýznačnějších pražských kultu-
ních center současnosti. -red-

Jiří Linha a Pavel Hurda
KNIHA CTI zápis č. 72 a 73

Již netrpělivě očekávané sportování 
pod širým nebem zahájilo letos na Žiž-
kově 2. kolo Pražského běžeckého po-
háru. Konalo se hned druhý jarní den 
– 22. března – na vrchu Vítkově, v okolí 
jezdecké sochy Jana Žižky (viz snímek). 
Přespolního běhu mladšího a staršího 
žactva a dorostu se zúčastnilo dohroma-
dy 180 borců nejen z Prahy, uspořádal 
jej Sportovní klub ZŠ Jeseniova ve spo-
lupráci s Národním muzeem.

Další příležitost ukázat svou rych-
lost dostanou malí sportovci na Židov-

ských pecích, kde se 4. dubna usku-
teční již 12. ročník Aprílového běhu. 
Organizace závodu dětí od 7 do 10 let, 
na který se vedle reprezentací praž-
ských škol mohou přihlásit také jed-
notlivci, se opět ujal SK ZŠ Jeseniova.

Podrobnější informace k uvedené
akci, ale také k náboru do oddílu at-
letiky a sportovních tříd, který pro-
bíhá v těchto dnech, je možné získat 
na www.jeseniova.cz, tel. 777 569 193 
nebo zasláním dotazu na e-mailovovu 
adresu gala.milan@seznam.cz. -red-

Na jaře se běhá venku!

Foto: J. Dostál

Čtvrté pokračování benefičního hu-
debního a divadelního festivalu ve pro-
spěch Stacionáře pro děti s kombino-
vaným postižením dostalo název Ben 
Stacík a koná se ve středu 22. dubna 
od 14.30 hod. na adrese Koněvova 24.

Vystoupení např. studentů Pražské
konzervatoře a DAMU, několika ama-
térských souborů, profesionálních her-

ců Kláry Pollertové-Trojanové, Rober-
ta Jaškówa či Marcela Rošetzkého, 
kapel Bez peří a TNT nebo muzikanta 
Pepy Janíčka (na snímku) z legendární 
skupiny Plastic People of the Univer-
se doplní výstava výtvarných prací dětí 
ze Stacionáře, tombola, křest básnické 
sbírky Filipa Budáka a různé soutěže. 
Celkový výtěžek akce (vstupné 60 Kč) 
zdvojnásobí Nadace Divoké husy. Více 
na www.cb.cz/praha3/stacionar. -red-

Ben Stacík
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