
Před 30 lety zemřel 
humanista Přemysl 
Pitter. Muž, pro něhož 
láska k bližnímu nebyla 
prázdným pojmem.

Čtěte na straně 7 a 8.

Na dvorku v Lipanské 
ulici č. 14 se natrvalo 
usadil Muž z Pompejí. 
Porcelánová socha je 
dílem Šárky Radové.

Čtěte na straně 4.

Bez Miloše Vacíka 
a jeho bubeníků by 
žižkovský masopustní 
průvod neměl tu pravou 
karnevalovou kulisu.

Čtěte na straně 8.
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Šrek, Švejk, maso a masky
Šeredně se mýlil ten, kdo si 
myslel, že připadla-li tentokrát 
Popeleční středa až na začá-
tek března, mohli bychom pro-

jednou v masopustním průvodu nemrz-
nout... Ale což, o to by nebylo, kdyby 
krátce předtím nepřišlo nadějné otep-

lení a naše kosti nezačaly pookřávat. 
Snad již závěrečný úder letošní zimy do-
konale potvrdil, jaká byla: nejen krutá, 
ale i zákeřná!

Na druhou stranu trochu prokřeh-
lé prsty a zábnoucí nohy k masopustu 
zkrátka patří (a co si budeme povídat, 
mohlo být hůř a proti začátku úno-
ra to byla polívčička!) a Žižkov to roz-
hodně nerozhodí. Vždyť se taky neslaví 
jen venku! Pravda, pětidenní nevázané 
veselí začíná symbolickou zabijačkou 
na radničním dvorku (kde je ovšem do-
statek teplých nápojů a ještě kouřícího 
vepřového na všechny způsoby), ale ješ-
tě týž den – tučný to pátek 24. 2. – bylo 

možné vypravit se do Atria na procház-
ku po českých barokních krčmách. Co 
si naši předci zpívali při kýtě a džbán-
ku vína, hodech a pijatikách, znovu-
vzkřísili z klášterních sbírek muzikanti 
z Ritornella. V sobotu převzala štafetu 
Akropole. Odpoledne tu rejdily a do-
váděly princezničky, berušky, víly, pirá-
ti, kovbojové, indiáni, koně a kdoví kdo 
ještě, navečer pak maškary dospělácké, 
které si nechtěly nechat ujít, jak se ne-
uvěřitelné stává skutkem... Posuďte sa-
mi: Ivan Mládek (�) a jeho banjo banda 
vlastně jako předskokani Dědy Mládka 
Illegálů, to je vpravdě masopustní fór! 
Po tanci a zpěvu přišlo v neděli na řa-
du opět jídlo a pití, a to na radniční va-
řenici v hospodě U vystřelenýho oka. 

V pondělí se bohapusté řádění přesu-
nulo do Aera, kde to rozjeli staří dob-
ří bigbíťáci: básník Pavel Zajíček (

�

)
se svou diagnózou DG 307 a Tony Du-
cháček & Garage, na kterou nemáš!

Ale to už přichází úterý a s ním pou-
liční defilé masek, do jehož čela se po-
stavil sám bůh révy Bakchus převtělený

do velkého bráchy Šreka a poslušně hlá-
sící Josef Švejků, který to má na Žižko-
vě od dob, co tu stojí socha jeho stvoři-
tele, podle všeho rád... A za své maškar-
ní vojsko, jež se sešikovalo na náměstí 
krále Ji řího z Poděbrad a přes Mahle-
rovy sady vydalo převzít vládu na radni-
ci a posléze obsadit Vrch svatého Kříže, 
se stydět nemuseli: vojáci císařské a krá-
lovské armády, obři, žongléři a kejklí-
ři, zvířata všelikého druhu, čarodějnice, 
démoni, drak, smrtka a další stvůry i ne-
stvůry, strážci zákona, automobiloví ve-

teráni a mnoho a mnoho dobrovolníků
z řad prostého lidu žižkovského, to vše 
představovalo sílu, s níž se neradno pou-
štět do křížku. Připočteme-li k tomu po-
chodové tempo, jež udával bubnující
pluk Tam-Tam Batucada, a také výbor-

ný proviant, zahrnující třeba grog nebo 
chléb se škvarkama, není divu, že Pa-
rukářka byla vcelku jednoduše dobyta 
a klid a pořádek před postní dobou na-
rušen! Na počest slavného vítězství byl 
pak uspořádán velkolepý ohňostroj...

-red-

� Zástupce starosty Ing. Daniel Reisiegel 
se synem Matyášem na dětském maškar-
ním reji v Akropoli

Městská část Praha 3 se také letos připojuje
k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Pro-
gram akcí na radnici bude v pátek 10. března 
následující:

15.00 vyvěšení tibetské vlajky
15.05 úvodní slovo starosty Milana Českého
15.09 uctění obětí čínské represe minutou ticha
15.10  buddhistický obřad v provedení mnichů z indic-

kého Ladaku
15.20 hudební meditace na sitár a fujaru
15.40  promítání diapozitivů s přednáškou o tradiční 

medicíně střední Asie
16.00 vernisáž výstavy fotografií a artefaktů z Tibetu
16.15  ukázka života tibetských pastevců spojená s vý-

kladem
16.30 vytvoření mozaikové mandaly a její rozmetání
17.00 promítání filmu o Tibetu

Během celého programu bude podáváno tradiční ti-
betské občerstvení.

Jaroslav Brabec, vedoucí Odboru kultury

Den pro svobodu Tibetu!

O masopustu
Zase nám končí masopust! Nebo 

právě začíná? Jak se to vezme…
To je totiž tak: Masopust je dle vše-

ho původně církevní termín, označu-
jící čtyřicetidenní půst před největší-
mi křesťanskými svátky – Velikono-
cemi. Napovídá tomu i podoba slova
„maso-pust“, byť čistě etymologic-
ky druhá polovina složeniny patr-
ně nesouvisí s podstatným jménem 
„půst“, ale se slovesem „pustiti“, tedy 
doslova se jedná o „pustiti se masa“, 
„opustit maso“. Význam se však po-
stupně měnil, pojmenování pro ob-
dobí od Popeleční středy po Bílou 
sobotu se přeneslo na dny předchá-
zející – od Tří králů do Popeleční 
středy, kterýžto čas byl spojen s li-
dovými svátky, zábavou, zabijačka-
mi apod. Dnes můžeme sledovat ještě 
jiný posun, masopustem totiž rozu-
míme především rozpustilé slavnosti 
pořádané poslední týden před začát-
kem postní doby. Došlo tak k další-
mu z žertů jazyka: slovem označu-
jícím kdysi půst, odříkání, duchovní 
usebrání se nyní nazývají bujaré ra-
dovánky. Ovšem buďme klidní, slo-
vanské jazyky v tom nejsou samy: 
kdo z nás by v „karnevalu“ viděl ital-
ské „carni-vale“, tedy „dej vale masu, 
dej sbohem masu, opusť maso“?

Je tu ještě jeden aspekt masopust-
ních oslav, který jsem kdesi vyčetl.
Prudký přechod mezi vepřovými ho-
dy a přísným půstem nemíval jen du-
chovní, ale i ryze praktický rozměr. 
Naši předci neuměli dostatečně dob-
ře uchovávat potraviny, takže ledno-
vé a únorové dny žili z živých zásob, 
ze zabijaček. Maso se muselo rych-
le zkonzumovat a před jarem pros-
tě došlo…

Masopust je zajímavý i tím, že je 
(samozřejmě spolu s Velikonocemi, 
s nimiž úzce souvisí) jedním z po-
sledních svátků, které nejsou vázány
na přesné kalendářní datum. Čas 
oslav určuje měsíc, konkrétně jak se
mu který rok uráčí mít první jarní 
úplněk. A letos vše vyšlo tak, že se 
nám předvečer Popeleční středy, kdy 
masopust vrcholí, nekryje s redakční 
uzávěrkou. Proto vás žádám o laska-
vé prominutí, že toto číslo Radničních 
novin dostáváte s malým zpožděním, 
neboť jsme v něm chtěli stihnout po-
psat první masopustní dojmy.

Mgr. Martin Benda,
předseda redakční rady

Městská část Praha 3 jako hlavní organizátor děkuje všem partnerům za pomoc 
při realizaci XIII. ročníku Žižkovského masopustu: 

Správa komunálního majetku Praha 3, 
a. s., Areál Jarov, a. s., Sefimota, a. s., Auto 
Jarov, s. r. o., Gesto Computers, s. r. o., 
Compo Praha, s. r. o., Raiffeisen stavební 
spořitelna, a. s., Stavox, v. d. s., Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, a. s., Orgrez, a. s., 
Step, s. r. o., Test Onyx, s. r. o., Toi Toi, 
sanitární systémy, s. r. o., Odkolek, a. s., 
Ohňostroje Krupička, s. r. o.

Mediální partneři:
Radio Beat, Český rozhlas, Šíp, Eclipse, 
a. s., Realtisk, s. r. o.
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Zástavba na Jarově mění svou tvář
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Když dnes navštívíte rekonstruované 
domy v ulicích K Lučinám a K Chmel-
nici a vidíte moderní vstupní dveře, ele-
gantní dlažbu, kvalitní výtahy nebo ba-
revně sladěnou výmalbu stěn, vůbec ne-
máte pocit, že jste v panelácích ze 60. let. 
Byty zde jsou z velké části již prodané. 
Noví majitelé v současné době přemýš-
lejí nad ustavením společenství vlast-
níků tak, aby měli vliv na vše týkající 
se jejich domovů, počínaje vyúčtováním 
za teplo a vodu až po mříže na oknech, 
prádlo na balkonech a květiny na chod-
bách. Bydlení ve vlastním tak nabývá 
velmi konkrétních obrysů.

Jinak je tomu zatím u obecních do mů 
v ulicích Květinková a Pod Lipami, kte-
ré podobné rekonstrukce spojené s mož-
ností privatizace teprve če ka jí (na sním-
ku vizualizace projektu v ul. Pod Lipa -
mi). Abychom předešli všelijakým do-
hadům a zbytečným obavám, snažíme
se místní o rozsahu a podobě našeho
záměru v předstihu informovat, přičemž
nás zároveň zajímají i jejich názory
a přání. Proto zde již v září minulého 
roku provedla Správa komunálního ma-
jetku Praha 3, která je pověřena realiza-
cí, komplexní průzkum zjišťující posto-
je občanů k různým atributům chystané 

akce (od vztahu k zeleni v okolí domů až
po prodej bytů), proto jsme na přelomu
ledna a února pozvali nájemce na radni-
ci, aby se zeptali na případné nejasnos-
ti a vyjádřili i své připomínky. Vedený 
dialog byl většinou velmi konstruktiv-
ní a týkal se hlavně technických náleži-
tostí a budoucích cen bytových jednotek.

Soudě z těchto setkání, ale i mnohých 
telefonátů a osobních návštěv, nájemci 
byty koupit chtějí, čeho se ale obávají, 
je samotný průběh rekonstrukce. Ujiště-
ní zástupců SKM Praha 3, že vše je peč-
livě a detailně připraveno, obyvatele pa-
nelových domů částečně uklidnilo. Jsou 
si přitom vědomi toho, že při akci tako-
vého rozsahu se mohou objevit i nečeka-
né komplikace a že každá podobná stav-
ba je spojena s nepříjemnostmi. Ty však 
zcela jistě budou co nejmenší, a to díky 
zkušenostem, které SKM má z předcho-
zích realizací. Starším ročníkům je nad-
to tato společnost připravena pomoci 
s přesunem nábytku, úklidem, eventuál-
ně i se zajištěním náhradního bydlení.

Až se v Květinkové a Pod Lipami ob-
jeví první technika, je dobré si uvědomit, 
že je to nejen začátek stavebního ruchu, 
ale i první krok k tomu, aby další domy 
na Jarově byly krásnější a aby jejich oby-
vatelé měli komfortnější bydlení.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

S blížícím se koncem zimního období 
se na stránkách novin znovu vracíme k té-
matu obnovy stromořadí na území naší 
městské části. Reagujeme tak i na mno-
žící se dotazy, kdy se v té které ulici začne 
sázet. Bohužel pocházejí často z míst, kde 
s výsadbou nepočítáme, protože ji nejde 
po technické stránce realizovat – v chod-
nících jsou uloženy inženýrské sítě.

V letošním roce bude zahájena po-
slední, pátá etapa výsadeb. Na jaře se 
na obnovu stromořadí mohou těšit oby-
vatelé ulic Za Žižkovskou vozovnou, 
Na Hlídce, Strážní, U Kněžské louky 
a Spojovací. Celkem zde bude vysázeno 

53 nových stromů, převážně lip. Zastou-
pení budou mít také javory a jerlíny, a to 
kultivary, které snášejí městské prostředí. 
Vše je naplánováno tak, aby v této loka-
litě nedošlo k úbytku stávajících parko-
vacích míst, naopak přihlíží se i k jejich 
předpokládanému rozšíření. Na řadu při-
jde i kácení, jeho rozsah však bude opro-
ti předcházejícím etapám daleko menší. 
Např. v ulici Za Žižkovskou vozovnou to 
budou dva suché javory a ve Spojovací tři 
nemocné lípy.

Závěrečná etapa obnovy uličního stro-
mořadí by v souladu se schváleným obec-
ním rozpočtem měla městskou část přijít 

na více než 1,5 milionu Kč. Uzavře se jí 
několik let trvající práce, díky níž přibylo 
v Praze 3 stovky nových stromů. Do na-
šich ulic se ale budeme vracet. Stromořa-
dí založená v prvních etapách potřebují 
určitou indivi duální péči, která se nesmí
zanedbat. Zároveň budou dosazovány 
nové stromy za nemocné kusy, jež nevy-
držely městské klima.

Myslíme si, že celá akce splnila svůj 
cíl. Přispěla nejen ke zkvalitnění životní-
ho prostředí, ale i k tomu, že okolí našich 
domovů je nyní hezčí.

Jan Plíva, zástupce starosty,
Ing. Jana Caldrová, oddělení správy zeleně

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) 27. 3.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 6. 3.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 13. 3.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 20. 3.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 27. 3.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 6. 3.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 13. 3.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 20. 3.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2) 27. 3.
10. Ambrožova/Malešická (4) 6. 3.
11. Jeseniova 143 (3) 13. 3.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 20. 3.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 27. 3.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 6. 3.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 13. 3.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 20. 3.

MŠ Buková 26
tel.: 284 824 657

e-mail: ms.bukova@quick.cz
MŠ Jeseniova 4, 6
tel.: 222 716 407 

e-mail: msjeseniova1@volny.cz
MŠ Jeseniova 98
tel.: 271 772 732 

e-mail: msjeseniova98@volny.cz
MŠ Jeseniova 204
tel.: 271 772 056 

e-mail: msjeseniova@volny.cz
MŠ Waldorfská, Koněvova 240a

tel.: 284 827 617 
e-mail: waldorf.ms@volny.cz

MŠ Libická 4
tel.: 271 736 681

e-mail: mslibicka@ti.cz
MŠ Na Balkáně 74

tel.: 284 820 546 
e-mail: skolka.balkan@dtg.cz

MŠ Na Vrcholu 1a
tel.: 284 861 184 

e-mail: eva.popelkova@msnavrcholu.cz
MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 23

tel.: 267 310 270 
e-mail: mslobkovic@volny.cz

MŠ Přibyslavská 1
tel.: 222 712 764  

e-mail: mspribyslavska@ufo.cz

MŠ Milíčův dům, Sauerova 2
tel.: 222 582 364 

e-mail: milicuvdum@volny.cz
MŠ Sudoměřská 54

tel.: 222 728 705  
e-mail: mssudomerska@mbox.vol.cz

MŠ U Zásobní zahrady 6
tel.: 271 774 967 

e-mail: mszahrada@volny.cz
MŠ Vozová 5

tel.: 222 715 636 
e-mail: msvozova@seznam.cz

MŠ Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 17
tel.: 222 592 043 

e-mail: msprazacka@volny.cz

Zápis do mateřských škol

Od 1. července 2006 nabude účinnosti 
zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provo-
zu, který novelizuje v současnosti platný 
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích a o změnách ně-
kterých zákonů. Novelizace pravidel sil-
ničního provozu byla vyvolána zejména 
nutností zvýšit bezpečnost na našich sil-
nicích, dále v souladu s vládou schvále-
nou Národní strategií bezpečnosti sil -
ničního provozu snižovat počet usmr-
cených a zraněných v důsledku doprav-
ních nehod a v neposlední řadě aktuali-
zovat českou právní úpravu ve vztahu 
k právu Evropských společenství.

Tolik úvodní slova internetové strán-
ky www.novapravidla.cz, na kterou by-
chom všechny řidiče rádi upozornili. 

Lze zde získat důležité informace k no-
vé úpravě pravidel provozu na pozem-
ních komunikacích, dozvědět se, k ja-
kým změnám dochází, podrobnosti k bo-
dovému systému nebo něco o pravomo-
ci policie, najdeme tu také seznam pře-
stupků včetně příslušných sankcí.

Do července ještě sice zbývá něko-
lik měsíců, ale pokud tento čas využije-
me k důkladnému seznámení se se zá-
konem, bude to jistě jen ku prospěchu 
celé věci. A podaří-li se nová pravidla 
následně i dodržovat, třeba se budeme 
moci na konci tohoto roku do statistik 
dopravních nehod dívat méně smutně, 
než tomu bylo dosud.

Ing. Martin Vančura,
Odbor dopravy

Poslední etapa obnovy stromořadí
ze dne 1. 2.

Schválila
• limity počtu zaměstnanců a mzdo-
vých prostředků na rok 2006 • roční 
zprávu o výsledcích finančních kontrol 
za rok 2005 • postup při vyhlášení a vy-
hodnocení výběrového řízení na prodej 
13 nově vybudovaných a 3 stávajících 
bytových jednotek v domech K Luči-
nám 3-5-7, 13, 17-19 a 4-6-8 a K Chmel-
nici 3-5 • postup při vyhlášení a vyhod-
nocení výběrového řízení na prodej 
domu Šrobárova 73 s pozemky parcely 
č. 3812 a 3813, k. ú. Vinohrady
Souhlasila
• s Dohodou o spolupráci při poříze-
ní urbanistické studie Nákladového 
nádraží Žižkov sloužící jako podklad 
pro pořízení změny územního plánu 
hl. m. Prahy • s pronájmem nebytové-
ho prostoru v 1. podlaží domu Orlická 8 
o velikosti 90,21 m2 47. skautskému stře-
disku Maják na dobu 5 let za nájemné 
500 Kč/m2/rok pro provozování klubo-
vé činnosti • s pronájmem nebytového 
prostoru v 1. a 2. podlaží domu Křišťa-
nova 15 o velikosti 280,42 m2 občanské-
mu sdružení Remedium Praha na dobu 
5 let za nájemné 800 Kč/m2/rok za úče-
lem zřízení sociálního centra • s účastí 
MČ P-3 na mezinárodní kampani Vlaj-
ka pro Tibet 2006, která se bude konat 
v pátek 10. 3. od 15.00 hod.
Vzala na vědomí
• změnu legislativy v oblasti závodního 
stravování škol a nutnost jeho smluvní 
úpravy mezi jednotlivými zařízeními 
a schválila smlouvu k zabezpečení zá-
vodního stravování pro jinou příspěv-
kovou organizaci jednoho zřizovatele 
a způsob finančního vyrovnání

ze dne 15. 2.
Schválila
• Katalog požadavků MČ P-3 na pro-
vedení obecně prospěšných prací
Souhlasila
• s uzavřením nájemních smluv se třemi 
žadateli – strážníky Městské policie P-3 
navrženými OŘ MP P-3 • se zadáním 

zpracování dokumentace ke stavebnímu 
povolení pro akci Revitalizace Rajské 
zahrady v P-3 a schválila zadat realiza-
ci jako generálnímu projektantovi firmě 
Ivan Plicka Studio za cenu 464 100 Kč 
vč. DPH • s vypracováním projektu 
pro stavební povolení na rekonstrukci 
školní kuchyně a jídelny v ZŠ Pražač-
ka a schválila zadat realizaci firmě Plán 
Plus, s. r. o., za cenu 649 043,85 Kč vč. 
DPH • s poskytnutím darů z fondu so-
ciálního a zdravotního – 1. Místní orga-
nizaci 1 Svazu tělesně postižených v P-3 
– 500 Kč za účastníka z P-3, 2. Obvodní 
organizaci MČ P-3 Svazu diabetiků ČR 
– 500 Kč za účastníka z P-3, 3. Středisku 
rané péče Praha Společnosti pro ranou 
péči – 8000 Kč, 4. Speciálnímu domovu 
mládeže Chotěšice – 16 000 Kč, 5. po-
bočce Diakonie Církve bratrské v P-3 – 
27 777 Kč, 6. Mamma Help – 12 000 Kč, 
7. Občanskému sdružení pro provoz 
CIOP – 50 000 Kč, 8. Pečovatelské služ-
bě P-3 – 30 000 Kč a 9. Řídící skupině 
pro komunitní plánování ÚMČ P-3 
– 40 000 Kč, doporučila ZMČ schválit 
dar Ošetřovatelskému domovu v P-3, 
Pod Lipami 44 – 150 000 Kč a nesou-
hlasila s poskytnutím darů Obvodnímu 
výboru P-2 Svazu tělesně postižených 
v ČR a Ing. Pavlu Štrosovi • s realizací 
XIII. ročníku Žižkovského masopustu 
a s částečným produkčním zajištěním 
projektu • s přijetím záštity nad projek-
tem podpory vzdělávání mladých lidí 
s tělesným handicapem, který uskuteč-
ňuje Vysoká škola veřejné správy a me-
zinárodních vztahů
Vzala na vědomí
• vyhlášku č. 7/2006 Sb. z 22. 12. 2005, 
kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., 
o úhradách za pobyt v zařízeních so-
ciální péče, a stanovila zvýšení úhrad 
za pobyt v Ošetřovatelském domově 
od 1. 2. 2006

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

Rada městské části Praha 3

Od července nová
pravidla na silnicích

Volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky se budou ko-
nat ve dnech 2. a 3. 6. 2006. Voličem je 
každý občan ČR, který nejpozději druhý 
den voleb dosáhne 18 let věku. Své vo-
lební právo může uplatnit ve volebním 
okrsku podle místa svého trvalého poby-
tu, jinde pouze s voličským průkazem.

Nyní konkrétně k voličům z Prahy 3. 
O voličský průkaz mohou požádat již 
v současnosti, a to:

1) Písemně – žádost s ověřeným pod-
pisem žadatele a zřetelně uvedenou ad-
resou, na kterou má být doručen volič-

ský průkaz, je nutné zaslat nejpozději 
do 26. 5. na adresu Městská část Praha 3, 
Úřad městské části, Odbor občansko 
správní, Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Pra-
ha 3. Voličské průkazy začnou být žada-
telům odesílány po 18. 5.

2) Osobně – volič se dostaví nejpoz-
ději do 31. 5. (do 16.00) na Odbor občan-
sko správní, Havlíčkovo nám. 9, 2. patro, 
číslo dveří 218 a po prokázání se platným 
dokladem totožnosti vyplní příslušný for-
mulář. Zároveň se domluví, zda chce vo-
ličský průkaz poslat poštou, nebo osob-
ně vyzvednout. Průkazy budou vydávány 

od 18. 5. do 31. 5., žádosti podané v tom-
to termínu budou tedy vyřízeny okamžitě.

Zkontrolovat si řádné zapsání v se-
znamu voličů je možné na stejném mís-
tě (Havlíčkovo nám. 9, 2. patro, č. dveří 
218). Veškeré dotazy k červnovým vol-
bám do Poslanecké sněmovny budou 
ochotně zodpovězeny na telefonním čísle 
222 116 221, obrátit se na nás lze také pro-
střednictvím e-mailu – evac@praha3.cz.
Formulář žádosti o vydání voličského 
průkazu je ke stažení na www.praha3.cz.

Eva Cihelková, vedoucí
Odboru občansko správního

Volné nebytové prostory
Výzva č. 214 

MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými nebytovými prostory:
1.  Táboritská 24/16 (vstup ze Sudoměřské), obchod, tichá služba, 98,65 m2, 

2. podlaží (min. nájemné 600 Kč/m2/rok)
2.  Olšanská 7/2666, ordinace, rehabilitace, zdravotnické a příbuzné obory, 17,17 m2, 

3. podlaží (min. nájemné 1300 Kč/m2/rok)
3. Biskupcova 20/512, sklad, 43,71 m2, suterén (min. nájemné 600 Kč/m2/rok)
4.  Ostromečská 9/437, kanceláře, tichá služba, 124,47 m2, 1. podlaží 

(min. nájemné 700 Kč/m2/rok)
Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna dne 16. 3. v 9–10 hod.
5. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.237, 11,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
6. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.241, 11,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
7. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.117, 11,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
8. Táboritská 0/16A, garáž. stání č. 25, 16,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
9. Táboritská 0/16A, garáž. stání č. 23, 16,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)

Výše uvedené prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek 
zaslaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seiferto-
va 51, v obálkách označených značkou Výběrové řízení č. 214. Obálky takto neozna-
čené nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou.

V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem, a stanovte výši nájem-
ného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměřenou. Zájemce 
upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro obsazení neby-
tového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Uveďte též záměr, co budete 
v nebytových prostorech provozovat (k provozování výherních a hracích automa-
tů nebudou nebytové prostory pronajaty), podmínkou pro pronajmutí garážového 
stání je trvalé bydliště v Praze 3 (pokud budete zasílat nabídky na více nebytových 
prostor, je nutno zaslat každou nabídku samostatně). Do výběrového řízení nebudou 
zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky.

Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude dne 24. 3. v 15.00 hod. Výběrové 
řízení bude vyhodnoceno komisí obchodu a služeb RMČ.

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

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

Zápis do všech mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 3 se pro školní rok 2006/2007 koná ve dnech 19. a 20. dubna, vždy od 13.00 
do 17.00 hod. Přihlášky si zájemci vyzvednou v jednotlivých MŠ a ve výše uvedených termínech přinesou vyplněné a potvrzené od dětského lékaře.

Seznam mateřských škol na území Prahy 3

Další informace je možné získat na www.praha3.cz (školství – přehled škol) nebo na Odboru školství ÚMČ Praha 3, tel. 222 116 209. 
Marcela Poláková, Odbor školství

Volby do Poslanecké sněmovny
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MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty
1. Letos v lednu byla uzavřena vícestranná 
dohoda o spolupráci v železniční dopravě 
na území Prahy 3. Co z ní plyne pro obec?

Městská část se s problémem, „jak dál 
s Nákladovým nádražím Žižkov“, potýká 
už přes deset let. Jelikož nejsme vlastníky 
tohoto prostoru, jsou naše rozhodovací po-
vinnosti limitovány především stavebním 
zákonem a v širší souvislosti právními úpra-
vami o působnosti městských a obecních za-
stupitelstev. Konkrétní možnosti, jak ovliv-
ňovat rozvoj daného území a plány majite-
lů a investorů, byly tedy velmi malé.

Situace se nyní radikálně změnila. Po více 
než ročním úsilí se podařilo uzavřít dohodu 
mezi naší městskou částí, hl. m. Prahou, Mi-
nisterstvem dopravy ČR, Českými drahami 
a Správou železniční dopravní cesty o jed-
notném postupu ve věci využití a rozvoje 
drážních pozemků v Praze 3. Týká se hlav-
ně řešení lokality nákladového nádraží, tj. 
jaké budovy se zde postaví a k čemu budou 
sloužit, jaká bude dopravní obslužnost, jak 
budou vypadat zóny oddechu nebo sportu. 
Bez této dohody bychom neměli s výjim-
kou řízení o umístění stavby vliv prakticky 
na nic a místo kompaktního urbanistického 
celku by tu patrně vyrostla směsice na se-
be nenavazujících domů. Doufejme jen, že
šance vytvořit osobité centrum této části 
Žižkova bude všemi využita.
2. Jak se vyvíjí snaha radnice získat do svých 
rukou dvě bývalé polikliniky?

Budovy a pozemky bývalých poliklinik 
– Jarov (Koněvova 205) a Vinohrady (Vi-
nohradská 176) – patří v současnosti stá-
tu. Zastupitelstvo městské části opakovaně 
podpořilo záměr jejich převzetí. Usilujeme 
vlastně o privatizaci, tj. bezúplatný převod
na hl. m. Prahu a následné svěření obci. 
Smyslem je získat pod svou správu nebyto-
vé prostory, které by byly využívány podob-
ně jako Olšanská 7 především ke zdravotnic-
kým účelům, tj. jako sídlo privátních ambu-
lantních lékařů. Domníváme se totiž, že mo-
del „soukromí poskytovatelé zdravotní péče 
v obecních prostorách“ vyhovuje všem, mj. 
i díky možnostem investic ze strany měst-
ské části do oprav a rekonstrukcí objektů.

V minulých dnech jsme zaznamenali díl-
čí úspěch: Zastupitelstvo hl. m. Prahy vyslo-
vilo souhlas s uvedeným záměrem, takže 

celý projekt může být předložen ke schvá-
lení vládě. Zde je třeba ocenit spolupráci 
partnerů v Radě městské části, konkrétně 
pana zástupce starosty Jana Plívy, který byl 
a je v této věci velmi nápomocen.
3. Panelové domy nejsou pouze na Jaro-
vě a Chmelnici, ale také ve středu Žižkova. 
Hodláte se pustit do nějakých zásadnějších 
oprav i v jejich případě?

Žižkov má tu smůlu, že jeho centrální 
území (západně od ulice Jana Želivského) 
poznamenala panelová výstavba 80. let mi-
nulého století. Komunistický režim se tehdy 
rozhodl „pomoci“ místním obyvatelům tím, 
že srovná podstatnou část typických žižkov-
ských domů se zemí a místo nich vystaví 
předměstské paneláky v jejich klasické po-
době. Byť se tento šílený plán podařilo zre-
alizovat jen částečně, přesto došlo k nená-
vratnému znehodnocení středního Žižkova 
jako jednotného urbanistického celku. Ten-
to stav se týká dvou lokalit, a sice vyústění 
Táboritské na Olšanské nám. a dále oblasti 
mezi ulicemi Roháčova a Jeseniova.

Před námi dnes stojí ne právě jednodu-
chý úkol. Na jedné straně musí dojít k po-
třebným opravám panelových domů a zá-
roveň k jejich inovaci, zkrášlení a lepšímu 
přizpůsobení žižkovskému koloritu, na stra-
ně druhé je nutné po celou dobu zacho-
vat jejich obytnou funkci. V první fázi, ně-
kdy v průběhu příštího volebního období, 
přistoupíme k rekonstrukci bloku panelá-
ků v Lupáčově ulici. Patrně se nebude jed-
nat o cestu přes budování nástaveb (výško-
vá hladina budov to nepřipouští). V delším 
horizontu pak chce městská část regenero-
vat i ostatní panelovou zástavbu v této čás-
ti Prahy 3.

ODPOVÍDÁ…

Přesně 131 miliónů korun rozdělila letos Praha na granty podpo-
rující kulturu a umění v hlavním městě. Málokdo tuší, že lednovému 
rozhodnutí pražských zastupitelů předcházela více než roční práce od-
borníků z kulturní oblasti, ekonomů, politiků a úředníků. Výsledkem 
jejich činnosti bylo jak definování nové kulturní politiky města, tak zá-
sadní proměna grantového systému. Obojí se uplatnilo již v letošním 
udělování grantů.

Hlavní novinkou je složení hodnotící komise: v současné době v ní 
zasedá více odborníků než politiků. Zaveden byl institut veřejných sly-
šení, to znamená veřejné obhajoby projektů, které usilují o větší část-
ky nebo o víceletou podporu. Oproti loňsku se také výrazným způ-
sobem navýšila celková suma peněz určená na granty, což umožnilo 
vyhovět daleko více žádostem. Všechny tyto změny vyplynuly z poža-
davků zástupců pražské kultury, kteří se na ustavení nového granto-
vého systému aktivně podíleli a díky vstřícnému postoji hl. m. Prahy 
získali i značný vliv na samotné rozhodování o výši příspěvků jednot-
livým žadatelům o grant.

Celkem zastupitelé hl. m. Prahy vyslyšeli 274 z celkového počtu 
376 žádostí. Největší část finančních prostředků obdrží jako dříve praž-
ské divadelní scény, jako např. Komedie, Semafor, Divadlo Na Fidlo-
vačce, Bez zábradlí, Na Jezerce, Dejvické divadlo nebo Divadlo v Ce-
letné. Stranou ovšem nezůstaly ani další druhy umění a žánry, ať už 
se jedná třeba o alternativní hudební produkci pro dospívající mládež 
(kluby Palác Akropolis, Roxy, Rock café), moderní tanec (Divadlo Po-
nec), jazz (sdružení Unijazz), výtvarné a fotografické obory (Centrum 
pro současné umění, Pražský dům fotografie, Leica Gallery Prague), 
nebo vážnou hudbu, kde byla vedle koncertů s mozartovskou temati-
kou (Mozartovo léto na Bertramce) podpořena taková hudební tělesa, 
jako je Pražská komorní filharmonie nebo Talichův komorní orchestr.

Díky změnám v grantovém systému směřuje letošní finanční pod-
pora poprvé v historii relativně vyváženě do všech oblastí pražského 
kulturního dění tak, aby to svou kvalitou a žánrovou pestrostí uspoko-
jilo každého obyvatele i návštěvníka našeho hlavního města.

Bc. Ondřej Pecha, zastupitel hl. m. Prahy

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Podpora kultury
dle nových pravidel

V prosinci loňského roku byly usne-
sením Rady městské části jmenovány
na našich základních školách školské 
rady. Letos v lednu se uskutečnilo je-
jich první zasedání, na němž byl zvo-
len předseda, případně také místopřed-
seda a zapisovatel, a stanoven jednací 
řád. Rada se musí scházet nejméně dva-
krát ročně, funkční období jejích členů 
je tříleté. Toto vše vyplývá ze zákona 
č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Podle § 168 tohoto zákona školská 
rada schvaluje výroční zprávu o čin-
nosti školy, školní řád, u kterého i na-
vrhuje změny, a pravidla pro hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků. Tyto materi-
ály předkládá ředitel školy a radní jsou 
o nich povinni rozhodnout do jedno-
ho měsíce. Pokud je neschválí, ředitel 
předloží nový dokument (opět do jed-
noho měsíce) a opakovaného projedná-
ní se zúčastní zřizovatel.

Školská rada se dále vyjadřuje k ná-
vrhům školních vzdělávacích programů
a jejich následnému uskutečňování, po-
dílí se na zpracování koncepčních zámě-
rů rozvoje školy a projednává inspekč-

ní zprávy České školní inspekce. Jejím 
úkolem je také projednat návrh rozpoč-
tu a vyjádřit se k rozboru hospodaře-
ní. Podává podněty a oznámení ředite-
li, zřizovateli a orgánům vykonávajícím 
státní správu ve školství nebo dalším 
orgánům státní správy. Ředitel je povi-
nen umožnit radě přístup k informacím 
o škole, zejména k její dokumentaci. 
Přitom je však nutné dodržovat právní 
předpisy o poskytování informací, ze-
jména pak o ochraně osobních údajů.

Školská rada se nesmí stát kolbištěm 
mezi rodiči a školou, případně zřizova-
telem, ale také by neměla být jen for-
málním orgánem. Předpokládá se, že se
na jejích zasedáních budou střetávat 
různé názory pedagogů, rodičů a zastu-
pitelů s cílem co nejlepšího fungování 
školy po stránce ekonomické, pedago-
gické i výchovné. Nemá ani pravomoci, 
ani odpovědnost řídit instituci, při níž 
je zřízena, ale může výrazně ovlivňo-
vat její chod, a to v zájmu žáků i celé 
společnosti.

Ing. Bohuslav Nigrin,
zástupce starosty

Jaké jsou úkoly školských rad?
Další, již III. etapa privatizace nemo-

vitostí v majetku třetí městské části je 
v plném proudu. Netvrdím, že vše jde 
jako po másle, ale kdo si myslí, že tak-
to velký projekt bude úplně bezproblé-
mový, je velmi naivní. Prvotní dětské 
nemoci jsou vyléčeny, drobné nedoko-
nalosti se postupně odstraňují. Někteří 
z nájemníků už dostali výzvu ke koupi 
domu, v němž žijí. Všechny zaintereso-
vané se snažíme maximálně informovat, 
k tomuto účelu byla zřízena i speciální 
telefonní linka.

Reakce těch, kterých se privatizace
týká, jsou samozřejmě různé. Někde se 
trochu obávají, zda budou na dům mít 
a zda se o něj dokáží starat, jinde dali 
jasně najevo, jak na tuto možnost če-
kali a vítají ji a ještě před zasláním na-
bídky jsou připraveni na založení druž-
stva a okamžitou koupi. Trochu z míry 
mě nicméně vyvedla skupinka (naštěs-
tí velmi malá) nájemníků, kteří po ob-
držení výzvy začali rozesílat stížnosti 
na všechny strany – starostou počínaje 
a Kanceláří prezidenta republiky kon-
če. Jsou přesvědčeni, že je jim křivděno, 

že jsou jim upírána základní lidská prá-
va (?) a že je na ně snad i vyvíjen jaký-
si nátlak.

Reálná situace je přitom taková, že
obec nabízí domy za cenu přibližně 
9–12 tisíc Kč/m2 (přičemž do celkové 
plochy navíc nejsou zahrnuty nebytové 
a volné půdní prostory, které umožňují 
v budoucnosti i eventuální vestavby), za-
tímco realitní kanceláře podobné nemo-
vitosti prodávají za dvoj- až trojnásob-

ně vyšší částky. Závěr, zda mají oslovení 
nájemci důvod ke stěžování, si z tohoto 
srovnání může každý udělat sám.

Předpokládám, že odpovědi ze všech 
obeslaných institucí budou obdobné: do-
my na Královských Vinohradech se v ro-
ce 2006 nekupují – obrazně řečeno – 
za pár korun a kromě toho se stěžovatelé 
mohou, nikoliv musí privatizace zúčast-
nit. A že budovy nejsou ve 100% sta-
vu? To radnice nikdy netvrdila, rozhod-
ně však neprodáváme obecní pastoušky.

Městská část zkrátka nedělá nic jiné-
ho, než že obyvatelům některých obec-
ních domů dává šanci bydlet ve svém. 
Bojí-li se někdo této odpovědnosti, má 
takovou zákonem stanovenou ochranu, 
že zcela jistě bez střechy nad hlavou ne-
zůstane. Záměr vystěhovat ty, kteří ne-
koupí, radnice nikdy neměla a nemá. 
Privatizace je jasná a férová nabídka, nic 
více a nic méně. Neprodané domy zůsta-
nou v majetku obce, která s nimi bude 
nadále disponovat dle svého uvážení. 
Každý má možnost se rozhodnout.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Není žádným tajemstvím, že panelo-
vé domy na našem území volají po roz-
sáhlých rekonstrukcích. Vzhledem k své-
mu technickému stavu jsou nákladné
na údržbu a vyžadují velké investice 
do generálních přestaveb. Městská část 
jako majitel stojí před otázkou, jak se 
s touto situací vypořádat. V případě pri-
vatizace nemovitostí v jejich zchátralé 
podobě by se celý problém pouze pře-
sunul na nové vlastníky, pro které by 
se nabytý majetek mohl stát nepřimě-
řenou zátěží.

Cesta, kterou se radnice vydala, je do-
my na svoje náklady rekonstruovat a te-
prve poté je prodávat dosavadním ná-

jemcům. Přináší to rychlé zlepšení kva-
lity bydlení. Pro nové majitele je v tako-
vém případě mnohem snazší udržovat 
budovy v dobrém stavu běžnou údrž-
bou a jen postupně uvolňovat finanč-
ní prostředky na dílčí opravy. Počáteční 
velké a nezbytné jednorázové investice 
jsou ušetřeni.

Uvedený postup ale pochopitelně vý-
razně zvyšuje cenu nemovitostí i jednot-
livých bytů. Aby výsledná částka neby-
la pro kupující příliš vysoká, rozhodla 
se městská část spojit obnovu panelo-
vých domů ještě s budováním nástaveb, 
tedy zcela nových bytových jednotek, 
které pak prodává za tržní ceny. Zisk 

z jejich prodeje kompenzuje náklady 
na vlastní rekonstrukce. To nám umož-
ňuje nabídnout opravené domy o 50 % 
levněji oproti ceně vyplývající ze znalec-
kého posudku. Systém je výhodný ne-
jen pro nájemníky, kteří získávají vlast-
ní bydlení za velmi příznivých cenových 
podmínek, ale i obec, ve které ubývá 
chátrajících budov.

V současné době probíhá územní ří-
zení na rekonstrukci, nástavbu a pří-
stavbu domu v území určeném k byto-
vé výstavbě v Bukové ulici. Plánují se tu 
nejen další patra, ale vzhledem k volné-
mu prostranství i celá nová budova (viz 
snímek nahoře, vpravo již renovovaný 

dům v ulici K Lučinám). Prodej byto-
vých jednotek, které zde vzniknou, z vel-
ké části uhradí náklady na kompletní re-
konstrukci stávajících bytů.

Každá novostavba pochopitelně zna-
mená zásah do místa, kde vyroste. Pro-
to existují poměrně složité schvalova-
cí postupy, aby do svého okolí pokud 
možno zapadla, architektonicky nevy-
bočovala, neignorovala své sousedství.
To však nic nemění na skutečnosti, že
vždycky přináší změny, které se ve větší 
či menší míře nemile dotknou obyvatel 
daného prostoru, přinejmenším v tom, 
že už „to u nás nevypadá jako dříve“. 
Z tohoto hlediska není divu, že pro-
ti zmíněné výstavbě byla sepsána peti-
ce, kterou podepsalo několik stovek lidí 
z Jarova.

Dle názoru podepsaných občanů do-
jde k nesmyslnému zničení pěkného kou-
sku zeleně a zcela nepřiměřenému za-
tížení pozemku. Obávají se rovněž, že

nové byty způsobí další koncentraci au-
tomobilové dopravy i parkování. Dopo-
ručuji všem zájemcům podívat se tuto
část Žižkova na mapě. Uvidíte oblast 
s takovým podílem zeleně v okolí domů, 
o jakém se nezdá žádné z centrálních 
městských částí. Jako u jiných podob-
ných projektů se počítá s tím, že ke kaž-
dému novému bytu bude vybudováno 
parkovací místo.

Jsme otevřeni diskusi s veřejností, 
proto se předloženými výhradami samo-
zřejmě vážně zabýváme. Pracovníci na-
šeho úřadu v těchto dnech podrobně 
prověřují námitky zmíněné v petici. Be-
reme však v potaz všechny obecní zá-
jmy. V tomto případě tedy například i to, 
že díky novým bytům a garážím může-
me rekonstruovat stávající domy, a tím 
zkvalitňovat bydlení v Praze 3 a zlepšo-
vat vzhled našich ulic.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Obnovu domů umožňuje výstavba nových bytů

Privatizace je férová nabídka
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O akademické sochařce 
Šár ce Radové, která má ate-
liér v Praze 3, jsme v Rad-
ničních novinách psali na-
posledy před dvěma roky. 
Setkat se s její tvorbou je 

nyní – do 7. března – možné v radniční 
galerii na Havlíčkově náměstí.
Co vystavujete?

Výstava se jmenuje Reliéfy a plastiky, 
což myslím dostatečně vysvětluje, co ná-
vštěvníci uvidí. Prostor není moc veliký, 
v rondelu je ležící figura „Piknik“ a dá-
le plastiky „Dámy“ a „Hlavy“, v dru-
hé místnosti na stěnách reliéfy a vodní 
plastiky jsou ve vitríně. Vše je z porce-
lánu a papírové hmoty.
Když jsme spolu mluvily naposledy, za-
hajovala jste provoz vlastní výstavní 
síně v Bořivojově ulici...

Teď na to nemám sílu, čas ani nervy. 
Jedna výstava mě stála tři měsíce času, 
což si nemůžu dovolit každý rok. Ale 
zase něco udělám, až budu odpočinutá. 
Uspořádala jsem výstavu proto, že mám 
prostor a doufala jsem, že si toho někdo 
všimne a ujme se ho. Ale výstavnictví 
není moc lukrativní obor.

Na dvoře v Lipanské 14 byla nedávno 
umístěna Vaše socha sedícího muže. 
Jak vzniká dílo na objednávku?

Oslovil mě místní odbor kultury
a já jsem jim připravila čtyři různé 
modely, ze kterých si vybrali. Zvoli-
li si sochu vpravdě antickou. Ten dvo-
rek je neušlechtilý, trochu architek-
tonicky nepovedený, a tak jsem tam 
chtěla něco jednoznačného, konkrét-
ního. Socha je z technického porcelá-
nu, z jednoho kusu bez formy. Je tak 
těžká, že by se obtížně přepravova-
la k výpalu, proto jsem ji musela vy-
tvořit přímo v porcelánce, kam jsem 
tři měsíce dojížděla. Plastiku této ve-
likosti nejde postavit naráz, jednak 
je to pracné, jednak to musí postup-
ně schnout. Kritický bod je výpal, 
v peci se najednou se sochou vypalují 
na 1400 stupňů i izolátory. Pokud na-
stane problém, tak je strhávají háky 
dolů a nějaká socha – to je jim jedno. 
Jeden kolega takhle přišel o několi-
kaměsíční práci. Ale všechno dopadlo 
dobře, Muž z Pompejí už je nainstalo-
ván, chybí jen štítek se jménem.

Připravila Michaela Púčiková

Porcelán pod radnicí

INZERCE

Palác Akropolis oslavil na konci mi-
nulého roku desáté narozeniny. Za do-
bu svého fungování to neměl vždy prá-
vě jednoduché. Bylo mu spíláno, dočkal 
se ostouzení a urážek, a to do značné 
míry jen proto, že se rozhodl jít svou 
vlastní cestou. Naštěstí se situace mění. 
Mnozí z těch, kteří žižkovskému klubu 
nepřáli, musí dnes uznat, že Akropo-
le má jméno, které zní. Vydobyla si vě-
hlas, jenž jí nikdo nemůže upřít... Oblibu 
„Akráče“ a spoustu práce, která za tím 
stojí, nejlépe ukazují následující čísla: 
od roku 1995 se v hlavním sále konalo 
2309 představení, které vidělo celkem 
550 000 lidí; v obou barech se uskuteč-
nilo na 4000 produkcí; všechny prostory 
paláce (tedy včetně malého sálu, kavár-
ny, restaurace) navštívilo neuvěřitelných
2 330 000 hostí!

Tato malá bilance byla zveřejněna 
ve speciální publikaci vydané při příle-
žitosti kulatého výročí pražského klubu. 
Najdeme v ní i vyznání různých osob-
ností, co pro ně Palác Akropolis zname-
ná. Pro představu, kdo Akropoli navště-
vuje a jaký má na ni názor či vzpomínky, 
jsme vybrali některá z nich.

Lukáš Pollert (lékař, kanoista):
Do Akropole jsem chodil i před re-

konstrukcí. Pamatuji si na nekonečné 
fronty na pivo, podlézání řetězů na bal-
kon (nikdy jsem nepochopil, proč se tam 
moc nesmělo), zběsilé tance u pódia, se-
znamování se s týpkem zahradní archi-
tektury Vráťou Brabencem, klábosení,
popíjení a pokuřování se členy Psích 
vojáků. Pamatuji se, jak jsem křtil des-
ky skupiny PVO, Wohnout a knihy Fili-
pa Topola...

Václav Havel (ex-prezident):
Blahopřeji Paláci Akropolis k jeho 

vý ročí a rád vzpomínám na koncerty 
Plastiků, které jsem tam zhlédl. Atmo-
sféra byla výborná!
Marek Gregor (novinář):

Co říct o Akropoli? Díky ní je Žižkov 
pořádně vidět na kulturní mapě Pra-
hy, to za prvé, i díky ní není v Praze ta-
ková nuda, to za druhé, a hezky se tam 
dole po půlnoci zapomíná na trable 
pražských včerejších dnů, to za třetí. Jen 
jednu připomínku si nemohu odpustit, 
a to je věčný problém koncertních pro-
stor v Praze – policejní hodina v deset 
večer, tedy v čase, kdy v jiných evrop-
ských velkoměstech zábava teprve na-
bírá na atraktivitě!
David Koller (hudebník):

Akropolis je jeden z pár dobrejch 
klubů, který rád zkouší i nové věci. 
Arabská hudba, africká hudba, nové 
projekty, divadla. A když jsem bydlel 
na Žižkově, měl jsem často v Akráči 
kancelář i poslední útočiště...
Igor Chaun (režisér):

Po revoluci vzniklo v Praze několik 
míst, která se vyznačovala zvláštním ná-
dechem spiklenectví, domácí atmosféry 
a jakési vždy otevřené náruče pro pří-
chozího, toulajícího se Prahou. Akro-
polis mezi tato místa vždy patřila. Zažil 
jsem tam několik neuvěřitelných kon-
certů, sbalil několik krásných žen, počas-
toval se s několika muži (třeba souboj 
na břicha s Magorem Jirousem) a ta-
ké měl vlastní akce, třeba projekci třího-
dinové Cesty do Indie. Díky za Akropo-
li a přeju hodně štěstí a dobrý program 
i hosty do dalších let.
Jan Hřebejk (režisér):

Akropole je skála, ze které v časech 
ohrožení vyjedou Psí vojáci... Akropo-
le je František Skála... Akropole je Ku-
belíkova prodloužená ruka... Akropole 
je etno uvnitř i navrch!
Ivan Král (hudebník a producent):

Všechno nejlepší k narozeninám Ak-
ropolis! Praha má dnes jedno z nejdoko-
nalejších koncertních divadel díky před-

stavivosti, schopnosti a pracovní moti-
vaci personálu a zakladatelů Akropolis.
Jsem si naprosto jistý, že to nebyl úkol 
jednoduchý. Nestane se tak často, aby se 
prostory zchátralého činžovního domu 
a garáže změnily v koncertní prostor 
světové třídy. Jen tak dál a moc děkuji!
Dan Bárta (zpěvák):

Akropole je dobrej klub. Akustika 
v sále, pravda, trochu basový hú, ale stej-
ně je to dobrej klub. V deset večer musí 
bejt dohráno, ale i tak je to dobrej klub. 
Krapet vysokej bar tam maj a u něj málo 

místa, bejvá tam narváno, ale přesto je 
to dobrej klub. Občas tam hrajou i hod-
ně divný skupiny, některý z nich tam do-
konce natáčejí živáky a křtěj desky, tře-
ba my, ale stejně je to dobrej klub. Je to 
prostě takovej veselej barák.
Robert Vano (fotograf):

Akropolis je pro mě místo, kam mohu 
dojít z domova za tři minuty a potkat 
pár přátel, které mám rád a kteří mě po-
mohli v Praze najít nový domov.
Jan P. Muchow (hudebník):

Palác Akropolis na mě funguje ma-
gickým S syndromem. Díky Akropolis 
jsem mohl naživo vidět spousty mých ob-
líbených interpretů s názvy od S, např.:

Strokes, Sigur Rós, Spiritualized, STP, 
a také mnoho dalších výborných ka-
pel i s názvy začínajícími na jiná písme-
na. Takže „Skazuju: Ste Super Smekám 
a Slavím Sváma...“
Rudo Prekop (profesor fotografie):

S Palácem Akropolis mám mimo je-
ho nezaměnitelných interiérů spojeny
hlavně dva zážitky. Pracovní a mimo-
pracovní. Ten první se odehrál, když 
mne oslovil Mejla Hlavsa se svým vel-
vetovským projektem Fiction, ke které-
mu jsem následně vytvořil audiovizuální 
složku – slideshow zasvěcenou fenomé-
nu The Velvet’s. Byl to ten vzácný typ 
spolupráce, ze které si ve finále všechny 
zúčastněné strany odnášely dobrý pocit. 
Druhý zážitek se váže ke koncertu John 
Cale Bandu. Asi 15 minut potom, co 
jsme za sebou s přítelkyní zavřeli dveře 
mého bytu ve Slezské, jsme stáli pod pó-
diem, na kterém živě hrála a zpívala 
legenda z Velvet Underground, abych 
vzápětí pochopil, že i ty nejsmělejší sny 
se občas můžou stát skutečností.
Pavel Anděl (moderátor):

Palác Akropolis je zvláštní místo. Už 
jsme jednou nahlas přemýšleli nad tím, 
co je tak magnetického na tomhle mís-
tě, kam se musí cíleně jet nebo jít. Nedá 
se jen tak jít okolo a mrknout, co se tady 
zrovna děje. Musím konstatovat, že ta 
magie nepřišla sama od sebe. Je za ní 
obrovská hromada práce a přemýšle-
ní. A to je mi na ní asi nejsympatičtěj-
ší a nejbližší. Ty koncerty hvězd, které 
nadupaly „Akráč“ až po strop, ty expe-
rimenty, které ukázaly českému publi-
ku, že existuje i jiná hudba, ten prostor 
pro poctivou českou muziku i ty prohry 
a omyly. Můj respekt.
Pavel Bém (pražský primátor):

16 let svobody bez obušků a 10 divo-
kých let Akropole? To už je dohroma-
dy 26 a slušná plnoletost. Hodně štěs-
tí do dalších bitev s lidskou hloupostí. 
Moji podporu určitě budete mít.

Mgr. Jan Šmíd, zastupitel
1 – Plastic People of the Universe,  2 – Rachid Taha, 
3 – Hoax Productions: Raw Beef

Narozeninová přání Akropoli: chvála a uznání

Doslova za pochodu vzniká nové hu-
dební představení Divadla konzervato-
ře (DIK) s pracovním názvem D-Gene-
race. Jeho hrdiny jsou dospívající mladí 
lidé, kteří se začínají ptát po smyslu vlast-
ního života. Zdánlivě standardní námět 
komplikuje fakt, že tito studenti elitní 
univerzity přišli na svět po digitální apo-
kalypse, jež v jediné vteřině připravila lid-
stvo o peníze, vzpomínky, umění a v jis-
tém slova smyslu i o identitu... Původní 
drama z pera Vojtěcha Štěpánka a v re-
žii Petry Špalkové a Ivana Řezáče bude 
mít premiéru v pondělí 20. března v Žiž-
kovském divadle Járy Cimrmana, o tý-
den později se chystá první repríza.

DIKu patří u Cimrmanů vždy pon-
dělní večery, díky nimž mají studenti
5. a 6. ročníku hudebně dramatického 
oddělení Pražské konzervatoře mnohdy 
poprvé možnost hrát na prknech profe-
sionálního divadla. Březen vedle D-Ge-
nerace nabídne tedy ještě další dvě hry, 
obě lety již prověřené. Komedie Ťululum 

Georgese Feydeaua (6. 3., režie – Nikalaj 
Penev) je pro svou vybroušenou zápletku 
a výstižnou typologii postav považová-
na za nejlepší vizitku slavného francouz-
ského autora salónních frašek z přelomu 
19. a 20. století. V mnohém připomíná 
dokonalost klasických filmových grote-
sek, ostatně podle dobových recenzí lec-
který Feydeauův kus skončil jako ně-
mohra, neboť „smích, který se zmocnil 
diváků a jímž se otřásal sál, byl tak sil-
ný, že dál už nikdo neslyšel ani slova z to-
ho, co herci na jevišti říkali...“. Veselohra 
Ryba ve čtyřech Wolfganga Kohlhaase 
a Rity Zimmerové (13. 3., režie – Fran-
tišek Laurin) je zase založena na para-
doxech: napětí příběhu, odehrávajícího 
se na starém venkovském sídle obýva-
ném třemi sestrami a jejich často až příliš 
oddaným komorníkem, nelze brát vážně, 
komika má „smrtelné důsledky“. Na scé-
nu DIKu tak vstupuje žánr, který tam 
snad ještě nebyl – horor v plášti černého 
humoru. -red-

Muzikál, fraška a horor 
v studentském podání

Foto: I. Mičkal

Nejen zábavou, ale i provokací smě-
řující k hlubšího zamyšlení nad naši-
mi každodenními stravovacími návy-
ky chce být experiment nazvaný Super 
Špek Me, který v den premiéry filmu 
Super Size Me zahájila distribuční spo-
lečnost Aerofilms. V čem pokus spočí-
vá? Dobrovolník Karel Gustav Božan 
se po dobu jednoho měsíce od uvede-
ní jmenovaného dokumentu v kinech 
(tedy od 8. 2. do 8. 3.) stravuje stejně 
jako jeho režisér a hlavní hrdina Mor-
gan Spurlock – v řetězcích rychlého ob-
čerstvení. McDonald´s ovšem pro nás 
nepředstavuje to, co pro průměrného 
Američana, proto je nahrazen bufety 
a mastnými krámy, amerického dokto-
ra dohlížejícího na Morganovo zdraví 
zastoupil lékař Ústřední vojenské ne-
mocnice Lukáš Pollert.

Každodenní osudy nebohého KGB 
lze sledovat na internetové stránce 
www.supersizeme.cz, osobně se s tímto 
statečným mužem můžeme setkat 8. 3. 
v Aeru. Zakončení celého experimen-
tu bude spojeno s oslavou Mezinárod-
ního dne žen, na počest všem ulítlým 
nápadům zahraje Karel Gott Revival 
Band... -red-

DrÏitel certifikátu âSN EN ISO 9001:2001
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www.jis.cz
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Super Špek Me
aneb Jak jíme

Foto: K. Žitňanská
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V komedii Ťululum G. Feydeaua hrají studenti 5. ročníku HDO Pražské konzervatoře.

Foto: archiv Paláce Akropolis

Foto: archiv Paláce Akropolis
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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

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.

Jasmine La Belle
kadeřnické a nehtové studio

Novinka ERGOLINE ADVANTAGE 400 T8
Prodlužování vlasů metodou BOND PLUS

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

PŘIJATELNÉ CENY

ÚČETNICTVÍ – DANĚ
MAREDA, s. r. o.

� 608 066 088, praha@mareda.cz
Šaldova 34, Praha 8 – Karlín

metro B – Křižíkova, tram 8 a 24
Jištěno pojištěním, cesta za Vámi zdarma, nízké ceny

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

ZAHRADNICKÉ SLUŽBY
Zakládání a údržba zeleně

KÁCENÍ – PROŘEZY
i rizikové s odvozem odpadu

Martin Dzik, U Kněžské louky 8, Praha 3
tel.: 266 314 755, 602 325 392, 608 821 872

KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, 
DAŇOVÉ EVIDENCE, MEZD, 

PERSONALISTIKY, DANÍ.
Baranova 40, Praha 3

Volejte: 222 210 903, 602 306 760

UVAŽUJETE O PRODEJI ČI KOUPI 
NEMOVITOSTI?

Obchodujeme s byty, 
pozemky, rodinnými domy 

a rekreačními objekty.
IQ Reality s. r. o., Máchova 25/458, Praha 2 
Aktuální nabídka: www.iqreality.cz, tel. 224 254 386

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 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

� 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
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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

café  knihy  moleskine  tritone  café&knihkupectví fra šafaříkova 15 praha 2

Photo © Alena Kotzmannová, Hotel Tritone (detail), 2005 nově otevřeno

STŘÍHÁNÍ VŠECH PLEMEN PSŮ
• koupání
• rozčesávání
• příznivé ceny
• možnost objednání i o víkendu

Vlkova 10, Praha 3 – Žižkov
tel.: 604 841 515

NOVĚ
OTEVŘENO!

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 do 15. 3. 2006 při zakázce nad 50.000 Kč.

SOUKROMÁ 
ZUBNÍ ORDINACE
V PRAZE 3
MUDr. Daniela Šindlerová
praktická zubní lékařka

přijímá nové pacienty!
Poskytuje:

� moderně vybavenou ordinaci
� vysoce kvalitní a bezbolestné ošetření dospělým

� následnou stomatologickou péči
� RTG zubů v ordinaci nejmodernějším přístrojem

� krátké objednací lhůty
� ošetření a péči dětem

Ordinační hodiny:
Po 800–1200 1230–1400

Út 800–1200 1300–1800

St 800–1200 1230–1400

Čt 800–1200 1300–1800

Ordinace:
Husitská 36/502
Praha 3 – Žižkov
spojení:  autobus č. 133, 207 – 

zastávka U Památníku 
V době ordinačních hodin volejte 
tel.:    222 540 535
mob.: 602 135 328

Přiveďte i své děti, rádi je ošetříme!

POSKYTUJE:

ORDINAČNÍ HODINY

ORDINACE
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Březen

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

14. 2. – 7. 3. ŠÁRKA RADOVÁ: Reliéfy a plastiky
10. 3. – 31. 3. Výstava fotografií a artefaktů 

z Tibetu (vernisáž 10. 3. v 16.00)

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

  1. st 15.30 DISTRIKT! (FK pro SŠ)
18.00 UTAJENÝ
20.30 VIERKA + CHAČIPE (M. Janek)

PROJEKT 100 – 2006
  2. čt 18.00 KŘIŽNÍK POTĚMKIN

20.30 NA VÝCHOD OD RÁJE
  3. pá 18.00 DÍTĚ

20.30 KŘIŽNÍK POTĚMKIN
22.00 MODERNÍ DOBA (noční projekce)

  4. so 18.00 COMMITMENTS
20.30 MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
22.45 TAKING OFF (noční projekce)

  5. ne 18.00 MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
20.30 THX 1138

  6. po 18.00 KDYBY…
20.30 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY

  7. út 18.00 U KONCE S DECHEM
20.30 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY

  8. st 15.30 ZDROJ (FK pro SŠ)
20.00 Zakončení experimentu SUPER 
ŠPEK ME + oslava MDŽ + koncert 
KAREL GOTT REVIVAL BAND

  9. čt 18.00 ČÍŇAN
20.30 KACHNÍ SEZÓNA (předpremiéra 
v rámci oslav 15. narozenin Rádia 1)

10. pá 18.00 OLDBOY
20.30 OUTSIDER
22.30 ALBÍN JMÉNEM NOI

11. so 18.00 ZLOMENÉ KVĚTINY
20.30 KACHNÍ SEZÓNA
22.15 KAFE A CIGÁRA

12. ne 18.00 DARWINOVA NOČNÍ MŮRA
20.30 SUPER SIZE ME

13. po 18.00 ŠÍLENÍ
20.30 ŠTĚSTÍ

14. út 18.00 SUPER SIZE ME
20.30 WALK THE LINE

15. st 15.30 CHAČIPE (FK pro SŠ)
18.00 BRAZIL (FK)
20.30 MOTOCYKLOVÉ DENÍKY (FK)

16. čt 18.00 KARLÍK A TOVÁRNA 
NA ČOKOLÁDU
20.30 MRTVÁ NEVĚSTA TIMA 
BURTONA

17. pá 18.00 PŮLNOČNÍ KOVBOJ (FK)
20.30 KACHNÍ SEZÓNA
22.30 SUPER SIZE ME

18. so 18.00 CASABLANCA
20.30 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY (FK)

19. ne 18.00 DÍVKA S PERLOU
20.30 RAY

20. po 18.00 LOUTKY
20.30 FIMFÁRUM II

21. út 18.00 TOYEN (FK)
20.30 KACHNÍ SEZÓNA

22. st 15.30 JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, 
ČEPICÍ A PLÁCAČKOU (FK pro SŠ)
18.00 SUPER SIZE ME
20.30 DOBROU NOC A HODNĚ 
ŠTĚSTÍ

MINIPROFIL: BILL MURRAY
23. čt 18.00 KROTITELÉ DUCHŮ

20.30 ZLOMENÉ KVĚTINY
24. pá 18.00 ZTRACENO V PŘEKLADU

20.30 ŽIVOT POD VODOU
22.45 KROTITELÉ DUCHŮ

25. so 20.00 24. FESTIVÁLEK JSEM 
SPOKOJENEJ ANEB NEZABIJEŠ 
ÚPLNĚ BLIŽNÍHO SVÉHO

26. ne 18.00 KACHNÍ SEZÓNA
20.30 PLECHOVÝ BUBÍNEK (FK)

MINIPROFIL: KIM KI-DUK
27. po 18.00 3-IRON

20.30 LUK
28. út 18.00 OSTROV

20.30 JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA... 
A JARO

29. st 15.30 SUPER SIZE ME (FK pro SŠ)
18.00 3-IRON
20.30 SAMARITÁNKA

30. čt 18.00 JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA... 
A JARO
20.30 LUK

31. pá 18.00 DOO WOP
20.30 FAKTÓTUM
22.30 POVÍDKY Z KUCHYNĚ

FILMY PRO DĚTI
  5. ne 15.30 AŽ PŘIJDE KOCOUR
11. so 15.30 HARRY POTTER A OHNIVÝ 

POHÁR
12. ne 15.30 KRTKOVA POHÁDKOVÁ 

DOBRODRUŽSTVÍ II
18. so 15.30 LETOPISY NARNIE
19. ne 15.30 FIMFÁRUM II
26. ne 15.30 KYTICE POHÁDEK

FILMY PRO SENIORY
  7. út 10.00 MASAJOVÉ – BOJOVNÍCI 

DEŠTĚ
14. út 10.00 MODERNÍ DOBA
21. út 10.00 JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, 

ČEPICÍ A PLÁCAČKOU
28. út 10.00 ELIZABETHTOWN

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB 
  1. st 19.30 OTK + EMEMVOODOOPÖKÁ 

(Silver Rocket vs. Flying Saucers)
  2. čt 19.00 AL-YAMAN + BENGAS 

+ GOTHART (benefiční koncert 
na podporu dětského tanečního 
souboru Maršo v Čečensku)

  3. pá 19.30 Future Line: 
APPLE JUICE + NIKDE NIKDO 
+ POHÁDKOVEJ RIWAJVL *

  4. so 19.30 DIVADLO NABLÍZKO: 
Tracyho tygr

  5. ne 15.00 ZA PECÍ (odpolední žonglování)
  6. po 19.30 GYMNÁZIUM JOSEFSKÁ: 

Dobrodruh Kid (premiéra divadelního 
představení) *

  7. út 19.30 Future First Line: 
DIRTY AIRLINES *

  8. st 19.30 POSMRTNÉ ZKUŠENOSTI 
(křest alba Aither), hosté: TIDITADE 
& DJ PICKET *

  9. čt 10.00 STŘEDOČESKÉ DIVADLO 
KLADNO – DIVADLO LAMPION: 
O perníkové chaloupce (J. Adámek) *
19.00 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC 
+ BLUE EFFECT *

10. pá 19.30 Music Infinity: THE BAYS
11. so 19.30 Andělská Praha: 

EDDIE STOILOW (vstup zdarma)
12. ne 19.30 BABYLON CIRCUS *
13. po 19.30 KABARET CALIGULA 

& PACHÝŘ PAČEJOFF: 
Kvéry a Maňáscy

15. st 19.30 NIE: Miramarmora
16. čt 19.00 Other Music: SOFA SURFERS, 

support: MAURACHER
17. pá 19.30 Saint Patric´s Day: 

DICK O´BRASS + MARW
18. so 19.00 SOUTHPAW (křest alba 

Heart Disk), hosté: GIPSY, NI, 
K. NEMRAVOVÁ

19. ne 20.00 Orange Maydan: MIMORITMUS 
+ GREEN SMÄTROLL + DYNAMICS
DJs + BASS BEAST SOUNDSYSTEM 
+ DJ YUKIMURA

20. po 20.00 PETR BENDE & Band 
(tour k novému albu „pb“)

21. út 19.30 Future Line: QUITE QUIET *
22. st 19.30 TŘI SESTRY
23. čt 19.30 Respect Plus: 

BA CISSOKO (Kora Heroes)
24. – 25. 19.30 WOHNOUT
26. ne 19.30 IVA BITTOVÁ 

+ BANG ON CAN ALL STARS
27. po 19.30 EuroConnections: 

SAYAG JAZZ MACHINE
28. út 19.30 MŇÁGA A ŽĎORP 

+ LOOL
29. st 19.00 Respect Plus: 

KOČANI ORKESTAR
30. čt 19.30 GAIA MESIAH *
31. pá 19.30 DIVADLO LÍŠEŇ: Sávitrí

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

  4. so 17.00 INDICKÉ SLAVNOSTI 
(módní přehlídka, ukázky svatební 
ceremonie a relaxačních technik, zpěv 
indických rág, tanec kathak doplněný 
komentářem o hinduistické mytologii 
– ve spolupráci se Společností 
Sahadža jóga)

  8. st 19.30 GAUDEAMUS při VŠE 
v Praze: O vojácích a panenkách 
(večer s lidovou písničkou)

11. so 15.00 INSTRUMENTAL TANDEM 
(skladby latinskoamerických autorů 
– A. Piazzolla, A. B. Mangoré, 
C. Machado, M. D. Pujol)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

16. čt 19.30 V. PETRÁŠEK – violoncello, 
I. KAHÁNEK – klavír (B. Martinů, 
J. Suk, C. Franck)

22. st 19.30 IN CAMERA CARITAS 
(W. A. Mozart, J. Haydn, F. Weiss, 
P. Richter, W. Wagner, P. Vranický 
– ve spolupráci se Sdružením 
dolnorakouských skladatelů INÖK)

23. čt 19.30 VČELLI – violoncellové trio
(M. Bartenau, G. Cervetto, J. Haydn, 
Z. Kodály, G. Gershwin, J. Kander)

25. so 15.00 PRAŽŠTÍ PĚVCI a sólisté: 
Scény z italských oper (G. Donizetti, 
V. Bellini, G. Rossini, G. Verdi)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

27. po 19.30 MARTA TOPFEROVA TRIO 
(tradiční latinsko-americká hudba 
i vlastní písně)

28. út 19.30 TRIO EUFONICO (J. S. Bach, 
W. A. Mozart, J. Sycha, J. Vrkoč, 
J. Krček, O. Mácha, J. Teml, 
R. Sršňová)

29. st 19.30 BRIXIHO AKADEMICKÝ 
SOUBOR (F. Poulenc, V. Nees, 
A. Tučapský, Z. Lukáš)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
9. 2. – 10. 3. L. KLIMENTOVÁ (malba)
16. 3. – 14. 4. J. VŠETEČKA: Pražský chodec 

(fotografie)

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.

  1. st 20.00 Z. Kozánková – Artyci: Cocoon 
Invisible; M. Kozánek – Artyci: Omša

2., 9., 16., 23., 30. a 31. 19.30 Uvolněte se, 
prosím (talk show J. Krause)

3. – 4. 20.00 Černá & Vaněk Dance: 
No Fear, No Die (česká premiéra)

  8. st 20.00 L. Stránská: 2 v 1; 
VerTeDance: Tichomluva

14. út 20.00 K. Foss – Nanonach: 
Struktury vratkosti

21. út 20.00 Mamacallas: Bakarabia
28. – 29. 20.00 L. Ottová: Homo sentimentalis; 

V. Ondrašíková: Strip To; 
R. Šrom: Sombra

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  1. st AKT
  3. pá DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
  5. ne 16.00 ŠVESTKA
10. pá CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
12. ne 16.00 a 19.00 ZÁSKOK
14. út VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ 

KNIHY
15. st AFRIKA
16. čt POSEL Z LIPTÁKOVA
19. ne 16.00 a 19.00 VRAŽDA 

V SALÓNNÍM COUPÉ
21. út BLANÍK
22. – 23. AFRIKA
28. – 29. NĚMÝ BOBEŠ
30. čt LIJAVEC

DIVADLO KONZERVATOŘE
  6. po G. Feydeau: ŤULULUM
13. po W. Kohlhaase, R. Zimmerová: 

RYBA VE ČTYŘECH
20. a 27. D-GENERACE (premiéra)

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

SMRAD Z ELSINORU 
(Divadlo Šrapnel)

  7. út P. Macháček: MARMELÁDA 
(Divadlo Kámen)

  8. st J. Nvota, K. Žiška: PIANO REVUE 
(Štúdio L+S Bratislava)

  9. čt V. Havel: VYROZUMĚNÍ 
(Klicperovo divadlo Hradec Králové)

17. pá L. Smoljak: HYMNA aneb 
URFIDLOVAČKA (Studio Láďa)

24. pá J. Kolár: KLOBOUKY V ASCOTU 
(Divadlo Pibimpap-Rizoto – premiéra)

26. ne D. Bartek, T. Belko, W. Shakespeare: 
SMRAD Z ELSINORU 
(Divadlo Šrapnel)

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
  4. so 9.00–18.00 Arteterapie-artefiletika: 

Barvy (pro mládež a dospělé; 
cena 340 Kč, studenti a ženy 
na mateřské 240 Kč) *

  7. út 17.00–19.00 Masopust v Ulitě 
(cena 20 Kč, s maskou 10 Kč)

11. so 13.00–16.00 Tanec s Ulitou – soutěž 
pražských a středočeských tanečních 
skupin v sále TJ Spoje Žižkov 
(cena 20 Kč) *

12. ne 9.00–16.00 Svět skřítků a strašidel – 
art dílna (pro rodiče a děti, možnost 
navštívit jen dopolední, či odpolední 
část; cena 40 + 40 Kč) *

16. čt 16.30–19.30 Vitráže I. – art studio 
(pro rodiče a děti; cena 50 Kč) *

19. ne 15.00–17.00 Šneččí studio: Šneččí 
zahrádka (cena 40 Kč/rodina) *

26. ne 13.00–18.00 Kvality pohybu – 
pohybově-rytmická dílna (pro mládež 
a dospělé; cena 200 Kč, studenti a ženy 
na mateřské 150 Kč) *

ULITKA
Klub pro těhotné ženy a rodiče s malými dětmi 
je otevřen v po–čt od 9.00 do 12.00 (pravidelný 
program na www.ulita.cz; vstup volný).
7., 14., 21. a 28. 9.00–10.00 Úterní setkání 

nad tématem... (panovačnost dítěte; 
usínání; dvojná vazba; volná herna)

1., 8., 15., 22. a 29. 10.–12.00 Středeční vý-
tvarný ateliér (malba na sklo; potisk 
tašek; drátkování; slupovací obrázky; 
batikované ubrusy)

2., 9., 16., 23. a 30. 10.00–12.00 Čtvrteční 
přednáška (Afrika; Nejšťastnější 
miminko; Podpora imunity; Jaký je 
smysl Velikonoc?; Historie výchovy 
v 19. stol.; cena 10 Kč/rodina)

INZERCE

� Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856

� O. s. Formika přijme administra tivně-
-technicko-hospodářského pracovníka/ici.
Informace na www.formika.org.
� Koupím vláčky rozměr „HO“, lo-
komotivy, vagony, příslušenství, i ne-
kompletní. 222 720 186, 607 214 190
� 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
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel./fax: 220 807 635, mobil:
723 339 160, 607 240 407
� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� Broušení parket+ekolak: 220 Kč/m2.
Lišty, tmel, pokládka. Tel. 603 422 376

� 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
� Provádíme veškeré bytové a staveb-
ní práce. Tel. 606 629 491
� Sháníte peníze? Bankovní – neban-
kovní, hypotéky, právní poradenství. 
Tel. 777 166 146
� 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
� 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
� Pronájem krásného, zaříz. 2+kk, 
68 m2, s balkonem, v klidném novém 
areálu Pod Parukářkou (z r. 1998), 
2. patro, výtah, 16 000 Kč/měs., mož-
nost i gar. stání. Tel. 604 200 985
� Přímý zájemce koupí v Praze 
byt, dr. nebo os. vlastnictví. Platba 
hotově možná. Tel. 222 210 495

� Vyměním obecní 2+1, 60 m2, na Žiž-
kově, za podobný nebo menší kdekoliv 
v Praze (pro matku s dítětem).
Tel. 728 371 309
� Koupím byt v Praze 3. Platba hoto-
vě. Tel. 776 886 656
� Koupím byt, na stavu ani vlastnictví 
nezáleží. Tel. 776 562 006
� Vym. obecní byt 2+kk, 54 m2, 2. p., 
slunný, Praha 4, za podobný v Praze 3 
před privatizací. Tel. 776 154 077
� 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
� Vym. stát. 3+1, 75 m2, cihla, 4. p., 
výtah, balk., P3 u vozovny, za menší, 
nejr. DV, OV nebo před privat. Jen P3  
nad Ohradou. Tel. 271 774 220
� Hledám byt od 2+1, min. 50 m2, cih-
la, OV, DV, platba hotově, jen přímý 
majitel. Tel. 777 844 077
� Koupím gars. až 2+kk v os./družst. 
vlastnictví. Tel. 777 177 820
� Pronajmeme vytápěné kancel. pro-
story v Ondříčkově 48, 5 kanceláří 
+ WC, celkem 100 m2, za 160 Kč/m2

měsíčně. I jednotlivě. Tel. 222 728 255
� Prodám garážové stání pro 2 auta,  
Květinková 102. Cena: 190  000 Kč.
Tel. 970 004 986 547 340

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

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
Bratrská jednota baptistů
(Vinohradská 68)
22. – 26. 17.45 ProChrist 2006 – Po-

chybnosti a úžas (mezinárodní sa-
telitní přenosy vysílané z Německa 
na stovky míst v Evropě – před-
nášky evangelického faráře a ře-
ditele YMCA U. Parzanyho, hud-
ba, rozhovory, divadelní scénky; 
více na www.baptist.cz/praha3)

Českobratrská církev evangelická 
– Betlémská kaple na Žižkově
(Prokopova 4)
11. so 16.00 P. Brodský: Evangeli-

čtí krajané ve východní Evropě 
(přednáška)

23. čt 18.00 ThDr. J. Mrázek: Syn 
Davidův v Matoušově evangeliu 
(přednáška)

Divadlo Vikadlo
(Bořivojova 86)
2. a 15. 19.30 H. Pinter: Mechanický 

číšník (r. Ben a Gus)
7., 14. a 23. 19.30 V. Mašková: Neza-

biješ (r. V. Mašková)
  8. st 19.30 J. Topol: Kočka na ko-

lejích (r. I. Šorman)
29. st 19.30 M. Camoletti: Létající 

snoubenky (r. J. Foltýnová)
Galerie Krásova 37
(www.culturecross.net)
17. 2. – 15. 3. „Die Schöne Hoch...“ –

výstava obrazů a manipulovaných 
fotografií J. Hansena

Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  2. čt 19.00 La Loba
  9. čt 19.00 Sedící kameny
16. čt 19.00 Fousy Moudžou Rajzin
23. čt 19.00 Psychohlína
30. čt 19.00 Barový mouchy
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
  7. út 16.30 J. Novák: Oblékání a

vztahy mezi občany (pokračování 
povídání o životě a fotografování 
na Žižkově)

21. út 16.30 Dr. Z. Šesták: Jak vzni-
kala kniha „Jak žil Žižkov před sto 
lety“ (přednáška)

Matrix
(Koněvova 13)
7., 14., 21. a 28. 20.00 Matrix Free 

Rock (Masterpiece; 1st Choice 
+ Kompot; Asphalt + Clyde + Re-
tarder; D. A. D. + Nameless + Ga-
thering; vstup zdarma)

1., 8., 15., 22. a 29. 20.00 Versus 
– souboje DJ a live set

10. pá 20.00 Xavier Baumaxa a hosté
18. so 20.00 Fest Of Mad (Godless 

Truth, Isacaarum, Pigsty...)
24. pá 20.00 Kapela Snoo – K. Ba-

buljak (reggae)
25. so 20.00 Indi Ska Night – bene-

fiční festival pro Indii
Nová Trojka
(Jeseniova 19)
1., 8., 15., 22. a 29. 15.00 dárkové díl-

ny (jarní výzdoba oken; keramický 
květinový věneček; tisk na trička 
a tašky; malování na kmínky; vý-
roba Morany)

6., 13., 20. a 27. 13.30 klub výtvar-
ných technik (dekorace příborů; 
velikonoční linoryty; tisk linorytů; 
malování na kachle)

14. út 10.00 Vojtova metoda u kojen-
ců a batolat (přednáška)
 19.30 linoryty (dospělí)

18. so 15.00 malování na hedvábí
19. ne 15.00 Krab: Jak medvědi vařili 

(divadélko)
21. út 9.30 a 10.30 muzikoterapie
25. a 26. 9.00 a 14.00 pletení košíků 

(rezervace – 605 514 046)
28. út 10.00 Aromaterapie pro děti 

(přednáška)
Římskokatolická církev
10. pá 12.50 prohlídka Klementina –

vč. Astronomické věže a Zrcadlo-
vé kaple – a Poslanecké sněmov-
ny PČR (sraz u hlavního vnitřního 
vchodu do Národní knihovny)

11. so 9.30 procházka Starým Měs-
tem spojená s návštěvou řecko-
katolické bohoslužby v kostele sv. 
Klimenta (sraz u vchodu do Kle-
mentina z nábřeží)

14. út 18.00 M. Szabo a M. Orcho 
Vácha: Návrat ke Stromu života 
(benefiční beseda s polárním ces-
tovatelem, genetikem a spisova-
telem – v Atriu, Čajkovského 12; 
vstup volný)

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  6. po 14.00 vycházka „Od Národní-

ho divadla ulicí Na Příkopě k Praš-
né bráně“ (sraz na stanici tram. 
č. 9 a 22 „Národní divadlo“)

17. pá 16.00 Albatros: Vaše oblíbené 
melodie (pořad v Nové Trojce, Je-
seniova 19; přezutí s sebou)

20. po 14.00 vycházka „Projdeme se 
Stromovkou“ (sraz před vstupem 
na Výstaviště)

VOŠUP a SUPŠ
(Žižkovo nám. 1)
17. 2. – 4. 4. výstava oborů Tvarová-

ní dřeva a řezbářství a Řezbářství 
a restaurování dřeva

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
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Blahopřání 
seniorům

Všem členům a ostatním 
seniorům, kteří oslaví v břez-
nu kulaté a půlkulaté naroze-
niny, přejeme do dalších let 
hodně zdraví a osobní pohody.

Blahopřejeme: Boženě Ciprové, Jose-
fu Jelínkovi, Jiřímu Kamarytovi, Ale-
ně Kaňkové, Růženě Maxové, Marii 
Medalové a Vlastě Mrkvové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Imunita a očkování
V souvislosti se zimním obdobím 

a mrazy, které přicházejí, se množí do-
tazy na očkování proti infekčním cho-
robám (chřipka apod.) nebo na po-
silování vlastní obranyschopnosti. Je 
myslím na místě si zjednodušeně při-
blížit, jak vlastně naše imunita funguje 
a jak ji můžeme posílit.

Obecně lze říci, že naše tělo je při-
praveno „bojovat“ takřka s jakoukoliv
infekcí. Odpovědnost za to nesou bílé 
krvinky – leukocyty. Systém spočívá 
v rozpoznání a označení nebezpečí, tj. 
cizorodého nebo infikovaného prvku 
v organismu, a jeho následném zlikvido-
vání. První část tohoto procesu zajišťuje 
především imunita humorální (protilát-
ková): bílé krvinky nazývané lym focyty 

produkují protilátky, které se naváží
na cizí těleso (např. bakterii) a tím-
to způsobem jej označí. Vznikne kom-
plex antigen (cizí částice) – protilátka, 
o jehož likvidaci (pohlcení) se postarají 
větší bílé krvinky neboli makrofágy. To 
již hovoříme o imunitě buněčné, která 
se ale přes další bílé krvinky – granu lo cy-
ty uplatňuje i jinak (pro základní před-
stavu nám však uvedený popis postačí). 
Je zřejmé, že obě složky obrany – humo-
rální a buněčná – spolu úzce souvisejí.

A jakou roli zde hraje očkování? 
Rozlišujeme v zásadě dva jeho druhy 
– aktivní a pasivní imunizaci. Cílem ak-
tivní je připravit organismus na případ-
né setkání s danou nákazou tak, aby 
se s ní dokázal sám a jednoduše vypo-
řádat. Proto se aplikují např. mrtvé ko-

lonie bakterií či virů (nebo jejich seg-
mentů) tuberkulózy, planých neštovic, 
spalniček, encefalitidy apod., načež na-
še tělo si v reakci na to vytvoří dostatek 
vlastních protilátek a je „dopředu obr-
něno“ proti těmto infekcím. Pasivní oč-
kování se používá již po vzniku nákazy 
(např. proti vzteklině poté, co byl paci-
ent pokousán zvířetem nakaženým tou-
to nemocí).

K posílení imunity můžeme něco 
udělat i my. Zvláště v zimních měsících 
se doporučuje doplňovat běžnou stravu 
o vitamíny skupiny C (lépe prostřednic-
tvím citrusů než léků) a otužovat se. Vel-
mi pozitivní vliv na naši obranyschop-
nost má rovněž psychická pohoda.

MUDr. Marek Zeman
zástupce starosty

Zdravotnické okénko
Telefonní a telegrafní 
ústředna pražská

Vyjděme ze hřbitovů na světlo. Při-
chází dvacátá léta, kdy se starší genera-
ce vedená Pavlem Janákem a Josefem 
Gočárem snaží po vzniku samostatné
Československé republiky vytvořit tzv. 
národní styl, vycházející z lidových tra-
dic a užívající národní slovanské barvy,
tj. bílou a červenou (Gočárova Legio-
banka na Poříčí, Janákovo kremato-
rium v Pardubicích). Mladší generace 
avantgardistů tuto architekturu odmí-
tala pro její dekorativismus a naciona-
lismus. Nakonec Janák s Gočárem ten-
to styl skutečně opustili, ale než se tak 
stalo, byla v něm postavena řada bu-
dov, neboť byl – na rozdíl od kubismu – 

velmi úspěšný právě pro svou nacionál-
ní notu.

Jedním z tvůrců, který začátkem dva-
cátých let doslova propadl národnímu 
stylu, jenž byl vlastně domácí verzí art-
-déco, byl Bohumír Kozák (1885–1978), 
známý a nesmírně plodný architekt, kte-
rý jenom v Praze projektoval několik 
desítek domů. Na Žižkově je autorem 
někdejší Meziměstské telefonní a tele-
grafní ústředny pražské ve Fibichově 
ulici čp. 1500 (1921–26) v blízkosti Ma-
hlerových sadů. Jde o kuriózní stavbu, 
jejíž dvojice věží působí impozantním 
dojmem a tvoří jednu z dominant praž-
ského horizontu.

Zdeněk Lukeš,
historik architektury

Praha 3 a moderní architektura XII.

Před 30 roky, 15. února 1976, ze-
mřel ve švýcarském exilu křesťanský 
humanista, pacifista, vychovatel a spi-
sovatel Přemysl Pitter (narozen v Pra-
ze 21. června 1895). Životní dráha to-
hoto vzácného muže úzce souvisí s naší 

městskou částí, kde 32 let žil a pracoval 
a zanechal svou výraznou stopu.

Abychom pochopili Pittrovo působe-
ní na Žižkově, je třeba se obrátit do ob-
dobí I. světové války. Jako prostý voják 
bojoval v předních rakouských liniích 

na ruské a italské frontě. Hrůzy bojů 
a smrt stovek jeho vrstevníků jej při-
vedly k otázkám po smyslu lidského ži-
vota a jeho ceně. Ve vlastních zápiscích 
píše, že „to byla doba přípravy a velké-
ho přelomu..., kdy stokrát proklel Boha 
a stokrát jej na kolenou vzýval“. Ještě 
během války jej oslovilo a trvale zasáh-
lo Ježíšovo evangelium o lásce k bliž-
ním, mezi něž patří i nepřátelé. Již tehdy 
dospěl k přesvědčení, že jednou z forem 
konkrétní služby Bohu je pomoc lidem, 
kteří to potřebují. Proto se nadále roz-
hodl věnovat péči o bližní a mezi nimi 
zvláště o ty nejbezbrannější a nejzrani-
telnější – děti.

Na Žižkov přišel Pitter ve svých čty-
řiadvaceti letech. První kroky ve pro-
spěch chudých, bezprizorných dětí, ve-
směs z neúplných rodin, organizoval 
se svými přáteli v pronajatém sále re-
staurace Na výšince na rohu Kubelíko-
vy a Krásovy ulice. Zároveň úzce spolu-
pracoval s právě utvořenou organizací 
Péče o mládež na Žižkově. Od začátku 
20. let naplňují Pittrův život především 
aktivity humanistické, sociální, kazatel-
ské a vychovatelské. Publikoval a vydá-
val knížky a traktáty, od roku 1924 též 
vlastní měsíčník, programově nazvaný 
„Sbratření“ (vycházel až do roku 1941, 
kdy byl násilně zastaven nacisty). Dí -
ky této mnohostranné činnosti, zahr-
nující i samostatné studium, se formují 
a upevňují jeho názory, vytváří si styl své 
práce, seznamuje se s řadou význam-
ných lidí v Československu i zahraničí 
(aktivně působil v mezinárodních orga-
nizacích pacifistických, na ochranu lid-
ských práv apod.).

Na počátku 30. let realizoval Pitter 
na Žižkově svůj dávný velký sen: z dob-
rovolných příspěvků přátel vybudoval 
u tehdejšího Olšanského rybníka útu-
lek pro děti. Nazval jej podle význam-
né osobnosti českých dějin Milíčovým 
domem. Na dalších 18 let sem přene-
sl většinu svých aktivit a zejména cíle-
vědomou péči o školáky z dolní, nej-

chudší části čtvrti, kterým dal možnost 
smysluplně využívat volný čas. Výchov-
ný program Milíčova domu předběhl 
o mnoho desetiletí svou dobu a v mno-
hém bychom si z něho mohli brát pří-
klad i dnes!

Netrvalo dlouho a nad naší vlastí 
i celou Evropou se začaly stahovat zlo-
věstné mraky hnědé – a po necelém 
desetiletí rudé – totality. Nastala doba, 
kdy se plně osvědčila ryzost Přemys-
lova křesťanství, a to ve službě posti-
ženým a pronásledovaným. Podporo-
val německé uprchlíky před nacismem, 
po mnichovské zradě pomáhal českým 
vyhnancům z pohraničí, po obsaze-
ní země tajně navštěvoval židovské ro-
diny a přinášel jim potraviny... Krátce 
po skončení II. světové války řídil z Mi-
líčova domu s největší obětavostí a na-
sazením dnes už legendární záchra-
nou akci „Zámky“ – ozdravné pobyty 
ve Štiříně a okolí pro židovské děti vra-
cející se z koncentráků, ale také němec-
ké děti z českých internačních táborů 
(jenom na území Prahy jich bylo kolem 
pětadvaceti). Využíval při tom svých 
předválečných kontaktů s mezinárod-
ními institucemi a osobnostmi a vyhle-
dával malým svěřencům příbuzné a při-
pravoval je na nový život.

„Zámky“ ve svém dvouletém trvá-
ní dokázaly něco naprosto jedinečné-
ho, něco, co se nejen v tehdejším Česko-
slovensku, ale i ve světě blížilo zázraku! 
Děti dvou válkou totálně rozdělených 
etnik se tu postupně sbližovaly a smiřo-

valy... Nešlo to snadno a rychle, ale prv-
ní poválečné Vánoce již slavily společně. 
Připomeňme v této souvislosti, že od ro-
ku 1990 se jednou za pět let v Praze 
a na Štiříně scházejí někteří z těch, kte-
ří prošli „Zámky“ (dnes sedmdesátníci 
a starší), s námi, někdejšími Pittrovými 
spolupracovníky, přáteli a dětmi z Milí-
čova domu!

Po nástupu komunistické diktatury 
byl Přemysl Pitter zbaven vedení Milí-
čova domu, vystěhován z něho a obvi-
něn z nepřátelské činnosti. Před hroz-
bou zatčení uprchl v srpnu roku 1951 
přes východní Německo do Západního 
Berlína. Ani v exilu jeho obětavá práce 
pro druhé neskončila – staral se o česko-
slovenské emigranty a exulanty, jejichž 
situace v uprchlických táborech roz-
bitého a pokořeného Německa 50. let
byla až tragicky svízelná. To však už 
je další, ne-žižkovská kapitola Pittrova 
života...

RNDr. Jan Štěpán,
Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové

Centrum pro integraci ci-
zinců (CIC) je občanské sdru-
žení založené v roce 2003, 
jehož cílem je podporovat za-
členění cizinců s uděleným 
politickým nebo humanitár-
ním azylem a s dlouhodobým
či trvalým pobytem na území ČR 
do české společnosti. To znamená se-
znamovat je se zdejším právním a so-
ciálním prostředím a provázet je jím, 
dokud si neosvojí dostatečné doved-
nosti a nezískají takový přehled, aby
dokázali sami uplatňovat svá práva 
a plnit své povinnosti.

Základním východiskem práce CIC
je předpoklad, že vstřícné a nediskri-
minační prostředí pomůže u nás usa-
zeným občanům jiných zemí snáze při-
jmout naše hodnoty a pravidla a být 
pro naši společnost nikoliv zátěží nebo 
„hrozbou“, ale právě naopak přínosem. 
To se týká především cizinců v produk-
tivním věku, kteří mohou své schopnos-
ti, často vysokou kvalifikaci a životní 
zkušenosti využít i k obecnému pro-
spěchu. Proto se v rámci hned několi-
ka projektů pracovníci CIC věnují kro-
mě běžného poradenství a zprostřed-
kování informací a služeb vzdělávacím 
a sociokulturním programům – vývoji 
výuky českého jazyka a jejímu posky-
tování, uplatnění cizích státních přísluš-
níků na trhu práce a využití a podpoře 
jejich kvalifikačních a lidských předpo-
kladů. Na druhé straně CIC propaguje 

danou tematiku též mezi od-
bornou a laickou veřejností, 
bez jejíž vstřícnosti a pocho-
pení nemá úsilí občanského 
sdružení naději na úspěch.

Zvláštní péči vyžadují ci-
zinci s různými typy handi-

capu, jimž se CIC rovněž snaží pomá-
hat. Stát se nedílnou součástí místní 
pospolitosti je pro ně ještě těžší, při-
tom si stejně jako ostatní zaslouží pro-
žít svůj život zde co možná nejplně-
ji a nikoliv v izolaci. Právě schopnost 
přijmout mezi sebe lidi s takto složi-
tým osudem lze považovat za zřejmou 
známku otevřenosti a zralosti naší spo-
lečnosti.

Centrum nefunguje jenom jako kan-
celář, na níž se je možné obrátit s pros-
bou o radu či pomoc, ale jeho pracov-
níci též dojíždějí za klienty do místa 
jejich bydliště a doprovází je na úřa-
dy a jiné instituce, přejí-li si to nebo 
vyžaduje-li to situace. Členy CIC na-
jdete v několika výborech a komisích 
na vládní a meziresortní úrovni, kde 
se připravují důležité návrhy a strate-
gie integrační politiky ČR.

Mgr. Vladislav Günter,
Centrum pro integraci cizinců

Kontakt:
Kubelíkova 55, Praha 3
tel.: 222 713 332
e-mail: info@cicpraha.org
www.cicpraha.org

PŘEDSTAVUJEME

Centrum pro integraci 
cizinců

Plán generálního útoku?
Nastává den D – neděle nejblíže příš-

tí po sv. Markétě, podle dnešního fádní-
ho kalendáře 14. červenec 1420. O ho-
dině nešporní bylo připraveno královo 
vojsko, aby nejprve jeho menší před-
voj dobyl ten bezvýznamný dřevěný
srub na hoře vedle šibenice, ale pak 
hlavně „aby ostatní houfy podle rozvr-
žení hejtmanů zaútočily na třech mís-
tech na Pražské město, totiž z Pražského 
hradu Čechové na dům vévody saské-
ho, z Vyšehradu aby vyrazily na Nové 
a ze Špitálského pole na Staré město“. 
Tak to říká Vavřinec a zní to logicky. Ale 
jen na první pohled.

Jak víme, z Vyšehradu byl veden vý-
pad již nejméně dvakrát, pokaždé s ne-
valným úspěchem. O přísunu nějakých 
výrazných posil na Vyšehrad, které by 
snad mohly zvrátit situaci, však Vavři-
nec nic neví a stěží by mu unikl. Na-
proti tomu posádka z Pražského hradu
do bojů zatím aktivně nezasáhla. A pa-
trně o to ani nestála: útok na malostran-

ský konec mostu by sice byl pohodlný, 
pěkně z kopce, ovšem případný ústup 
by byl o to obtížnější a královi čeští pří-
vrženci by se přitom mohli pořádně 
zapotit – husité pochopitelně měli pro-
ti zrádným krajanům mnohem větší zášť 
než proti cizáckým žoldnéřům. Ještě do-
dejme, že ani případné dobytí opevněné-
ho Saského domu na předmostí by vcel-
ku nic nepřineslo, jelikož dále do Prahy 
by bylo ještě nutné se probít přes most 
(kde po dvou stech letech hrstka nevy-
cvičených studentů úspěšně zadrží ostří-
lené švédské bojovníky).

Rozebírat nereálnost podobného pro -
jektu je však zbytečné, víme přece, že se 
nic podobného nestalo. A zaručeně to 
nebyl jen důsledek neúspěchu na Vít-
kově, vždyť na Vyšehrad se stěží mohlo 
donést aktuální zpravodajství. Jak však 
k tomu Vavřinec přišel? Vymyslil si to 
celé? Než kronikáře odsoudíme, vzpo-
meňme si, co se stalo předešlého dne – 
ten podivný útok ze Špitálského pole 
a následné protiútoky z Poříčí. Zajatci se 

sice v této kruté válce téměř nebrali, ale 
co když přece jen někdo přeběhl? Nebo 
si husiti záměrně odvedli „jazyka“? Pak 
by vše mohla být léčka (dnes by se řek-
lo přímo dezinformační kampaň) s je-
diným cílem – udržovat obránce Prahy 
v permanentní nejistotě a zamezit tak 
soustředění sil v prostoru Poříče či pří-
mo ve vítkovské pevnůstce (průběh ope-
race k proražení blokády Pražského hra-
du, při němž byly použity dokonce dva 
fingované útoky na dvou odlehlých mís-
tech, nás v tomto podezření utvrzuje). 
Ale to by zároveň znamenalo, že o blíží-
cím se masovém útoku musela být pře-
svědčena většina křižáckého vojska, ji-
nak by se vše brzy prozradilo.

Skutečné plány tedy patrně znal jen 
Zikmund a okruh jeho nejvyšších velite-
lů. My si však můžeme leccos domýšlet. 
A stále zřetelněji se nám rýsuje klíčové 
pole této šachové partie – pole Špitálské. 
Jenže to je chráněno věží…

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Otazníky kolem slavného vítězství VIII.

Žižkovská léta Přemysla Pittra

Milíčův dům v létě 1946 (foto: Grace Rhoads)
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K žižkovskému masopustnímu prů-
vodu patří nepřeslechnutelní bubeníci. 
Diriguje a vede je Miloš Vacík, kterého 
jsem se zeptala:
Kolik muzikantů tvoří Tam-Tam Batuca-
da? Hrajete všichni na stejné nástroje?

Základní počet je šest bubeníků, kte-
ří hrají i v Tam-Tam Orchestra. To je 
skupina klasického obsazení – bicí, per-
kuse, kytara, basa, příčná flétna a zpěv. 
Stačí však tyto nástroje odložit, vzít si 
bubny a je z nás Batucada. Bubnuje 
nás ale obvykle více. Vedu školu sam-
by, z níž se přidávají další hráči, kteří už 
jsou pokročilí a zvládají hrát ve velkém 
batucadovém orchestru. Někdy nás bý-
vá až kolem třiceti. V Brazílii mívají po-
dobné soubory stovky lidí.
Jaký je Váš repertoár? Co to vlastně 
znamená „batucada“?

Hrajeme převážně brazilské rytmy – 
samby. Máme také jeden rytmus afric-

ký, šesti-osminový, a ve škole samozřej-
mě pracujeme na dalších. Samba je jinak 
původně mix rytmů Afriky a koloniál-
ních portugalských vojenských kapel.

Batucada je název samby, která se hra-
je v Riu de Janeiru, na velkém únorovém 
karnevalu. Tím se proslavila. V Riu zní 
dnem i nocí. Přes rok v sambových ško-
lách, když se na tuto událost připravují, 
pak samozřejmě na karnevalu samotném.

Jak často koncertujete? Jaký máte ohlas?
S Tam-Tamem vystupujeme poměrně 

často. Nabízíme totiž kombinaci několi-
ka představení – jak Tam-Tam Orchest-
ra, tak Tam-Tam Batucada, která se mů-
že navíc rozšířit o další bubeníky. Jsme 
taneční, je to zábava a myslím, že i vel-
ká show, hrajeme v kostýmech – poslu-
chači se baví, tancují. Mají se i na co dí-
vat – řekněte, kde můžete vidět v akci 
tolik krásných bubenic pohromadě?

Je těžké se naučit bubnovat tak, abyste 
mě přijali jako členku?

Ke mně do školy chodí mnoho růz-
ných lidí: studenti, učitelé, architekti, lé-
kaři apod. Všichni mají rádi rytmus, po-
hyb. Než přišli, většinou nikdy na nic 
nebubnovali. Mým úkolem je, aby se to 
naučili. Být součástí většího počtu bub-
nujících znamená velkou sílu, když to 
okusíte, chcete to prožít znovu a zno-

vu. Setkáváme se pravidelně. Myslím, 
že samba je rytmus pro každého, skládá 
se z jednotlivých sekcí různých nástro-
jů a každý si tam najde ten „svůj“. Vše 
se dá naučit, důležitá je chuť a nebát se! 
Někdo hraje fotbal, kuželky, cvičí kara-
te... a někdo prostě bubnuje.

Připravila Michaela Púčiková

Více informací najdete na internetových 
stránkách www.sambapraga.com.

V bubnování je velká síla

Stručně...
� Den otevřených dveří pořádají: 
MŠ Na Balkáně 74 – ve středu 15. 3. 
od 9.00 do 16.00, MŠ Na Vrcholu 
– ve středu 29. 3. od 8.00 do 17.00 
a MŠ Sudoměřská 54 – ve středu 
8. 3. od 9.00 do 17.00.
� Farní charita Žižkov zahajuje další 
ze série kurzů „Trénování paměti“  
– ve čtvrtek 16. 3. od 15.00 ve Farním 
centru, Čajkovského 36 (lekce každý 
čtvrtek pod dobu pěti týdnů, pro dů-
chodce zdarma, podrobnější informa-
ce na tel. 222 584 291). Na stejné ad-
rese organizuje ve dnech 25. a 26. 3. 
od 9.00 do 17.00 jarní humanitární 
sbírku ošacení, bytových textilií, při-
krývek, spacáků, hraček a drobných 
elektrospotřebičů (vše čisté, funkční 
a vhodně zabalené). Vítána je pomoc 
dobrovolníků, kontakt – L. Janovská, 
tel. 736 242 333.
� Základní škola nám. Jiřího z Lob-
kovic pořádá ve středu 3. 5. v 9.00 
přijímací zkoušky do 6. třídy s roz-
šířenou výukou matematiky a pří-
rodovědných předmětů. Ve školním 
roce 2006/2007 kromě toho otevírá 
klasickou 6. třídu, která navíc nabíd-
ne zaměření na florbal, nebo výtvar-
nou výchovu – uzávěrka pro příjem 
přihlášek je 30. 4. Podrobnější infor-
mace na www.lobkovicovo.cz, na tel.
čísle 267 310 706 si rodiče i žáci mo-
hou domluvit prohlídku školní budovy 
a rozhovor s vedením školy.
� Klub biatlonu Kapslovna (Saue-
rova 3) pořádá v sobotu 1. 4. v 9.00 
až 14.30 hod. na Vrchu svatého Kříže
(Parukářka) I. kolo Pražského pohá-
ru v letním biatlonu – 30. Žižkov-
skou stuhu. Více na tel. 603 433 165.
� Dechová kapela Žižkovanka za-
hraje ve středu 15. 3. od 14.00 
na tanečním odpoledni pro seniory
ve velkém sále SOU ve Spojovací 
(vstup zdarma díky příspěvku MČ Pra-
ha 3; taneční setkání se budou konat 
vždy jednou za měsíc až do konce 
roku – kromě prázdnin). Bližší infor-
mace na tel. 222 726 938.
� Svaz důchodců Praha 3 pořádá 
ve dnech 24. 6. až 1. 7. letní pobyt 
na horách – v chatě Alfonska na Be-
necku (cena 345 Kč/den). Přihlášky je 
možné podávat již nyní, každé pondělí 
od 14.00 do 16.00 v klubu v Hořanské 2.
� Jarní umisťovací výstava opuštěných
koček nazvaná Výstava pro kočku se
koná v neděli 2. 4. od 10.00 do 17.00 
v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9). 
Více na www.kocky-online.cz.

Kdo mě chce
    

1) 2192-05 desetiletý vlkošedý pes, střední kříženec; čistotný, poslušný a klidný, vhodný 
ke starším lidem. Majitel zemřel.

2) 2611-05 dvouapůlroční zlatý pes, větší kříženec erdelteriéra; temperamentní, potřebuje 
delší vycházky a hodně pohybu. Nalezen 12. 12. na rozhraní Prahy 3 a 10.

3) 2689-05 desetiletý stříbrný pes, střední pudl; čistotný a milý, vhodný ke starším lidem, 
hůře slyší. Nalezen 23. 12. na rozhraní Prahy 3 a 10.

4) 0069-06 osmiletý rezatý pes, anglický kokršpaněl; na svůj věk temperamentní, má rád 
procházky, nelze doporučit k dětem. Nalezen 8. 1. v Praze 3.

5) 0099-06 pětiletý stříbrný pes, střední pudl; čistotný, hodný a klidný. Nalezen 11. 1. 
na rozhraní Prahy 3 a 10.

6) 0030/06 zhruba půlroční mourek, kastrovaný. Nalezen 14. 1. na Parukářce.
7) 0058-59/06 desetiletý hnědý mourek a šestiletý černý kocour, oba kastrovaní; vylekaní, 

vhodní ke starším lidem nebo do rodinného domku se zahrádkou. Majitel zemřel.

Kočky se vydávají v Dolních Měcholupech, tel. 272 705 656.

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

Viktoria Žižkov se od začátku jarní
části fotbalové ligy vrací k tradičnímu ter-
mínu utkání na domácí půdě – neděle 
od 10.15 hod. Po podzimu mohla zpyto vat
svědomí, protože doma pouze šestkrát 
remizovala. Posilou do dalších bojů bude 
určitě útočník Radek Bukač, který přišel 
z Banské Bystrice a dosud se prezentoval 
již sedmi gólovými zásahy. I díky tomu 
mužstvo v přípravě prohrálo pouze jed-
nou, a to se Slavií (2:4). Hned v prvním 
zápase 5. března přivítá Viktorka Dyna-
mo České Budějovice v čele s Karlem 
Poborským a můžeme tak očekávat ne-
jen vynikající fotbal, ale i krásnou divác-
kou kulisu.

Michal Kucián, viceprezident
FK Viktoria Žižkov

Viktorka chce 
vyhrávat!

Ve středu 15. února, v den 30. výro-
čí úmrtí Přemysla Pittra, se v Milíčo-
vě domě uskutečnilo slavnostní setkání 
na počest tohoto významného pedago-
ga. Úvodní slovo přednesla ředitelka Pe-
dagogického muzea J. A. Komenského 
v Praze Markéta Pánková (na snímku). 
Informovala o vyhlášení Ceny Přemysla 
Pittra, jejímž cílem je podnítit vznik od-
borných děl pojednávajících o Pittrově 
životě, díle nebo odkazu (určena je ba-

datelům do 35 let). Jako další vystoupila 
nejmladší spolupracovnice strýčka Pře-
mysla – Blanka Sedláčková a přečetla 
úryvky z dopisů, které psal svým dětem. 
Následovalo pásmo nazvané Vzpomín-
ky na Přemysla Pittra a Olgu Fierzovou, 
ve kterém účinkovali Alfred Strejček
a Hana Kofránková. Závěrečné slo vo 
patřilo Janu Štěpánovi, jenž připome-
nul Pittrovy životní osudy (viz článek 
na str. 7). -red-

Provázet světem romské hudby, bou-
rat hranice a bouřit krev v žilách každé-
mu, kdo se neleká neznáma, miluje ne-
všední muziku a život vůbec, tak to je 
cíl Gipsy Night Parties, které se od úno-
ra pravidelně konají v žižkovském klu-
bu Matrix. První „cikánská noční párty“ 
proběhla ve čtvrtek 9. 2. a představi-
la kapelu Bengas a jejího hosta – Šen-
ki group.

Matrix není jen „ten film“ nebo ma-
tematický pojem, ale také – po anglic-
ku – „živná půda“. Nový podzemní klub 
na Žižkově má na to stát se podhoubím, 
ze kterého vyraší atomový hřib nespou-
tané hudební energie. A bengové ne-
musí být nutně jen „chlupatí“. Bengas 
znamená romsky rovněž čerti a nutno 
říci, že hoši věru hrají, jako by se roha-
tí ženili. Ne že bych DJ Lucifera někdy 
zažil na vlastní bubínky, ale právě tak-
to si představuji pekelnou vypalovač-

ku. Hudba z pódia přímo sálá a v touze 
po snímku se musím prodírat kytaro-
vým příbojem o síle tsunami. Romské 
písničky z celého světa se střídají jed-
na za druhou, mě osobně nejvíce chytla 
osobitá aranžmá pecek od kultovní ci-
kánské kapely Gipsy Kings.

Host večera, Šenki, hrál také s nasa-
zením, ale s menší pohodou, místy až
nervózně. Z hlasu zpěvačky však přechá-

zel blahem mráz po zádech a těším se 
na chvíli, kdy kapela dokáže jejích vý-
bušných vokálů využít opravdu naplno.

Smíšené diváctvo se během večera pa-
rádně rozehřálo – nepochybně i díky ná-
pojům z místního dobře zásobeného 
baru – a ke konci všichni společně krou-
tili jeden čardáš za druhým. V přítmí ta-
nečního doupěte je každá kůže černá 
a Romům i gádžům svítí při tanci oči 
stejně. Nenechte si to ujít. Příští párty je 
plánována na čtvrtek 23. 3. -roho-

Čerti v Matrixu

Poslední únorovou sobotu se tančilo ne-
jen na masopustním maškarním reji 
v Akropoli, ale také v hotelu Arcotel Te-
atrino o pár ulic dál. Konal se tu V. seni-
orský bál „Srdce v tanci“, který pod pat-
ronátem slavného herce Borise Rösnera 
uspořádalo občanské sdružení Remedi-
um Praha. Předtančení si vzala na sta-
rost skupina Renesance, k tanci a posle-
chu hrál orchestr Václava Kryso. Pozvá-
ní mezi seniory přijala např. herečka 
Barbora Kodetová (na snímku s houslis-
tou Pavlem Šporclem a předsedkyní Re-
media Danielou Brůhovou).

Setkání v Milíčově domě

Akrobacie 
mezi nebem a zemí
V budově Senátu České republiky se v pátek 20. ledna kona-

lo vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Aeroklubu České repub-
liky za rok 2005. Me-

zi oceněnými byla i Mgr. Miroslava Pyt-
líková, má zástupkyně na Obvodním 
ředitelství MP Praha 3. Za přítomnosti 
ministra dopravy Milana Šimonovské-
ho a poslance Evropského parlamen-
tu Vladimíra Remka převzala Čestné 
uznání za stříbrnou medaili v přesnos-
ti přistání družstev žen na Mistrovství 
Evropy v parašutismu, které se konalo 
28. srpna minulého roku v Prostějově, a také diplom za český rekord v další klasic-
ké disciplíně – individuální akrobacii žen. V tomto odvětví sportu nemůžeme ho-
vořit o finančních odměnách, jak bývá zvykem např. u tenisu či fotbalu. To nic neu-
bírá na pocitu hrdosti na dosažené vynikající výsledky, které ocenění připomnělo.

Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Základní umělecká škola Koněvova se přestěhovala: od ledna letošního roku sídlí 
v areálu SOU v Učňovské ulici v Praze 9. Díky dotaci hl. m. Prahy ve výši 32 milionů 
korun tu byl vytipovaný objekt zrekonstruován a dostavěn tak, aby sloužil jako nová 
školní budova ZUŠ. Najdeme v ní i originálně řešený koncertní sál, jeho slavnostní 
představení veřejnosti proběhlo poslední lednový den.

Březnové 
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov 

  5. ne 10.15 s SK Dynamo Č. Budějovice
19. ne 10.15 s SK Sigma Olomouc „B“

Foto: P. Bílek
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