
Josefa Stehlíková se narodila 5. 1. 1906
v Banské Štiavnici, pochází ze sedmi dětí. 
Rodiče jí brzy zemřeli, takže – jak říká 
– musela umět všechno sama. Před do-
těrným nápadníkem utekla v pětadva-
ceti do Prahy, kde se seznámila se svým

budoucím manželem Aloisem. A proto-
že byl herec, tak se paní Josefa, původ-
ně dělnice v Orionce, začala také věno-
vat herectví, operetu a balet nevyjímaje. 
Spolu se svým mužem jezdila s kočov-
nou divadelní společností, kvůli nestá-
lému životu si ani nemohli pořídit po-
tomky. V padesátých letech absolvovala 
telegrafický kurs a až do penze pracova-
la na pražských nádražích Střed a Bub-
ny. Dodnes umí vyjmenovat, co vše je 
na trati. V Domě s pečovatelskou služ-
bou v Roháčově žije od roku 1997, ale 
je stále zcela soběstačná, pomoci zdra-
votních sester nevyužívá. Velmi ráda  
houbaří (ještě vloni v létě vyjela s ko-
legyněmi vlakem do Dobřichovic) a ta-
ké chodí na procházky, ale mnohé ka-
marádky prý odrazuje její příliš rychlé 
tempo.

Mezi gratulanty stoleté oslavenkyni 
nechyběl ani starosta Prahy 3 Milan Čes-
ký, který paní Stehlíkové popřál mnoho 
zdraví a štěstí do druhé stovky let.

-red-

Petr Vacek z Ypsilonky
rád hraje kladné hrdiny 
i hlupáky. Jeho snem 
je divadelní představení 
o bezdomovcích.

Čtěte na straně 7.

Jaký je Žižkov a Praha 3
očima Klubu slovenské 
kultury v ČR, který už 
více než tři roky sídlí 
v Lipanské ulici?

Čtěte na straně 4.

Sál Domu dětí a mládeže 
Praha 3 byl od základů 
přebudován. Ve své nové
podobě se představil 
v úterý 10. ledna.

Čtěte na straně 8.

Žižkov přeje dlouhověkosti
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Spatří světlo světa 
Seifertova socha?

Jaroslava Seiferta, velikána to me-
zi českými básníky a nositele Nobe-
lovy ceny za literaturu, můžeme smě-
le označit za nejslavnějšího žižkov-
ského rodáka. Na Žižkově nese jeho 
jméno jedna z hlavních ulic a zá-
kladní škola, patří mu tu hned dvě 
pamětní desky. Osobnost je to však 
natolik významná, že si nepochybně 
zaslouží mít ve své rodné čtvrti i so-
chu. Pro tuto myšlenku se nyní jed-
nohlasně vyslovili radní naší městské 
části, příznačně na začátku roku, kdy 
si připomínáme 105. výročí umělcova 
narození (23. září 1901) a 20 let od je-
ho smrti (10. ledna 1986). V Praze 3 
bylo úspěšně dotaženo do konce úsilí 
o dva jiné pomníky – Winstona Chur-
chilla a Jaroslava Haška, nemám te-
dy důvod pochybovat, že se stejný zá-
měr podaří uskutečnit i v Seifertově 
případě.

Zastupitelé na nejbližším zasedání 
projednají návrh na vznik nadačního 
fondu. S jeho pomocí bychom chtě-
li shromáždit potřebné finanční pro-
středky. Považoval bych za vhodné, 
kdyby se třetí městská část na realiza-
ci pomníku formou grantu přímo po-
dílela. V příštích týdnech a měsících 
se budeme zabývat tím, jestli práci 
zadat konkrétnímu umělci, nebo zda 
na ztvárnění sochy vyhlásit soutěž. Po-
kud jde o její umístění, uvažuje se za-
tím o parku v sousedství fotbalové-
ho stadionu Viktorky a o Olšanském 
náměstí, resp. prostoru ulice Táborit-
ská. Máte-li chuť zapojit se do diskuse 
na toto téma, udělejte to prosím pro-
střednictvím e-mailové adresy mého 
sekretariátu – hanac@praha3.cz. Vaše 
nápady a připomínky budu tlumočit 
svým kolegům v kulturní komisi. 

Seifertův pomník jistě nevyroste
ze dne na den. Jsme na úplném začát-
ku snahy o jeho vybudování. Jsem ale 
hluboce přesvědčen, že se tato naše 
idea u drtivé většiny obyvatel Prahy 3 
set ká s podporou. Na svého slavného 
rodáka, zachycujícího ve svých bás-
nických sbírkách poetiku míst, která 
jsou naším společným domovem, mů-
žeme být právem pyšní.

Milan Český, starosta

PÁTEK 24. února
Atrium, Čajkovského 12 

19.30 Masopust juž nastal – satirické 
písně českých barokních krčem
v podání souboru RITORNELLO 
(vstup 100 Kč)

SOBOTA 25. února
Palác Akropolis, Kubelíkova 27

14.00 Dětské maškarní a pohádkové 
odpoledne – pohádky, soutěže 
o ceny, klauniáda, diskotéka, 
tombola (vstup zdarma)

19.00 Maškarní rej – IVAN MLÁDEK
& BANJO BAND, DĚDA 
MLÁDEK ILLEGAL BAND, 
bohatá tombola, výstava obřích 
masopustních plakátů Martina 
Velíška, soutěž o nejoriginálnější 
masku, reprodukovaná hudba 
na závěr (vstup s maskou 
zdarma + bonus v podobě 
jitrnice, bez masky 100 Kč)

NEDĚLE 26. února
Hospůdka U vystřelenýho oka, 

U Božích bojovníků 3
12.00 Radniční vařenice aneb 

delikatesy úředního šimla
16.00 Žižkovanka (vstup zdarma)

PONDĚLÍ 27. února
Kino Aero, Biskupcova 31

18.00 Masopust na plakátech – 
vernisáž výstavy obřích plakátů 
Martina Velíška

19.00 Masopustní taškařice – legendy 
českého bigbeatu DG 307 
+ TONY DUCHÁČEK 
& GARAGE, projekce krátkého 
filmu Hříšní lidé obce žižkovské, 
vepřové hody (vstup s maskou 
zdarma, bez masky 50 Kč)

ÚTERÝ 28. února
Dovádivý masopustní průvod

v ulicích Žižkova
16.00–17.00 nám. Jiřího z Poděbrad 

– začíná nejlepší a největší pouliční 
mejdan roku v čele s DAVIDEM 
ŠÍNEM alias SHREKEM 
jako Bakchem + TAM-TAM 
BATUCADA, ŘEŠETO, 
JAGABAB, ŠVEJK, průvod 
– masky, maškary na chůdách, 
kejklíři, chrliči ohně, vlajkonoši, 
vojáci c. a k. armády, automobiloví 
veteráni, prostý lid žižkovský, 
lapiduši, funebráci a strážci zákona 
– se formuje a dává do pohybu

17.10–17.50 zastavení I. – Mahlerovy 
sady

18.10–18.50 zastavení II. – Havlíčkovo 
náměstí

19.10–19.20 zastavení III. – Na Parukářce
19.30–21.00 zastavení IV. a poslední – 

Vrch svatého Kříže (Parukářka) 
– ve 20.30 velkolepý ohňostroj 
s hudebním doprovodem

-jabr-
Partneři:

Změna programu vyhrazena.

Místo kolejí nové bydlení!
Nákladové nádraží Žižkov se rozklá-

dá na ploše skoro třiceti hektarů, která 
je z hlediska rozvoje Prahy 3 i samotné-
ho hlavního města velmi důležitá. V je-
ho bezprostřední blízkosti – na Basilej-
ském náměstí – se plánuje stanice metra. 
České dráhy přitom zcela přestaly tyto 
železniční prostory využívat, v posled-
ních letech sloužily hlavně jako překla-
diště kamionové dopravy, což je v rezi-
denční čtvrti dlouhodobě nepřijatelné. 
Je zřejmé, že dnešní stav se musí změnit.

Na drážních pozemcích, jejichž vět-
ší část je dosud v majetku státu, se v bu-
doucnosti rozhodně počítá s bytovou vý-
stavbou, a to zřejmě v režii soukromých 
investorů. Podle předběžných studií je 
možné předpokládat vznik několika tisíc 
bytů a také velkého množství komerč-
ních a administrativních objektů. Měst-
ská část musí usilovat o to, aby území 
bylo zastavěno urbanisticky hodnotně.

S cílem koordinovat společný postup
zainteresovaných institucí směřující k ra-
cionálnímu a kultivovanému využití ná-
draží byla ve středu 4. ledna na žižkovské
radnici slavnostně uzavřena vícestranná
dohoda, která vychází z již dříve přijaté-
ho Memoranda o spolupráci v železnič-
ní dopravě na území hl. m. Prahy a tý-
ká se všech pozemků drah v Praze 3 
(tedy mj. také budování Nového spoje-
ní v rámci třetího pražského obvodu). 
Pod smlouvu připojili podpis náměstek 
ministra dopravy Vojtěch Kocourek, ge-
nerální ředitel Správy železniční doprav-
ní cesty Jan Komárek, předseda před-

stavenstva a generální ředitel Českých 
drah Josef Bazala, náměstek primáto-
ra Jan Bürgermeister a starosta Prahy 3 
Milan Český.

Potrvá ještě několik let, než na mís-
tě nákladového nádraží začnou vyrůs-
tat nové byty, obchody a kanceláře. 
V tuto chvíli se teprve připravuje stu-
die pro změnu územního plánu. Ale do-
hoda, která byla na začátku ledna pode-
psána, je významným krokem k tomu, 
aby se daná oblast stala opravdu moder-
ním, pulsujícím a architektonicky zají-
mavým centrem východního Žižkova.

Petr Blažek, tiskový mluvčí

Program XIII. ročníku 
Žižkovského masopustu

Přinese „13“ smůlu? Nebo se zase ukáže, že opravdově masopustně řádit a užívat si 
umí jenom Žižkováci? Kdo nepřijde, nepozná!

Slavíte 
jubilejní svatbu?

Jako v předchozích letech pořá-
dá městská část Praha 3 také letos 
v dubnu oslavy jubilejních svateb 
– tentokrát však nejen zlatých a dia-
mantových (50 a 60 let trvání man-
želství), ale rovněž smaragdových 
a kamenných (55 a 65 let společné-
ho života). Pokud i vy patříte mezi 
manželské páry, které toto krásné 
jubileum slaví, buďte prosím tak las-
kavi a ozvěte se na telefonní číslo 
222 116 349 (Odbor kultury – Marta 
Valentová) nebo písemně na ad-
resu: Úřad městské části Praha 3 
– odd. pro kulturu, Lipanská 14, 
130 85 Praha 3.

Zleva: M. Zeman, J. Bürgermeister, M. Český, J. Bazala a J. Komárek 
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Výstavba „Zeleného města“ se dotkne i Prahy 3

2  ZPRÁVY Z RADNICE Radniční noviny Prahy 3 2  2006

Ve středu 14. prosince loňského roku 
jsem pro občany východní části Jarova 
zorganizoval ve Středním odborném uči-
lišti v Učňovské ulici představení pro-
jektu „Zelené město“, který má být re-
alizován na místě bývalé zahrádkářské 
kolonie v Hrdlořezích – právě vedle uč-
ňovského střediska. Výstavba cca 800 by-
tů za 3,5 miliardy Kč se sice plánuje 
na území městské části Praha 9, ale výraz-

ným způsobem ovlivní běžný život také 
„hraničních“ obyvatel třetího pražské-
ho obvodu. Setkání se zástupci investora 
a generálního a dopravního projektanta 
se proto vedle představitele stavebního 
úřadu Prahy 9 zúčastnil též vedoucí Od-
boru územního rozvoje MČ Praha 3.

Zájem o prezentaci byl značný. Pří-
tomní byli na začátku s projektem sezná-
meni pomocí vizuální techniky, potom 

přišel čas na dotazy, které se týkaly ne-
jen vlastní stavby a její etapizace, ale také 
dopravní obslužnosti a úprav zdejší rušné 
křižovatky, jejíž současné řešení není ješ-
tě definitivní. Jak i zaznělo v diskusi, celá 
investiční akce je nyní ve fázi přerušené-
ho územního řízení.

Mým cílem bylo zprostředkovat míst-
ním co nejpřesnější informace o tom, 
co se tu chystá, o zajímavém a na úze-
mí hl. m. Prahy koncepčně novém cha-
rakteru plánovaného obytného souboru 
i o časovém horizontu jeho vybudová-
ní. Debata se samozřejmě nevyhýbala 
ani problémům, které se teprve řeší. Pev-
ně věřím, že více než 130 návštěvníků
prožilo zajímavý a podnětný večer a do-
zvědělo se vše, co je v souvislosti s pro-
jektem „Zeleného města“ zajímalo. Zá -
roveň se ukázalo, že naše samospráva
musí usilovat o to, aby byla přibrána 
za účastníka územního řízení a měla vliv 
zejména na způsob dopravní obslužnosti 
chystané investice.

Jan Plíva, zástupce starosty

Volné nebytové prostory
Výzva č. 213 

MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými nebytovými prostory:
1. Sudoměřská 52/893, kancelář, tichá služba, 38,50 m2, 3. podlaží 
(min. nájemné 700 Kč/m2/rok)
2. Písecká 14/486, prodejna, kancelář, tichá služba, 96,00 m2, přízemí 
(min. nájemné 800 Kč/m2/rok)
3. Hollarovo nám. 13/351V, sklad nehořlavého nepotravinářského materiálu, 73,00 m2, 
přízemí (min. nájemné 450 Kč/m2/rok)
4. Olšanská 7/2666, zdravotnictví, 245,38 m2, 6. podlaží (min. nájemné 1300 Kč/m2/rok)
Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna dne 9. 2. v 9–10 hod.
5. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.64, 12,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
6. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.68, 12,25 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
7. Táboritská 16A/0, garáž. stání č. 71, 13,00 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, Sei-
fertova 51, v obálkách označených značkou Výběrové řízení č. 213. Obálky takto 
neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty 
nebudou.

V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem, a stanovte výši nájemné-
ho (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměřenou. Zájemce upo-
zorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro obsazení nebytového 
prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Uveďte též záměr, co budete v nebyto-
vých prostorech provozovat (k provozování výherních a hracích automatů nebu-
dou nebytové prostory pronajaty), podmínkou pro pronajmutí garážového stání 
je trvalé bydliště v Praze 3 (pokud budete zasílat nabídky na více nebytových pro-
stor, 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 17. 2. 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

Dům Portus (Karolíny Světlé 18, 
Praha 1) je společným projektem o. s.
Život 90 a hl. m. Prahy. Seniorům na-
bízí např. tyto služby:
• Informační a poradenské centrum 
pro starší lidi a jejich blízké – tel. 
222 333 500, po, út a čt 8.30–16.00, 
st 8.30–18.00 a pá 9.30–14.30 (zaměře-
no na problémy stárnoucí populace, 
sociální poradenství – mj. informace 
a pomoc při orientaci ve službách 
a dávkách).

• Právní poradna pro seniory – tel. 
222 333 555, osobně – út a st 9.30–16.30
(v út – po objednání na Senior tele-
fonu), telefonicky (272 952 873) – pá 
10.00–17.00. Za každou započatou ho-
dinu max. 250 Kč, pro klienty v sociální 
tísni zdarma.
• Krizová a poradenská linka – Senior 
telefon 800 157 157, 24 hod. denně 
zdarma. 

Více informací na internetové adre-
se www.zivot90.cz. -red-

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

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

Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 
Sb. hl. m. Prahy stanovuje, že každý cho-
vatel psa je povinen přihlásit jej do evi-
dence oddělení poplatků městské čás-
ti podle místa svého trvalého pobytu 
(uvedeného v občanském průkazu). Je 
nutné tak učinit nejpozději do 15 dnů 
od nabytí psa a od 3 měsíců jeho věku 
platit dané městské části místní popla-
tek: v základní sazbě 1500 Kč za jedno-
ho psa (2250 Kč za druhého a každého 
dalšího), pokud je chován v rodinném 
domku, tak 600 Kč (900 Kč za druhého 
a dalšího). Majitelé, pro které je důchod 
jediným zdrojem příjmů, platí poplatek 
200 Kč (300 Kč za druhého a dalšího 
psa). Po zavedení do evidence poplat-
níků obdrží majitel evidenční známku, 
kterou musí pes nosit.

Začátkem minulého roku nabyl účin -
nosti právní předpis č. 18/2004 Sb. hl. m.
Prahy, který ukládá všem chovatelům 
psů přihlášeným k místnímu poplat-
ku v kterékoli městské části na úze-
mí hl. m. Prahy další novou povin-
nost: nechat svého psa staršího 6 mě-
síců (bez omezení horní hranicí jeho 
věku!) nejpozději do 31. 12. 2005 trva-

le označit mikročipem nebo tetováním 
a do 30 dnů od zmíněného úkonu se při-
hlásit do evidence chovatelů takto ozna-
čených psů, vedené Magistrátem hl. m. 
Prahy (MHMP). Ti, kteří si pořídí psa 
po 31. 12. 2005, musí splnit uvedené ná-
ležitosti ihned poté, co se přihlásí k pla-
cení místního poplatku.

Chovatelé, kteří dají své psy ozna-
čit mikročipem a následně se řádně za-
registrují, mají nárok na slevu z roč-
ní sazby místního poplatku až do výše 
350 Kč, a to po dobu 2 let následujících 
po roce, ve kterém byly splněny obě 
uvedené podmínky (očipování a regis-
trace). Pokud je výše slevy vyšší než saz-
ba poplatku, jedná se na 2 roky o úplné 
osvobození. Majitelé psů označených 
tetováním jsou rovněž povinni přihlásit 
se do registru MHMP, avšak nevztahu-
je se na ně žádná finanční kompenzace.

V praxi doporučuji při čipování psa
u veterináře zjistit, jak bude naloženo
s Registrační kartou chovatele psa (RK). 
Některé ordinace ji zasílají na MHMP 
automaticky, jinde ji musí chovatel sám 
vyplnit, opatřit samolepkou s číselným 
kódem čipu, kterou dostane ve veteri-

nárním zařízení, a odeslat nebo odnést 
na MHMP – Odbor občansko-správních
agend, Vyšehradská 57, 120 08 Praha 2. 
Samotnou RK lze získat u veterináře, 
na zmíněném odboru MHMP či na od-
dělení poplatků příslušné městské části.

Pro získání slevy je dále nutné, aby 
údaje o chovateli – zejména jeho jmé-
no a adresa trvalého bydliště – na ode-
sílané RK byly shodné s tím, co bylo 
nahlášeno při evidenci psa k místnímu 
poplatku. Například: je-li jako poplat-
ník v městské části veden určitý člen ro-
diny, kterému jsou pak adresovány slo-
ženky, musí být pod toutéž osobou pes 
evidován i v registru čipovaných psů 
na MHMP. Na tuto skutečnost je třeba 
dát pozor při vyplňování RK u veteri-
náře, kde bývá často zapisován ten, kdo 
se psem do ordinace přišel, bez ohledu 
na skutečnost, zda je uveden jako po-
platník v evidenci místních poplatků.

Poté, co MHMP obdrží RK, zanese 
v ní uvedené údaje do své databáze. Po-
tvrzení, k jakému datu tak bylo učiněno, 
následně zašle formou doporučeného 
dopisu chovateli. Ten by si měl ještě jed-
nou zkontrolovat, zda jméno a adresa 
v registru MHMP a na složenkách, kte-
rými platí za psa, jsou totožné! MHMP 
průběžně informuje správce poplatků 
(tj. jednotlivé městské části) a zasílá jim 
seznamy chovatelů, kterým bude v ná-
sledujících 2 letech poskytnuta sleva. Je 
tedy zbytečné předávat kopii RK pří-
slušnému oddělení poplatků.

Závěrem bych ráda ještě jednou upo-
zornila, že povinnost nechat svého psa 
trvale označit mikročipem nebo teto-
váním se vztahuje na všechny chova-
tele psů s trvalým bydlištěm na území 
hl. m. Prahy. Kdo ještě tak do předepsa-
ného termínu – 31. 12. 2005 – neučinil, 
nechť to napraví skutečně neprodleně, 
neboť se jinak v případě kontroly vysta-
vuje riziku pokuty až do výše 1000 Kč. 
Zároveň zdůrazňuji, že registrace trvale 
označeného psa na MHMP nenahrazu-
je povinnost osobně jej přihlásit k míst-
nímu poplatku!

Eva Kallistová,
vedoucí oddělení poplatků

Čipy a tetování – informace pro všechny majitele psů

Jesle v Roháčově 40 přijímají děti ve věku od 1 roku do 3 let. Otevřeny jsou každý 
všední den v 6.30–17.00 hod. Děti jsou rozděleny do dvou oddělení podle věku 
a s ohledem na jejich psychomotorický rozvoj. Zápis probíhá ve dnech 12. a 13. dubna 
a 17. a 18. května, vždy od 7.00 do 16.00 hod., přihlášky si lze vyzvednout v budově 
jeslí u vrchní sestry J. Neskusilové. Bližší informace na tel. 222 591 729.

Portus – přístav pro seniory

ze dne 4. 1.
Schválila
• uzavření mandátní smlouvy na vy-
dávání měsíčního periodika MČ P-3 
s Visual Tech, spol. s r. o. • poskytnutí 
finančních prostředků ve výši 45 000 Kč 
z fondu starosty jako příspěvku na pro-
placení nadnákladů spojených s rea-
lizací projektu „Nekonvenční žižkov-
ský podzim 2005“ Doc. Mgr. Jiřímu 
Hoškovi
Souhlasila
• s plánem kontrol na rok 2006 • s uza-
vřením smlouvy o poskytnutí investiční 
dotace ze státního rozpočtu na akci 
„Výměna nerezových van bazénu Pra-
žačka, P-3“ s hl. m. Prahou a zajištění 
podmínek jejího čerpání • s uzavřením 
smlouvy o výpůjčce laminátové plasti-
ky s názvem „Miminko“ panu Davidu 
Černému

ze dne 18. 1.
Schválila
• záměr prodeje 6 bytových domů s po-
zemky ve vlastnictví hl. m. Prahy svě-
řených MČ P-3 (III. etapa privatizace) 
• postup při vyhlášení a vyhodnocení 
výběrového řízení na prodej nebytové 
jednotky – garáže č. 2532/102
Souhlasila
• s vypracováním projektu stavby a in-
teriéru „Rekonstrukce bazénů SARA 
Pražačka – II. etapa – šatny“ a schvá-
lila zadat realizaci firmě OK Plan 

architekt, s. r. o., za cenu 211 000 Kč 
bez DPH • s uzavřením nájemních 
smluv se třemi žadateli – zaměstnan-
ci Policie ČR navrženými OŘ P ČR 
Praha III •  s přijetím sponzorského 
daru od společnosti Správa areálu 
Jarov ve výši 20 000 Kč na částečné 
pokrytí nákladů spojených s realizací 
XIII. ročníku Žižkovského masopus-
tu • s předložením návrhu o změ-
ně názvu „nám. Jiřího z Poděbrad“ 
na „nám. krále Jiřího z Poděbrad“ 
Radě hl. m. Prahy • se zadáním veřej-
ných zakázek „Rekonstrukce a zatep-
lení pláště budovy ZŠ K Lučinám“, 
„Rekonstrukce oken ZŠ Pražačka“ 
a „Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Lupá-
čova“ v otevřeném zadávacím řízení 
• se záměrem zhotovení sochy básní-
ka a nositele Nobelovy ceny Jaroslava 
Seiferta
Stanovila
• výši odměny člena-odborníka hodno-
tící komise veřejných zakázek za hod-
nocení jedné veřejné zakázky na 700 Kč 
za každou i započatou hodinu, a to jak 
při vyplácení formou dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, tak 
při vyplácení formou fakturace (výše 
odměny je vč. DPH)

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
V minulém čísle RN bylo v článku zá-

stupce starosty Ing. D. Reisiegela „Poli-
kliniky do rukou obce?“ nedopatřením 
uvedeno, že v budově bývalé poliklini-
ky Vinohradská 176 sídlí lékařská poho-
tovost. Ve skutečnosti ji najdeme v jiném 
nemocničním objektu, o kterém se v tex-
tu psalo – v Koněvově 205. Všem čtená-
řům se za tuto chybu omlouváme. -red-

Omluva čtenářům
Městská část Praha 3 přijme zdravotní sestru do jeslí 

Požadujeme: SZŠ, způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry 
bez odborného dohledu, praxi v oboru dětská sestra

Informace: vrchní sestra J. Neskusilová, tel. 222 591 729
Nástup možný ihned!

Písemné nabídky zasílejte na adresu: Městská část Praha 3 – Úřad městské části, 
oddělení personální práce a mezd, Havlíčkovo nám. 9, 130 85  Praha 3,

 nebo na e-mail: simonac@praha3.cz
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Jan Plíva, 
zástupce starosty
1. Hodlá se radnice v rámci péče o ži-
votní prostředí věnovat i tomu, že řada 
domů je zohyzděna sprejerskými nápi-
sy a obrázky?

Naše městská část si uvědomuje, 
že situace se musí radikálně řešit. Roz-
hodli jsme se proto odstartovat pro-
gram „Stop graffiti“. Rada MČ usne-
sením ze dne 14. 12. 2005 souhlasila 
se záměrem realizace ochranných ná-
těrů budov proti sprejerům v letošním 
roce a uložila vedoucímu příslušného 

odboru samosprávy a řediteli SKM Pra-
ha 3 předložit varianty rozvrhu předpo-
kládaných prací.

Po zjištění celkového poškození a od-
hadu finanční náročnosti bude určeno, 
jak dále systematicky postupovat. Před-
pokládám, že začneme od hlavních ulic. 
Stávající graffiti se musí nejdříve od-
stranit, což samo o sobě není zrovna 
levná záležitost – cena se dnes pohybu-
je v rozmezí 140–360 Kč za metr čtve-
reční. Teprve potom je možné se pustit 
do vlastního antisprejového nátěru.

Při této příležitosti bych chtěl ape-
lovat na obyvatele Prahy 3, aby neby-
li lhostejní k místu, kde žijí, a informo-
vali městskou policii, budou-li svědky 
těchto vandalských výtvorů. Současná 
legislativa umožňuje postih pachatelů 
včetně náhrady škody. Ušetří se tak fi-
nanční prostředky, které lze účelněji in-
vestovat jinam.
2. Obec usiluje o svěření některých po-
zemků hl. m. Prahy na území třetího 
pražského obvodu. O jaké především 
stojíte? Co to přinese městské části, po-
kud je získá?

V podstatě se dá říci, že jde o oblasti 
veřejné zeleně. Městská část se o ně sta-
rá a platí jejich údržbu ze svého rozpoč-
tu, přitom ale musí u některých úkonů 
(např. kácení stromů) žádat o povolení 
vlastníka, tj. hlavní město. To zbytečně 

zatěžuje administrativu a proces rozho-
dování. Situace je ještě složitější u po-
zemků státních.

Celkově žádáme o svěření zhruba 
6,7 ha plochy (4,7 ha z toho patří přímo 
Praze). Pokud uspějeme, dořeší se tak 
majetkoprávní vztahy k pozemkům ve-
řejné zeleně na území Prahy 3 a zjedno-
duší se administrativa jak v oblasti evi-
dence majetku, tak pokud jde o údržbu 
a správu.
3. Všem žádostem o granty nemů-
žete vyhovět. Jaká jsou hlavní krité-
ria pro rozhodování, které projekty 
a neziskové organizace touto formou 
podpoříte?

Předně existují jednoznačně stano-
vené podmínky, které žadatelé musí 
splňovat. Z nich mohu jmenovat tře-
ba neexistenci dluhu vůči městské čás-
ti nebo působení na území Prahy 3. 
Jednotlivé žádosti pak posuzuje Výbor 
ZMČ pro správu podpůrného a gran-
tového fondu. Sleduje především dů-
ležitost, užitečnost a aktuální potřeb-
nost činnosti, u níž se žádá o podporu, 
a prezentované výsledky z předcházejí-
cích let – mezi ně patří i řádné vyúčto-
vání případných dřívějších grantů. Kon-
krétně to např. znamená, že menší šanci 
mají subjekty, s kterými má radnice ně-
jaké špatné zkušenosti, a částečně i ty, 
které jsou zcela nové, neznámé.

ODPOVÍDÁ…

Hospodaření městských částí, Prahu 3 nevyjímaje, se přímo odvíjí od rozpočtu 
hlavního města. Dotace Prahy tvoří zpravidla největší část příjmů, s nimiž jednotli-
vé pražské radnice operují, a slouží ke krytí jak neinvestičních, tak investičních po-
třeb. Její výše se pro každou městskou část vypočítává podle složitého schématu, 
který zahrnuje řadu kritérií.

Ve vlastních kapitálových výdajích ovšem počítá metropole také s penězi
na konkrétní projekty, jejichž investorem je sice daný obvod, kde jsou realizovány, 
ale hlavní město se podílí na jejich financování. Příkladem u nás je obnova vinice 
na Vítkově. Zastupitelé třetí městské části schválili na tuto akci tři miliony korun, 
Praha přidá v letošním roce pět milionů (dalších deset milionů uvolnila na prv-
ní etapu celkové revitalizace vrchu Vítkova). Takových adresných dotací ale není 
v poslední době mnoho a starostové oprávněně volají po tom, aby město bylo k je-
jich investičním požadavkům štědřejší. Proto je určitě dobrou zprávou, že jako 
součást letošního rozpočtu Prahy byla odsouhlasena půlmiliardová rezerva určená 
právě pro městské části (na investice i neinvestiční náklady). Pražští radní na za-
čátku ledna schválili postup podávání žádostí. Finanční prostředky budou rozdě-
leny dvoukolově, uzávěrka prvního kola byla stanovena na konec ledna, druhého 
na konec července. U nových projektů bude hodnocen jejich přínos z hlediska roz-
voje daného území, u již probíhajících je třeba zohlednit také aktuální stav.

Žižkovská radnice si ze všech svých plánovaných investičních akcí vybrala čty-
ři, jejichž realizaci – a tedy i zajištění financování – považuje za prioritní. Jedná 
se o rozšíření kapacity sociálního zařízení Ošetřovatelský domov Habrová, revi-
talizaci parku Rajská zahrada a dvě investice do školních budov – novou fasádu 
ZŠ Chmelnice a výměnu oken ZŠ Pražačka. Konkrétní návrhy na rozdělení do-
tace v prvním kole budou zastupitelům hlavního města předloženy ke schválení 
na březnovém zasedání. Doufám, že Praha 3 bude se svými požadavky maximál-
ně úspěšná.

Pavel Hurda, zastupitel hl. m. Prahy

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Půl miliardy 
pro městské části

Dnes již snad nikdo nepochybuje, 
že jedním ze základních předpokladů 
pro dobré uplatnění v životě je vzdělá-
ní. Bez jeho určité úrovně se jen těžko 
hledá zaměstnání, které přináší finanční 
nezávislost a pocit osobního naplnění. 
To je ztráta nejen pro daného člověka, 
ale i celou společnost, jejímž přáním je 
úspěšné zařazení každého jednotlivce.

Většina z nás bere předchozí konsta-
tování jako samozřejmost, kterou není
třeba se zabývat. Neměli bychom však
zapomínat, že pro nepočetnou, ale ne-
přehlédnutelnou menšinu dětí, které vy-
růstají v tzv. odlišném sociokulturním 
prostředí, je dosažení středního nebo 
dokonce základního vzdělání poměrně 
složitým úkolem. Obvykle bývají znevý-
hodněny ve více oblastech, např. finanč-
ní a bytovou situací rodiny, jazykovou 
vybaveností, způsobem výchovy nebo 
odlišným vnímáním životních hodnot. 
Těmto dětem je proto nutné věnovat 
zvýšenou pozornost a pomoci jim do-
sáhnout co nejvyššího stupně vzdělání.

V Praze 3 se tímto směrem zamě-
řuje především Základní škola Havlíč -
kovo nám. Svým žákům (nejsou to je-
nom příslušníci romského etnika, ti tvo-

ří cca 80 % dětí) se snaží nabídnout 
i další studijní možnosti. Proto se zapo-
jila do projektu Iniciativy Společenství 
Equal, jehož náplní je podpora celoži-
votního učení a postupů umožňujících 
romské komunitě rovnoprávný přístup 
na trh práce.

V rámci zmíněného projektu, jenž 
čerpá finance z prostředků EU (měst-
ská část je jeho partnerem v sociální 
oblasti), plánuje ZŠ v září tohoto roku 
otevřít kurz pro dokončení základního 
vzdělání pro 15–20 žáků. Pokud budou 
úspěšní, dostanou tak šanci studovat 
na odborných učilištích nebo středních 
školách. Zároveň s tímto kurzem pro-
jevila Soukromá střední romská ško-
la z Kolína zájem o pronájem několika 
učeben a otevření své pobočky ve škol-
ní budově na Havlíčkově nám. Vzdělá-
vací systém, k němuž připočtěme ještě 
velmi dobře fungující přípravnou třídu 
pro předškolní děti, se tak zde rozšíří 
i o možnost složit si maturitu.

Za aktivní a nelehkou práci si celý 
kolektiv školy určitě zaslouží naši úctu 
a poděkování.

Ing. Bohuslav Nigrin, 
zástupce starosty

Equal podporuje vzdělávání
Skutečnost, že Žižkov přestává být 

opomíjenou čtvrtí chudých, zchátralých 
a nevzhledných budov a problémových 
obyvatel, si musí připustit snad i ti, kte-
ří donedávna tvrdili opak. Procházejí-
ce ulicemi naší městské části, vidíme, 
jak mnoho se za posledních patnáct let 
změnilo. Pěkně opravené domy, spous-
ty malebných hospůdek, nových ob-
chůdků a služeb, zkrátka živoucí město 
v kráse svého osobitého koloritu. Jis-
tě – řada věcí čeká na své vyřešení. Po-
kračuje privatizace obecního bytové-
ho fondu, která mnohým nájemníkům 
dává příležitost získat vlastní bydlení. 
Jako majitelé se budou logicky daleko 
více starat o nemovitosti, v nichž žijí. 
Na svou obnovu čeká náměstí Jiřího 
z Poděbrad a další parky. Kritická je si-
tuace v dopravě, ale to je víceméně ce-
lopražský problém a jako k takovému 
se k němu přistupuje. A mohli bychom 
samozřejmě pokračovat.

Prestiž čtvrti se však především po-
zná podle zájmu „zvenčí“. I z tohoto 
hlediska došlo u Žižkova k zásadnímu 
obratu. V Radničních novinách se pra-
videlně můžeme dočíst, jaké velké sta-

vební projekty soukromých investo-
rů se u nás uskutečnily nebo se teprve 
chystají. Přivádí k nám novou urbanis-
tiku, nová pracovní místa, nové služ-
by. Já bych se nyní rád zmínil o dvou 
rozsahem ne tak obrovských, ale přes-

to významných a příznačných poči nech
z poslední doby, které svědčí o tom, že
Praha 3 se stále rozvíjí. Jedním z nich 
je otevření pobočky Komerční banky, 
které slavnostně proběhlo v pondělí 
19. prosince minulého roku v uprave-
ných prostorách přízemní části domu 
na rohu ulic Seifertovy a Krásovy, te-
dy v oblasti centrálního Žižkova, kde 
jsme dosud nemohli zmíněný bankov-
ní ústav navštívit. Dalším příkladem je 
probíhající rekonstrukce domu č. 976 
v Prokopově ulici – na úpatí Vrchu 
sv. Kříže. Postaven byl již v 19. stole-
tí, během své dlouhé historie sloužil 
různým účelům, v posledních desetile-
tích však chátral a hrozilo jeho zbor-
cení. Stávající vlastník jej nejen celý 
opravuje a dává do pořádku, ale roz-
hodl se i pro přístavbu s cílem vytvo-
řit několik nových zajímavých možnos-
tí bydlení.

Tyto malé, ale jednoznačné signá-
ly toho, že se Žižkov stává investorsky 
zajímavou lokalitou, nás mohou jenom 
těšit. Nezbývá, než si přát: Jen tak dál!

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

V zcela nové podobě uvítá své ná-
vštěvníky po znovuotevření hala s ba-
zénem ve Sportovním a rekreačním 
areálu Pražačka. Její právě dokončenou 
rekonstrukcí, která zahrnovala výmě-
nu vany, obkladů, podlahy, stropu včet-
ně osvětlení a celé západní stěny, byla 
završena první etapa rozsáhlých úprav 
plaveckých prostor SARAPu.

Plavci asi nejvíce ocení proměnu ba-
zénové vany (16,7 x 7,5 x 0,9–1,6 m, 
170 m3 vody). Je z nerezové oceli, poho-
dlný vstup do ní zajišťují stupně umís-
těné přímo v jejích bocích. Bezbariéro-
vý přístup umožňují speciální mobilní 

schody. Nově má bazén přelivné žlábky, 
a to ze všech čtyř stran. Na delších proti-
lehlých stěnách jsou vestavěna podvod-
ní světla. Dno má protiskluzový povrch.

V prosklené halové stěně – mimo-
chodem vybavené žaluziemi proti slun-
ci – najdeme dveře směrem ven. Jimi 
se v budoucnosti bude přecházet do ša-
ten pro krytý i venkovní bazén, které 
by spolu se skladovým zázemím měly 
vzniknout na místě dnešních spojova-
cích schodů. To už jsme ale u druhé eta-
py. Pokud vše půjde podle plánu, měla 
by být realizována ještě letos. V posled-
ní, třetí fázi modernizace plavání na Pra-

žačce se počítá s vybudováním bazé-
nu pro kojence, batolata a předškoláky 
a šaten pro vozíčkáře, a to na místě stá-
vajících šatních prostor pro muže a že-
ny. Zároveň by měla být opravena vý-
chodní fasáda budovy.

Za obnovu haly s bazénem zaplatila 
radnice třetí městské části 12 milionů ko-
run, z toho 10 milionů získala ze státního 
rozpočtu. Ze SARAPu se tak postupně 
– předloni se rekonstrukce dočkalo ven-
kovní sportoviště – stává opravdu mo-
derní multifunkční sportovní centrum.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Na Pražačce krytý bazén v nerezu
Před čtyřmi roky jsem se spolu s dal-

šími hosty, mezi nimiž byla i poslanky-
ně Alena Páralová, zúčastnila otevření 
chráněné dílny Družstva invalidů Praha 
(DIPRA) v Nitranské ulici č. 16 v Pra-
ze 3. Příjemné a slavnostní chvíli před-
cházela jednání s DIPRA, které chtělo 
přesunout své pracoviště v soukromém 
domě do objektu v majetku třetí měst-
ské části. Vybrány byly nebytové prosto-
ry ve vnitrobloku, které obec pronajala 
za přiměřeně nízkou částku. Výrobní 
družstvo je po podpisu nájemní smlou-
vy na vlastní náklady (přes 1 milion Kč) 
přestavělo a upravilo s ohledem na spe-
cifika provozu svých dílen. Kolaudace 
proběhla v lednu 2002.

Chráněná dílna v Nitranské nyní za-
městnává 23 lidí, z toho 17 s mentálním 
postižením. Dosahuje ročního obratu té-
měř 3 miliony Kč a s dotací ze státní-
ho rozpočtu je ekonomicky soběstač-
ná. Pracovníci zvládají své úkoly, které 
pouze nemohou být příliš složité, včas 
a ve stoprocentní kvalitě. Balí drobné 
předměty, lepí, vkládají tiskopisy, prová-
dějí jednoduché montáže všeho druhu.

Proč o tom všem píši? Dílna má 
v současnosti problémy se sháněním 
nových zakázek, přestože své služby 
nabízí za velmi nízké ceny. Důvod je 
prostý: velké firmy si zvykly přesou-
vat jednoduchá zadání na východ, kde 
je levnější pracovní síla. Mnozí pod-
nikatelé o existenci chráněných dílen 
a jejich možnostech ani nevědí. Nedo-
statek práce stresuje každého, v přípa-
dě zdravotně postižených to však platí 
dvojnásob, takový stav je pro ně vel-
kou psychickou zátěží. Proto praco-
viště DIPRA v Praze 3 hledá partnery, 
kteří by své zakázky pravidelně opa-
kovali a pomohli tím pracovně vytížit 
jeho zaměstnance.

Jsou to lidé, kteří neprosí o peníze, 
ale snaží si je přes svou těžkou životní 
situaci poctivě vydělat. Troufám si tvr-
dit, že všichni potencionální zákazníci 
budou spokojeni jak s termíny plnění,  
tak s kvalitou i cenou. Navíc pomohou 
potřebným, kteří chtějí být užiteční 
a prospěšní.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

O Žižkov je stále větší zájem

Chráněná dílna se práce nebojí

Symbolického přestřižení pásky, jímž by-
la slavnostně otevřena nová pobočka KB 
v Seifertově ulici, se ujali herec Lubomír 
Lipský a místostarosta Marek Zeman.

Místostarosta Ing. Daniel Reisiegel a ředitel SARAPu Martin Čadek při kolaudaci krytého bazénu na Pražačce v úterý 17. ledna
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Jelikož u nás doposud neexistují syste-
maticky organizovaná ocenění reflektují-
cí koncertní činnost českých hudebních 
skupin, rozhodl se Palác Akropolis z po-
zice jednoho z nejvýznamnějších tuzem-
ských klubů vyřešit tuto skutečnost za-
ložením nové tradice – každoročním udě-
lováním „Akropolis Live Music Awards“
(ALMA), cen, jejichž autorem je vý-
tvarník František Zajíc. Oslovení profe-
sionálové na poli hudby (dramaturgové 
vybraných klubů, pořadatelé festivalů, 
publicisté a také zástupci vydavatelství 
produkujících domácí muziku) rozhodu-
jí během dvoukolového hlasování o vítě-
zích různých žánrů a hlavní hudební udá-
losti právě uplynulého roku.

Vyhlášení prvního ročníku soutěže se
konalo loni v únoru. Během slavnostního
večera se v Akropoli v krátkých setech
představily čtyři z nominovaných kapel 
– Moimir Papalescu and The Nihilists, 
Al-Yaman, Bow Wave a Khoiba. V ka-
tegorii „world music“ nakonec trium-
fovali brněnští Gulo čar, v „hip-hop & 
dance“ pražští Skyline a v „rock & pop“ 
rovněž pražští Tata Bojs (na snímku). Ti 
se společně s Gulo čar stali také absolut-
ními vítězi díky nejvyššímu počtu hlasů. 
Cenu za nejlepší hudební akci/koncert 
roku si odnesla ředitelka festivalu Co-
lours Of Ostrava Zlata Holušová.

Po zkušenostech z loňské úspěšné pre-
miéry došlo v letošním, druhém ročníku 
k několika inovacím. Předně byly hodno-
cené žánrové kategorie rozšířeny o dvě 
další, celkově jich je tedy pět: „world mu-
sic“, „hip-hop a R&B“, „rock & pop“, 
„folk, blues, jazz“ a „electronic music“. 

Na zhruba dvě stovky osobností se roz-
rostla odborná porota. Možnost hlaso-
vat ve druhém kole dostala také širší ve-
řejnost, která prostřednictvím SMS zpráv 
určí držitele ceny publika.

Nominace na ALMA 2005 jsou již ny-
ní známy. Která skupina „rock & pop“ 
dostane nejvíce hlasů? Clou, Sunshine, 
Tata Bojs, nebo Wohnout? Kdo zvítězí 
v kategorii „folk, blues, jazz“? Dan Bár-
ta & Illustratosphere, Robert Balzar Trio, 
Eggnoise, nebo Xavier Baumaxa? Která 
hudební událost minulého roku byla po -
dle porotců nejlepší? Colours Of Ostra-
va, Hip-Hop Kemp, Jaga Jazzist, nebo 
Love Planet? Vyhlášení výsledků druhé-
ho ročníku ALMA proběhne ve čtvrtek 
16. února v Paláci Akropolis a bude spo-
jeno s koncertem loňských vítězů této 
soutěže – Tata Bojs, Skyline a Gulo čar.

Mgr. Jan Šmíd, zastupitel

V Akropoli ocení 
živou hudbu

V kině Aero se v pondělí 20. února 
koná literárně-hudební večer nazva-
ný Už se nechcem nikdy vracet – po-
hled do pravé tváře komunismu. Za-
zní na něm ukázky z knih popisujících 
bezohlednost, zlovůli a praktiky ko-
munistického režimu, na něž se nesmí 
zapomínat. Scénické čtení doprovodí

vystoupení řady hudebníků. V neo-
pakovatelném sugestivním pořadu se 
představí: Support Lesbiens, Michal 
Malátný, Martin Dej dar, Martha Isso-
vá, Lenka Dusilová, Bára Hrzánová, 
Ivan Hlas, Neřež, Bůhví (na snímku 
Ondřej Brzobohatý), Raven a další. 
Všichni zúčastnění se na akci podíle-
jí bez nároku na honorář. Výtěžkem 
ze vstupného bude podpořen skanzen 
Jáchymovské peklo. -red-

INZERCE

Chceme 
se vracet?

V Galerii pod radnicí na Hav-
líčkově nám. je od 19. ledna 
do 11. února k vidění výsta-
va Klubu slovenské kultury 

v České republice (KSK). Tento nejstar-
ší a členskou základnou největší národ-
nostní spolek u nás sídlí od konce roku 
2003 na Žižkově, konkrétně v Lipanské 
ulici. Organizátorky a autorky expozice 
Zuzany Štancelové (na snímku vpravo, 
vlevo Helena Nosková) jsme se zeptali:

Na co se mohou návštěvníci těšit?
Na výstavě seznamujeme veřejnost

s ilustracemi k připravované knize o his-
torických dominantách Žižkova a Pra-
hy 3. Jedná se o projekt podpořený 
hlavním městem Prahou. Dále tu budou 
vystaveny ilustrace z dětského lepore-
la o Praze, vydaného KSK v roce 2004.
Jak jste se dostala k práci na obou dílech?

Já jsem absolvovala obor „Loutkář-
ské scénografie“ na Divadelní fakultě 
AMU a také jsem jako scénograf pra-
covala pro řadu divadel, vedle toho 
jsem však nepřestávala malovat a sna-
žila jsem se udržet krok i v moder-
ních trendech grafického designu. Jako 

členka KSK jsem byla oslovena, abych 
pro Klub pracovala jako grafik. Časem 
jsem se spolu s dalšími začala věno-
vat různým větším projektům. Jedním 
z nich bylo právě česko-slovenské lepo-
relo pro malé děti, jehož spoluautorkou 
je Viera Kučerová. S nápadem vytvořit 
knihu o Žižkově přišla PhDr. Helena 
Nosková, které tato čtvrť učarovala svo-
jí atmosférou a originalitou. Navíc prá-
vě Žižkov býval útočištěm různých ná-
rodností, a to i Slováků. Osudy těchto 
lidí by měly být rovněž součástí díla.

Další dotazy již směřovaly na před-
sedkyni KSK PhDr. Helenu Noskovou:
Jaké jiné kulturní akce pořádáte?

KSK pravidelně připravuje „Veče-
ry s knihou“, kde slovenští autoři pre-
zentují své nové práce z různých spo-
lečenskovědních oblastí a také beletrii. 
Zájmu se těší zejména knihy ze sloven-
ské historie – v únoru představíme his-
torika Lubomíra Liptáka a jeho titul 
Storočie dlhšie ako sto rokov. Dále or-
ganizujeme výstavy s historickou a ná-
rodopisnou tematikou, a to nejen v Pra-
ze, ale také v dalších městech. Vydává-
me časopis Listy Slovákov a Čechov, 
ktorí chcú o sebe vedieť a knihy pro do-
spělé i děti.

Pro nejmenší je určeno bilingvální 
loutkové divadlo Jak Kašpárek do po-
hádky přišel a v rozprávke zablúdil ne-
bo třeba pořady s loutkami i maňás-
ky S básničkami, pesničkami do roz-
právky poďte s nami... Pro středoškolá-
ky pořádáme pásma slovenské poezie 
a současné prózy, přednášky o českém 
a slovenském zvykosloví v evropském 
kontextu, literární soutěže apod. Z dal-

ších akcí můžeme jmenovat náš každo-
roční ples, společenské večery, odborné 
semináře, literární pásma pro dospělé. 
Podílíme se také na folklorních přehlíd-
kách „Praha – srdce národů“, „Folklor 
bez hranic“, „Setkání kultur“ atd.

Daří se na Žižkově? Líbí se Vám tu?
Jsme rádi, že máme své sídlo právě 

tady, v Lipanské. Tato část Prahy v po-
sledním letech zkrásněla novými fasá-
dami domů a upravenými ulicemi, kte-
ré najednou působí nevtíravě a útulně. 
Člověk se musí umět dívat: uvidí pro-
tilehlé Hradčany, blízkou horu Vítkov, 
žižkovská náměstíčka, ulice do kopce 
i z kopce. Mnoho našich členů bydlí pří-
mo na Žižkově. Díky zájmu obecního 
úřadu a jeho odboru kultury o naši čin-
nost jsme hned cítili, že po dlouhém pu-
tování jsme našli domov.

Připravil Patrik Benda

Slovákům se na Žižkově líbí

Divadelní hra Věry Maškové s vý-
mluvným názvem Nezabiješ je mono-
drama, jehož hlavním tématem je kom-
promis. Mapuje situaci muže, který je 
nucen podívat se do své vlastní tvá-
ře ve zlomovém okamžiku svého ži-
vota. Ten, kdo zavelí popravčí četě, už 
nikdy nebude tím, kým byl dřív, už ni-
kdy nebude stejný. Zejména jedná-li
se o člověka vzdělaného. Že se něco po-
dobného intelektuálovi nemůže přiho-
dit? Walter Kunhardt, hrdina příběhu, 
tomu také věřil. Jenomže se píše rok 
1942, doba se vymkla z kloubů a kla-
de na jednotlivce mezní požadavky. Jak 
obstojí profesor vysoké školy? Jak by 
v podobné chvíli obstál kdokoli z nás? 
Co ještě je přípustným kompromisem 
a kdy se ústupek mění v podlost? Je těž-
ká doba omluvou pro nesprávné činy? 
Palčivé otázky, které nastolilo dvacáté 
století, neztrácejí nic na své aktuálnos-

ti ani dnes, kdy se účtování s minulostí, 
původně považované za snadnou a jas-
nou záležitost, mění v noční můru.

Premiéru dramatu Nezabiješ uvádí 
Vikadlo 28. února v 19.30 s kmenovým 
hercem Petrem Fraňkem v roli profeso-
ra Kunhardta. Režie a přípravy inscena-
ce se ujala autorka hry – Věra Mašková, 
dramaturgyně a režisérka Moravského 
divadla Olomouc.

Divadlo Vikadlo tvoří provozovatel 
a dramaturg Ota Kodym, režisér Ivo Šor-
man a technik (jinak především výtečný 
muzikant) Petr „Bubák“ Bublák. Sídlíme 
v Bořivojově ulici na Žižkově, kde se na-
chází útulný komorní divadelní sál s ka-
pacitou 60 diváků. Máme vlastní reper-
toár a zajímavé hosty. Všechny čtenáře 
Radničních novin zveme na návštěvu!

Ivo Šorman, produkce Vikadla
Více informací a podrobný program na-
leznete na www.vikadlo.cz.

Bude se ve Vikadle zabíjet?

„Když tančí Jaro Viňarský, vysílá sig-
nály, které v nás vyvolávají silné pohnu-
tí a vybízejí k pohybu, k otevření se. My 
– diváci – tak můžeme vstoupit přímo 
do vztahu s Jarovým tančícím tělem a je-
ho škubavými, vymršťujícími se, kluzce
unikavými, stroboskopickými pohyby. Je 
to právě Jarova schopnost navodit stav 
okamžitého vzájemného vcítění mezi ta-
nečníkem a divákem, která z něho činí 
úchvatného tanečníka a z jeho tance dra-
ma v prvotním slova smyslu…“

Francouzský choreograf a tanečník 
Pierre Nadaud nešetří v článku o před-
stavení Poslední krok před chválou. Toto 
taneční sólo Jara Viňarského vypráví 
o pádu a vzletu, o touze duše obnažit se 
a touze těla nadlehčit se. Jeho hrdinou 
je člověk, který stále přemýšlí, jak vzlét-
nout k jednomu neurčitému, ale podstat-
nému bodu. Jedinou překážkou je jeho 
schopnost dokonale si představit to, co 

je nemožné. Na druhé straně má odvahu, 
která ho dovede ke zboření „zdí“ a k jas-
nému poznání. Viňarského vystoupení 
dotváří vynikající světelný design Pavla 
Kotlíka.

Jaro Viňarský pochází ze Slovenska. 
Studoval na bratislavské VŠMU (cho-
reografie baletu) a po přesídlení do Pra-
hy na AMU (choreografie tance). V ro-
ce 2001 získal Cenu Jarmily Jeřábkové 
za svůj sólový debut Sorton, v témže roce 
spoluzaložil taneční sdružení DuWadan-
ce. V posledních dvou letech úzce spolu-
pracuje s belgickou choreografkou Kari-
ne Ponties (např. projekt Holeulone).

Poslední krok před uvede 12. února 
Palác Akropolis. V doprovodném progra-
mu vystoupí Tomáš Danielis s tanečním 
představením Feather a Lucie Kašiarová 
a Jaro Viňarský s ukázkou z připravova-
ného duetu, jehož premiéra je plánována 
na podzim tohoto roku. -akr-

Poslední krok před...

Foto: N. Knap

Foto: archiv kapely Bůhví

Foto: S. Issa
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FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

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

Malování 20 Kč/m2,lakování 100 Kč/m2

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

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

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

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

FRANCOUZŠTINA 
o nedělích

RODET – RNDr. Dana Čiháková
Bořivojova 12, Praha 3 

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

 

 
 
 
 

•angličtina•němčina
•španělština•francouzština a další

VEŘEJNÉ KURZY OD ÚNORA 2006
•pololetní kurzy pro dospělé od 2 850 Kč
•angličtina a španělština pro děti
•od začátečníků po pokročilé
•skupinky pro 6 nebo 10 osob
•moderní výukové metody
•zkušený a kvalitní lektorský tým
•čeští lektoři i rodilí mluvčí

  FIREMNÍ VÝUKA
•individuální kurzy na míru•zahájení kdykoli během roku
•cena od 494 Kč/60 minut

LEXIS – jazyková škola
Sudoměřská 39 
130 00  Praha 3
tel.: +420 222 721 363
tel./fax: +420 222 716 482
mobil: 603 283 580
e-mail: lexis@lexis.cz
www.lexis.cz

Zápis již 
probíhá!

Jazykové kurzy

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

Všem zrakově postiženým lidem žijícím v Praze nabízíme 
zdarma služby podpory pracovního uplatnění.
Zrakově postiženým Pražanům hledajícím uplatnění na otevře-
ném trhu práce poskytujeme individuální poradenství, pomoc 
při hledání zaměstnání, vzdělávací kurzy (angličtina, komuni-
kační dovednosti a další), asistenci při jednání se zaměstnava-
telem, pomoc a podporu pracovního asistenta přímo na novém 
pracovišti, zapůjčení kompenzačních pomůcek a další služby.
Chcete s námi zvýšit své šance na trhu práce? Kontaktujte 
nás co nejdříve! Znáte někoho, komu bychom mohli pomoci?
Řekněte mu o nás!
TyfloCentrum Praha, o. p. s., Krakovská 21, 110 00 Praha 1

Tel.: 221 462 498, email: zamestnani@tyflocentrum.cz

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

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

• speciální ceny pro rekonstrukce panelových domů •
Krásova 701/3, Praha 3MNOŽSTEVNÍ SMNOŽSTEVNÍ SLEVY AŽ 35 %LEVY AŽ 35 %

PRIVATIZUJETE?
POTŘEBUJETE OPRAVIT VÁŠ DŮM 

A NEMÁTE DOSTATEK 
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ?
ZA VÁŠ PŮDNÍ PROSTOR  

ZDARMA OPRAVÍME DŮM,
NEBO IHNED ZAPLATÍME  

V HOTOVOSTI!
tel.: +420 608 182 190

e-mail: libor.lupa@seznam.cz

KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, 
DAŇOVÉ EVIDENCE, MEZD, 

PERSONALISTIKY, DANÍ.
Baranova 40, Praha 3

Volejte: 222 210 903, 602 306 760

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
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

19. 1. – 11. 2. KLUB SLOVENSKÉ 
KULTURY V ČR: 
Dominanty Žižkova a Prahy 3

14. 2. – 7. 3. ŠÁRKA RADOVÁ: Sochy 
(vernisáž 14. 2. v 17.00)

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

  XIII. DNY EVROPSKÉHO FILMU II
  1. st 16.30 NESMRTELNÍ

19.00 AKOIBON
21.00 DO TVÝCH RUKOU

  2. čt 16.30 ŽIVOT, KTERÝ BYCH 
CHTĚL
19.00 ČTYŘI ODSTÍNY HNĚDÉ

  3. pá 16.30 KRAJTA
19.00 PŘÍZRAKY
21.00 KOSTKAŘ
23.59 Maratón evropského filmu: 
POD BODEM MRAZU, TVAROH 
A MARMELÁDA, GILLESOVA 
ŽENA, ÚPLNĚ SÁM

  4. so 16.30 FAMU A SVOFŠ PÍSEK 
PŘEDSTAVUJÍ...
19.00 KOLAUDAČNÍ PÁRTY
21.00 SIMON
23.00 REVIZOŘI

  5. ne 16.30 KDYŽ MOŘE STOUPÁ
19.00 SEDMÝ DEN
21.00 HOREČKA

  6. po 18.00 STOPAŘŮV PRŮVODCE 
PO GALAXII
20.30 3-IRON

  7. út 18.00 RESTART
20.30 Aeronarozeniny – oslava 
8. narozenin kina Aero!

  8. st 15.30 NAPOLA (FK pro SŠ)
18.00 WALLACE A GROMIT: 
PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA
20.30 MRTVÁ NEVĚSTA TIMA 
BURTONA

PROJEKT 100 – 2006
  9. čt 18.00 THX 1138

20.30 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY

10. pá 18.00 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY
20.30 KŘIŽNÍK POTĚMKIN
22.30 SUPER SIZE ME 
(noční projekce)

11.so 18.00 AŽ PŘIJDE KOCOUR
20.30 U KONCE S DECHEM
22.30 IDIOTI (noční projekce)

12. ne 18.00 MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
20.30 NA VÝCHOD OD RÁJE

13. po 18.00 MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
20.30 DÍTĚ

14. út 18.00 SUPER SIZE ME
20.30 ZLOMENÉ KVĚTINY

15. st 15.30 MASAJOVÉ – BOJOVNÍCI 
DEŠTĚ (FK pro SŠ)
18.00 WALK THE LINE

16. čt 18.00 JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, 
ČEPICÍ A PLÁCAČKOU
20.30 SUPER SIZE ME

17. pá 18.00 OUTSIDER
20.00 UNDERGROUND
23.00 KOUŘ

18. so 18.00 SALÓ ANEB 120 DNÍ 
SODOMY (FK)
20.30 UTAJENÝ
22.45 OSTROV

19. ne 18.00 SUPER SIZE ME
20.30 WALK THE LINE

20. po 20.00 UŽ SE NECHCEM NIKDY 
VRACET – pohled do pravé tváře 
komunismu (literárně-hudební večer)

FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA II
21. út 18.00 FREAKS

20.30 NEKROMANTIK
22. st 15.30 RESTART (FK pro SŠ)

18.00 LŽI
20.30 TEXASSKÝ MASAKR 
MOTOROVOU PILOU (1974)

23. čt 18.00 SQUIRM
20.30 FUCK ME

24. pá 18.00 DIABOLO
19.45 LŽI
22.00 THE BROOD

25. so 17.30 TEXASSKÝ MASAKR 
MOTOROVOU PILOU (2003)
19.30 FREAKS
21.00 TEXASSKÝ MASAKR 
MOTOROVOU PILOU (1974)
23.00 3:15 ZEMŘEŠ

26. ne 18.00 NEKROMANTIK
20.30 SQUIRM

27. po 18.00 MASOPUSTNÍ TAŠKAŘICE 
– TONY DUCHÁČEK + DG307

28. út 18.00 SUPER SIZE ME
20.30 FIMFÁRUM II

FILMY PRO DĚTI
  5. ne 14.00 POHÁDKY JANA WERICHA
11. so 15.30 ANDĚL PÁNĚ
12. ne 14.00 KRTKOVA POHÁDKOVÁ 

DOBRODRUŽSTVÍ I
18. so 14.00 CESTA DO FANTAZIE
19. ne 14.00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 

A KOČIČCE

25. so 15.30 FIMFÁRUM II
26. ne 14.00 ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA

DIVADLO PRO DĚTI
12. ne 16.00 O SNĚHURCE 

(Malé divadélko)
19. ne 16.00 STARÉ POHÁDKY ČESKÉ 

(Bílkovo kratochvilné divadlo)
26. ne 16.00 ČERT A KÁČA (L. Peřina)

FILMY PRO SENIORY
  7. út 10.00 NAPOLA
14. út 10.00 MANDERLAY
21. út 10.00 ZDROJ
28. út 10.00 ZLOMENÉ KVĚTINY

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

  1. st 19.30 TUXEDOMOON
  2. čt 19.30 STATUS PRAESENTS
  4. so 19.30 Respect Plus: ZUCO 103
  7. út 19.30 Future Line: BEELINE 

+ SECRET LIFE *
  8. st 19.00 JABLKOŇ: 

Oslava jablkonění *
  9. čt 19.30 KNOT PHOTOGENIC 

(křest alba)
10. pá 19.30 DOČASNÁ ŠEJKSPÍROVSKÁ 

SPOLEČNOST PŘI JEDLIČKOVĚ 
ÚSTAVU: Ztraceni v cirkuse *

12. ne 19.30 J. VIŇARSKÝ: Poslední 
krok před; T. DANIELIS: Feather 
(taneční představení)

14. út 19.30 Future First Line: 
SUNFLOWER CARAVAN *

15. st 19.30 FLOOK *
16. čt 19.00 Akropolis Live Music 

Awards 2005, hosté: TATA BOJS 
+ SKYLINE + GULOČAR

21. út 19.30 Future Line: HRNCE 
Z KREDENCE + PAVILON M2 *

22. st 19.30 SPOLEČNOST DR. KRÁSY: 
Blíží se den, kdy vás budu milovat 
(Paris XX. siecle)

23. čt 18.30 ESCAPE FOREVER *
24. pá 19.00 ALL TOMORROW´S 

PARTIES BAND (Velvet 
Underground revival), hosté: 
O. P. N. + J. H. Krchovský

25. so 19.00 XIII. Žižkovský masopust: 
IVAN MLÁDEK & BANJO 
BAND, DĚDA MLÁDEK 
ILLEGAL BAND (vstup s maskou 
zdarma, od 14.00 dětské maškarní 
odpoledne)

26. ne 19.55 I. MALIJEVSKÝ – J. RUDIŠ: 
Monoskop (literárně-hudební šou 
pro živé i mrtvé; hosté: sestry 
Dumkovy a O. Linhart)

27. po 19.30 Future Line: SPUTNIK *
28. út 19.30 Future Line: PSYCHO 

CLUB AND THE TRIPPERS 
+ ALEF ZERO *

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

11. so 15.00 J. MACHAT – příčná flétna, 
A. TESAŘOVÁ GRILLOVÁ –
klavír (W. A. Mozart, G. Fauré, 
A. Dvořák, C. Bolling)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

13. po 19.30 ZEMLINSKY (Penguin) 
QUARTET (L. van Beethoven, 
A. Dvořák, A. Webern, G. Kurtág)

15. st 19.30 NOČNÍ OPTIKA (mladé 
kvinteto s vlastním repertoárem 
na pomezí moderního jazzu 
a klasické hudby)

16. čt 19.30 PRAŽŠTÍ PĚVCI a sólisté 
(vokální díla A. Dvořáka –
křest 3CD)

24. pá 19.30 RITORNELLO: Masopust 
juž nastal (bakchantské a satirické 
písně českých barokních krčem 
a refektářů)

25. so 15.00 P. ADAMOV – baryton, 
I. SMOLJAROVA – klavírní 
spolupráce (písňová tvorba P. I. Čaj-
kovského, S. Rachmaninova aj.)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

27. po 19.30 SAXOFONOVÉ KVARTETO 
BOHEMIA (P. Pokorný, V. Godár,
L. Dřevikovský, R. Volkman, 
M. Kubička,  H. Gundhud, 
L. Bernstein, P. Iturralde)

28. út 19.30 ARIONAS – M. Elefteriadu, 
S. Tolouie, S. Barek (řecké, perské 
a španělské písně v jedinečné 
interpretaci vynikajících zpěváků)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
5. 1. – 3. 2. ŠMIDROVÉ (B. Dlouhý, 

J. Koblasa, K. Nepraš, J. Vožniak, 
R. Komourous): Jednou Šmidrou, 
Šmidrou navěky

9. 2. – 10. 3. L. KLIMENTOVÁ (malba)

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.

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

 3. – 4. 20.00 Dance2xs a hosté: 
Urbanite 2006

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

14. – 15. 20.00 L. Stránská: 2 v 1 (premiéra); 
V. Ondrašíková: Unique

18. – 19. 20.00 Večer souboru Junior Domino 
Dance Company – L. Ottová: Mes 
Dames; V. Ondrašíková: Strip to
(premiéra); R. Šorm: Sombra 
(premiéra)

21. út 20.00 Á. Fejes: Under Pressure; 
J. Hámór: The One

26. ne 20.00 M. Dvořák: Já už tě nemám rád
28. út 20.00 Z. Kozánková: Cocoon 

Invisible; M. Kozánek: Omša

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  1. st HOSPODA NA MÝTINCE
  3. pá BLANÍK
12. ne 16.00 a 19.00 ŠVESTKA
14. – 15. LIJAVEC
16. čt DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ
17. pá POSEL Z LIPTÁKOVA
19. ne 16.00 a 19.00 ZÁSKOK
21. út AKT
22. st VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY 

TŘÍDNÍ KNIHY
26. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
28. út DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU

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

RYBA VE ČTYŘECH
20. po J. Garner: PROBOUZENÍ
27. po T. Trapl, R. Genzer: VÝPRODEJ!

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC
  5. ne P. Macháček: MARMELÁDA 

(Divadlo Kámen)
  7. út L. Ingrisch: RAKVIČKY 

(Divadlo Kámen)
  8. st V. Havel: ŽEBRÁCKÁ OPERA 

(Divadlo Na tahu Praha)
18. so L. Smoljak: HYMNA aneb 

URFIDLOVAČKA (Studio Láďa)
25. so D. Bartek, T. Belko, W. Shakespeare:

SMRAD Z ELSINORU 
(Divadlo Šrapnel – premiéra)

INZERCE

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

� Dne 22. 2. 2006 v 10.00 hod. pro-
běhne dražba movitých věcí v budově 
Obvodního soudu pro Prahu 3, Jagel-
lonská 5, Praha 3. Prohlídka věcí je 
v den dražby od 8.30 do 9.45 hod.
� Koupím vláčky rozměr „HO“, lo-
komotivy, vagony, příslušenství, i ne-
kompletní. 222 720 186, 607 214 190
� Předám urnový hrob č. 49 vč. krycí 
žulové desky na Vinohradském hřbito-
vě. Tel. 271 731 138
� 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
� Učím klasickou kytaru, flamengo, 
možno i zpěv. Tel. 721 513 232
� Malířské i lakýrnické práce.
P. Saifrt – tel. 606 227 390

� 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
� 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
� 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
� Vyměním obecní 2+1, 60 m2, na Žiž-
kově, za podobný nebo menší kdekoliv 
v Praze (pro matku s dítětem).
Tel. 728 371 309
� Přímý zájemce koupí v Praze 
byt, dr. nebo os. vlastnictví. Platba 
hotově možná. Tel. 222 210 495
� Koupím byt v Praze 3. Platba hoto-
vě. Tel. 776 886 656
� Vyměním státní 3,5+1, 116 m2, I. k., 
velké přísluš., P3, za byt 70–75 m2, 
Flora a okolí. Ne majitel a přízemí. 
Tel. 604 601 080

� 2+kk, JM Opatov, za stejný, Praha 3.
Tel. 272 919 337
� Vym. obecní byt v P3, 2+kk, 50 m2 
+ lodžie, výtah, za větší byt v P3 před pri-
vatizací. Tel. 720 516 180
� Tichý byt 2+kk na Ohradě, po cel-
kové rekonstrukci, nová koupelna, po-
dlahy, kuchyňská linka s vestavěný-
mi spotřebiči, WAW, nájem a služby 
pro 2 osoby 1995 Kč, vyměním za vět-
ší před privatizací. Tel. 606 735 896
� Pronajmu nebyt. prostor, 2 místnos-
ti á 19 m2, Chmelnice, WC, ÚT, teplá 
voda, tel., zabezp. zaříz. na agenturu. 
Nájem 7500 Kč měsíčně vč. služeb. 
Tel. 603 774 433
� Prodám garážové stání pro 2 auta,  
Květinková 102. Cena: 190 000 Kč.
Tel. 970 004 986 547 340

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
Českobratrská církev evangelická 
– Betlémská kaple na Žižkově
(Prokopova 4)
11. so 16.00 ThDr. J. Hrdlička: Fran-

tišek M. Bartoš (přednáška)
23. čt 18.00 ThDr. J. Trojan: My a glo-

balizace (přednáška)
Divadlo Vikadlo
(Bořivojova 86)
1. a 14.  19.30 Mechanický číšník (hra 

H. Pintera)
7. a 23.  19.30 Kyslík (I. Vyrypajev)
11. so 19.30 Dialogy k zápiskům rus-

kého cestovatele (J. Griškovec,
J. Mitošinka)

25. so 20.00 vyhlášení výsledků sou-
těže o původní dramatickou hru 
napsanou pro Vikadlo

28. út 19.30 Nezabiješ (V. Mašková)
Galerie Krásova 37
17. 1. – 15. 2. „Detail, Socka, Mário 

– Kočkolit“ – výstava obrazů, kre-
seb a komiksů (alternativa punku)

17. 2. – 15. 3. „Die Schöne Hoch...“ 
– výstava obrazů a fotografií 
J. Hansena

Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  2. čt 19.00 Původní Bureš
  9. čt 19.00 Psychoklub a Výletníci
16. čt 19.00 Stillknokx
23. čt 19.00 Joe  Karafiát  –  Vráťa 

Brabenec
Klub fotografů amatérů v Žižkově
4. 2. – 5. 3. výstava fotografií J. Vese-

lého v galerii Exit, Štítného 30
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
14. út 16.30 J. Schütz: O obchodo-

vání na Žižkově (vyprávění)
21. út 16.30 výroční členská schůze 

(účast nutná)
Matrix
(Koněvova 13)
  4. so 20.00 Škwor
  9. čt 20.00 Gipsy Night – Bengas
17. pá 20.00 Punk Fest „Kyje II“ 

– P. N. S., Ráj houbařů, Punkfloid, 
Heebie Jeebies, Totální nasazení, 
E!E, Benjaming Band, Flaming 
Cocks, N. V. Ú., Vyčůrat a spát, 
Sex Deviants

18. so 20.00 Punk Fest „Kyje II“ – 
Vobsazeno, Destyl, Zvlášňý ško-
la, S. P. S., MHD, The Stargazer, 
Lucky 4, The Chancers, Konflikt, 
Phantoms On Fire, 2V1, Gang 
Nails, Kombucha

Naftař
(U Vinohradské nemocnice 2)
po a čt 19.00 stolní fotbálek – turnaj
út a st 20.00 filmové a hudební pro-

jekce
pá  20.00 Swamp Safari Sound Sys-

tem (DJ Kaya, Vincent, Hroutil)
so  20.00 Horečka sobotní noci (kaž-

dý týden jiný DJ)
Nová Trojka
(Jeseniova 19)
1., 15. a 22. 15.00 dárkové dílny (de-

korace papíru, karnevalové mas-
ky I a II)

3. – 10. pololetní prázdniny – cent-
rum uzavřeno

11. a 12. 9.00 a 14.00 pletení košíků 
(rezervace – tel. 605 514 046)

13., 20. a 27. 13.30 klub výtvarných 
technik (malování na hedvábí I a II,
kašírování, koláže)

14. út 9.30 a 10.30 muzikoterapie
21. út 10.00 Dr. A. Gjurič: Jak se ne-

rozvést (přednáška)
24. pá 10.00 malý masopust
25. so 15.00 M. Míková a žabí kape-

la: Žabí příběhy (divadélko)
28. út 10.00 M. Litovová: Psychomo-

torický vývoj batolat (přednáška)
Remedium Praha
(Vinohradská 176)
25. so 18.30 V. seniorský bál „Srdce 

v tanci“ v hotelu Arcotel Teatrino 
(informace a prodej vstupenek 
v Klubu Remedium, Táboritská 22, 
tel. 222 712 940)

Římskokatolická církev
14. út 18.00 M. Szabo a D. Havlová: 

Z Hradu zpátky na jeviště (bene-
fiční beseda s bývalou první dá-
mou – v Atriu, Čajkovského 12; 
vstup volný)

18. so 8.30 procházka po Hradča-
nech – Nerudova, Sněmovní, U Zla-
té studny, kostel sv. Kajetána (sraz 
na Hradčanském nám. u kavárny 
Kajetánka)

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

ským nám. do Národního muzea“ 
(sraz u vstupu do stanice metra 
A „Můstek“)

17. pá 16.00 Albatros: S písní kolem 
světa (pořad v Nové Trojce, Jese-
niova 19; přezutí s sebou)

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

Křesťanské sdružení Pohoda, o. s., Vás 
zve každou neděli od 18 do 1910 hod. 

do IMB, Španělská 10, Praha 2 – 1. patro, na:
Angličtinu pro školní děti 

Jednoduchá konverzace s rodilými mluvčími 
formou her, písniček, četby biblických příbě-
hů. Symbolický poplatek 10 Kč za 1 lekci.

Přednášky a diskuse 
o křesťanství pro dospělé 

Tel.: 777 190 950, www.nedelevecer.com

Program v únoru
  3. pá 9.00–16.00 Výlet do aquaparku Kladno 

(cena 250 Kč) *
6. – 10. 8.30–17.00 Jaro pražských dětí – pestrý 

celodenní program (pro děti od 6 do 15 let; 
cena 140 Kč/den) *

  7. út 9.00 Turnaj ve stolním tenise (startovné 20 Kč)
16. čt 16.30–18.30 Drátování – art dílna (pro rodiče 

a děti; cena 40 Kč) *
19. ne 9.00–12.00 a 13.00–16.00 Promlouvající 

svět pohádek – art dílna (pro rodiče a děti, 
možnost navštívit jen dopolední, či odpolední 
část; cena 40 + 40 Kč) *

25. so 7.00–19.00 Sobota na lyžích (cena 150 Kč) *
  10.00–18.00 Rozhovory beze slov – pohybo-

vě-rytmická dílna (pro mládež a dospělé; cena 
200 Kč, studenti a ženy na mateřské 150 Kč) *

26. ne 15.00–17.00 Šneččí studio: Masopustní rej 
(cena 40 Kč/rodina) *

* Přihlášení a platba nejméně 3 dny před konáním!

Zájmové kroužky a kurzy pro děti i dospělé
NOVINKY: Tvorba animace na PC; Wings (standardní, 
irské, mexické a historické tance, charleston a ame-
rický step)

ESTETIKA: Aranžování, Divadelní kroužek (jen pro do-
spělé), Dramatický kroužek, Flétna, Keramika, Na kla-
vír s písničkou, Na kytaru bez not, Netradiční techniky 
(batika, práce s kůží, slámou atd.), Šikulka (výtvarně 
řemeslné techniky), Tradiční řemesla (jen pro dospě-
lé), Tvůrčí psaní, Výtvarka
PRO NEJMENŠÍ: Cvrčci (cvičení pro rodiče s dětmi 
od 2 let), PC hrou, Lidové tanečky, Sport klub, Sportov-
ní školička, Výtvarná školička
SPORT: Aerobik (i pro dospělé), Badminton, Basket-
bal, Dance aerobik, Florbal, Fotbálek s výukou AJ, 
Hokejbal, Jóga (jen pro dospělé), Míčové hry, Plavání, 
Přehazovaná, Sebeobrana, Senior klub (rehabilitační 
cvičení), Stolní tenis, Volejbal (i pro dospělé)
TANEC: Břišní tance (i pro dospělé), Disco dance, Hip-
-hop, Historické a country tance, Mažoretky, Roztles-
kávačky, Show dance
TECHNIKA: Elektro, Kutílek, Modelář, PC pro seniory, 
Počítače od A do Z, Počítačová grafika, Programování, 
Psaní na PC (i pro dospělé), Základy práce na PC (jen 
pro dospělé)
VZDĚLÁVÁNÍ: Angličtina (i pro dospělé), Doučování 
– AJ na PC, Francouzština (i pro dospělé)
RŮZNÉ: Malý žurnalista
Podrobný rozpis včetně cen najdete na www.ulita.cz.

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

tel. 271 771 012 (25, 26), 606 611 920
Oddělení sportu a turistiky: tel. 271 776 027 • jedlickova@iol.cz

Před pěti lety, 
dne 17. února 2001, 

zemřel pan 
Miloslav Roháček. 
Jeho manželka Eva 

Roháčková dokázala bez něho být 
 jen tři roky a ve stejný den 

roku 2004 odešla za ním. 
O tichou vzpomínku prosí rodina.
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Blahopřání 
seniorům

Všem členům a ostatním seniorům, 
kteří oslaví v únoru kulaté a půlkulaté

narozeniny, pře-
jeme do dalších 
let hodně zdraví 
a osobní pohody.
Blahopřejeme: 
Květoslavě Baš-
tové, Zitě Havel-
kové, Boženě Hu-
dečkové, Blance
Jansové, Věře Kin-
ské, Aleně Maš-

kové, Ludmile Musilové, Věře Tiché 
a Emilii Tomanové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Záněty kloubů – metabolické artritidy
Kloubní obtíže můžeme mít také 

z čistě metabolických příčin, tj. kvůli 
některé z poruch výměny látkové. Ty-
pickým a asi nejznámějším příkladem 
této skupiny zánětů je dna, choroba po-
stihující v 95 % muže. Jedním ze slav-
ných lidí, kteří jí trpěli, byl vojevůdce 
Albrecht z Valdštejna.

K propuknutí dnavé artritidy dochá-
zí při celkové poruše metabolismu pu-
rinů. Konečným produktem přestavby 
uvedených sloučenin je kyselina mo-
čová, jejíž nadbytek (hyperurikemie), 
způsobený buďto nadměrnou tvorbou, 
nebo nedostatečným vylučováním, je 
v těle nežádoucí a vyvolává kloubní po-
stižení. U nemoci rozeznáváme z medi-

cínského hlediska dvě formy – akutní 
a chronickou.

Akutní dnavý záchvat je výsledkem 
zánětlivé reakce tkání na krystalky ky-
seliny močové. Nejčastěji se objevuje 
u palce u nohy. Začíná prudkou boles-
tí, zarudnutím a otokem, místo je horké 
a citlivé na pohmat, natož na pohyb. Pa-
cient se cítí slabý a trpí nechutenstvím, 
někdy má i zvýšenou teplotu. Postiženy 
mohou být též klouby hlezenní a kolen-
ní, méně často pažní. Bez léčby ustupují 
komplikace po pěti až deseti dnech.

Chronickou formu zánětu předsta-
vují dnavé tofy (nahromadění krys-
talů kyseliny močové v podobě „uzlí-
ků“ pod kůží) a dnavá artropatie, kdy 
množství kyseliny močové v okolí klou-

bu nebo přímo v něm vede až k naruše-
ní kloubních struktur. V těžších přípa-
dech se můžeme setkat i se vznikem 
ledvinných kamenů a přímým postiže-
ním ledvin s možností rozvoje jejich ne-
dostatečnosti.

Dnu bezpečně určíme podle zvý-
šené hodnoty hladiny kyseliny močo-
vé v krevním séru a na základě klinic-
kých a radiodiagnostických vyšetření. 
Terapií je jednak dieta se sníženým pří-
jmem purinů (vysazení vnitřností, čo-
kolády, kakaa apod.), jednak dostatek 
tekutin. Jako lék se používá např. Allo-
purinol (Milurit), který snižuje tvorbu 
jmenované kyseliny.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty

Zdravotnické okénko
Náhrobky nejistého 
autorství

Mluvíme-li o Židovských hřbitovech, 
nemůžeme zapomenout na hrob spiso-
vatele Franze Kafky a jeho rodičů. Ná-
hrobek údajně vytvořil Friedrich Ehr-
mann, jeden z pražských židovských 
architektů, který těsně před II. světo-
vou válkou emigroval do Spojených 
států a pak žil a pracoval v Chicagu. Jde 
o jednoduchou kamennou stélu ve tva-
ru jehlancovitě zakončeného šestiboké-
ho hranolu. Náhrobek vznikl ve druhé 
polovině 20. let.

K raritám Olšanských hřbitovů pat-
ří náhrobek s motivem sepjatých rukou 
(hřbitov VIII, č. odd. 14, při zdi do Ol-
šanské ulice), jehož autorem by mohl být 
významný německý sochař Franz Metz-
ner (1870–1919), který v Praze např. spo-
lupracoval s Josefem Zaschem na so-
chařské výzdobě paláce Vídeňské ban-
kovní jednoty na Příkopech a s Theo-

dorem Fischerem na dekoraci Cukro-
varnického paláce na Senovážném ná-
městí. Metznerovy kašny v Liberci a Jab-
lonci byly po válce odstraněny.

Zdeněk Lukeš, historik architektury

Praha 3 a moderní architektura XI.

Vy jste mezi neziskovými organizacemi 
oblíbený „spasitel“ nejrůznějších chari-
tativních projektů. Nepřijdete si někdy 
jako Mirek Dušín?

U nás v divadle se spousta lidí podílí 
na dobročinných akcích, kdyby měl tře-
ba Martin Dejdar říct, co všechno dělá... 
Nebo Pavel Nový, Marek Eben. Když je 
někdo osloví, tak jdou a pomůžou. Ne-
ziskovky se věnují naprosto zásadním 
problémům, ať už se týkají opuštěných 
dětí, uprchlíků, nebo ekologie, které je 
potřeba řešit, protože jinak na tom bu-
deme jako společnost v budoucnu hůř.
V ČT uvádíte pořad pro děti Pomá-
hejme si. Podílíte se na jeho přípravě 
i autorsky?

Byly doby, kdy jsem si scénáře občas 
psal sám, dnes už to nestíhám, ale je tam 
několik autorek a dramaturgyně, kte-
ré vyhledávají témata. Pro náš pořad 
jsou zajímaví lidé jako třeba horolozec-
-vozíčkář, který leze na skály dál, což je 
důležité pro děti, které s nějakým han-
dicapem žijí. Nebo známé osobnosti za-
bývající se charitou.
Lidé Vás znají jako puberťáka Milou-
še ze Saturnina a vzorného manžela To-
máše Jordána ze seriálu Ulice – která 
z těchto postav je vám sympatičtější?

Nevadí mi být kladným hrdinou, To-
máš Jordán je sice klaďas, má ale spous-
tu komických vlastností. Razí správné 
názory, ale když má vařit, tak způsobí 
ekologickou katastrofu, všechno spálí. 
Vyvíjí se od totálního pohodáře, který 
dělá to, co chce, má rád svůj životní re-
žim, a místo aby vydělával peníze, zají-
má se o brouky. Když ale jeho žena ztra-
tí práci, podlehne Tomáš tlaku a začne si 
myslet, že je blbej a špatnej a že by měl 
na sobě pracovat, když neumí uživit ro-

dinu. Pustí se do vydělávání prachů, ale 
protože je to Jordán, tak to k ničemu 
nevede. Milouš je zase puboš a mě baví 
ze sebe dělat debila a puberťáka, pro-
tože obojího ve mně kus je. Stejně tak 
rád hraju Vaška z Prodaný nevěsty jako 
blba.
Máte nějakou vysněnou roli – ať už 
na divadle, nebo v životě?

Hrozně rád bych udělal představení 
o bezdomovcích. Je to opomíjená skupi-
na, ke které se stavíme jako k něčemu, 
co se nás netýká. Opak je pravdou, kdo-
koliv z nás se může octnout bez domo-
va – stačí nemoc, alkohol, drogy, rozvod. 
Kdybych vymyslel agitku jako Brecht, 
na diváky moc nezapůsobím. Jednou 
jsem si s despektem pustil Pobřežní hlíd-
ku a zrovna jsem viděl díl, kde se řeši-
lo umístění hluché holčičky do školky 
pro neslyšící, a jestli je lepší znakovat, 
nebo odezírat. Oni umí takové téma na-
točit tak, že ho skousnete, což je hroz-
ně podstatné. Nevím, do jaké míry to je 
umění, ale jako výchova nejširších mas 
to funguje... Nebo se mi moc líbil Svě-
rákův film Co je vám, doktore?. Diva-
dlo o bezdomovcích bych se proto sna-
žil pojmout jako komedii.
Jak jste se dostal ke zpívání s Mišpachou?

Ke zpěvu vůbec jsem se dostal tak, 
že jsme na základce měli pěvecký sou-
bor, vedla ho ruštinářka Šléglová, kte-
rou jsme všichni milovali. K třicátému 
výročí osvobození vlasti sovětskou ar-
mádou jsme měli za úkol nastudovat 
30 ruských a sovětských písní – z to-
ho těžím dodneška, hlavně na různých 
mejdanech... A Mišpacha – to jsme bě-
hem stávkových večerů v osmdesátém 
devátém v divadle zpívali židovskou pí-
seň, měl jsem tam sólo. Slyšeli mě i lidé 

z Mišpachy, kteří mi pak vzkázali, jest-
li bych s nimi nechtěl zpíval. Rád jsem 
přijal, česká a židovská kultura mají 
mnoho společného, třeba hořký humor, 
kterému není nic svaté – to je v Evro-
pě důležité.
Podporujete Greenpeace a zajímáte se
o ekologii. Co byste chtěl prosadit pro zle-
pšení životního prostředí v Praze?

Drastické omezení automobilismu 
a tvrdé upřednostnění veřejné dopravy, 
snížení povolené rychlosti, přidání re-
tardérů. Budování nových magistrál, tu-
nelů, nadjezdů a silnic, o kterých si mys-
líme, že zlepší a ulehčí dopravní situaci, 
způsobí jen to, že lidé budou auty jezdit 
ještě víc. Není možné osobní automobi-
lové dopravě donekonečna ustupovat. 
Klidně bych zpoplatnil i vjezd do cent-
ra a omezil parkovací místa, nebudete-li 
mít kde zaparkovat, rozmyslíte si jízdu 
autem... Když jedu ráno devítkou do di-
vadla, ve Vodičkové se to zpomalí kvů-
li autům na kolejích. Tam ale nemají co 
dělat! Teď, když je nově vyřešen průjezd 
u Bulhara a auta už tam neblokují tram-
vaje, se mi cesta do práce zkrátila o de-
set minut.
Ve výčtu Vašich činností bychom mohli 
pokračovat: překládání, režie, koncerty 
s Vojtěchem a Irenou Havlovými... Jak 
to stíháte?

Nedělám všechno najednou. Nikdy 
jsem netlumočil profesionálně, ale po-
máhal jsem své bývalé ženě, když pře-
kládala filmy. Režie byla jediná v mém 
životě, ale docela by mě lákalo zkusit 
si ji někdy znovu. S Havlovými jsem už 
dlouho nevystupoval. Ulice je na jedné 
straně úžasná věc, na straně druhé zna-
mená, že o mnoho věcí přicházím...

Připravila Michaela Púčiková

Sukus je občanské sdružení s kultur-
ním a humanistickým programem, kte-
ré vzniklo z potřeby a snahy šířit dob-
rou vůli, toleranci a pozitivní příklady 
mezilidských vztahů. Chceme přispět 
k vzájemnému poznávání a kulturnímu 
sbližování evropských národů, vytvářet 
podmínky pro aktivity prohlubující dů-
věru a přátelství.

Z těchto myšlenek vychází otevře-
né mezinárodní multidisciplinární sym-
pozium Labe-Elbe (Doteky), které za-
kládá novou tradici pracovních setkání 
výtvarníků z různých zemí. Při společ-
né práci a soužití se odbourávají před-
sudky a uzavírají nová přátelství, mění 
se pohled na budoucnost Evropy. Češi 
si zvykají stát po boku jiných národů 
jako rovnoprávní partneři. Náš kulturní 
projekt napomáhá již sedm let soustav-
nému šíření českého umění.

Také Festival integrace Slunce slouží 
k setkávání, a to zdravotně postižených 
dětí i dospělých se zdravými. Určen je 
rovněž pro minoritní skupiny obyvatel, 
které žijí na našem území. Nápad pořá-

dat takovýto festival pochází z období 
těsně po revoluci, kdy byli lidé se zdra-
votním postižením zavřeni do ústavů. 
Již jedenáct let se uskutečňuje v Pa-
láci Akropolis, kde jsou k tomu i dí-
ky bezbariérovému přístupu velmi dob-
ré předpoklady.

Smyslem festivalu je poskytovat stálé 
místo pro vlastní prezentaci dovedností 
z oblasti umění a kultury. Je to prostor 
pro seznámení a vzájemné obohacení, 
kde se uplatňuje tvořivá činnost malých 
i velkých, od předškoláků z mateřských 
škol přes žáky základních, středních 
a speciálních škol nebo děti z dětských 
domovů až po dospělé ze sociálních 
ústavů. Jejich divadelní, taneční a hu-
dební představení nebo i výstavy pravi-
delně doplňují vystoupení profesionál-
ních umělců včetně zahraničních hostí.

Vlasta Rydlová,
o. s. Sukus

Kontakt:
Nitranská 9, Praha 3
email: o.s.sukus@seznam.cz
www.sukus.com

PŘEDSTAVUJEME

Občanské sdružení SukusRozcvička v předvečer
Jak nás učí dějiny, pro vojsko není nic 

zhoubnějšího než nečinnost. Mnoho vo-
jevůdců to však odmítá pochopit. Zatím-
co část husitů pilně budovala dřevěné 
opevnění na kopci Vítkově (jehož smy-
sl ovšem chápal nanejvýš samotný Žiž-
ka), jedinou trošku smysluplnou aktivi-
tou Zikmundových křižáků byly pokusy 
protrhnout jez a zapálit mlýny v prosto-
ru dnešního nábřeží na Františku. Pří-
padný zdar – nehledě k tomu, že bez po-
užití trhavin mohl mít podobný nápad 
sotva šanci na úspěch – by byl však do-
hromady k ničemu, jelikož povodňová 
vlna by neškodně odplynula ven z měs-
ta a ani následný pokles hladiny by pří-
mý útok přes Vltavu neumožnil.

Uběhlo čtrnáct dní. „Potom 13. dne 
července, totiž na den sv. Markéty, přišel 
houf ozbrojenců na Špitálské pole úto-
čit na město, aby zkusili, jak by se Pra-
žané měli k obraně. A když se přiblížili 
k městu, vyrazilo proti nim na zvoně-
ní radničního zvonu množství Pražanů. 
Ti, nezachovavše žádný pořádek a ne-
počkavše na sebe, proti vůli hejtmanů, 

ač jich bylo méně, nepřátelsky napad-
li množství jezdců. A když se spolu sra-
zili, Pražané, vidouce sílu nepřátel, utí-
kali, přičemž byli někteří zabiti a četní 
zraněni. A když přišlo z města množství 
lidu, tehdy nepřátelé ustoupili a vrátili 
se přes Vltavu, odkud přijeli,“ píše kro-
nikář a škodolibě dodává: „A jedno-
ho rytíře zabili čtyři sedláci (= táboři), 
a když pak zápasili o jeho zbraň, rychle 
přijeli někteří z jeho družiny a hned ty 
čtyry na místě smrtelně zranivše ujeli.“

Co se stalo, je jasné – část křižác-
ké jízdy přebrodila Vltavu a pokusi-
la se ze Špitálského pole (dnešní Kar-
lín) zaútočit proti Poříčí, zburcovaní 
Pražané narychlo zimprovizovali vý-
pad a protiútok, přičemž první neor-
ganizovaná vlna byla zčásti rozpráše-
na a zbytek před přesilou ustoupil (či 
přímo uprchl) a teprve ukázněné posi-
ly přivodily zvrat a zahnaly protivníky 
zpět za Vltavu.

Podstatnější však je otázka: Proč? 
Jaký měla celá šarvátka smysl? Na prv-
ní pohled to byla hrubá strategická chy-
ba křižáků, neboť takto předem prozra-

zovali směr dalšího náporu. Jenže – oni 
žádný jiný prostor pro nástup neměli. 
Obcházet Prahu od jihu pod ochranou 
Vyšehradu nebo provizorního opevně-
ní na Zbraslavi by bylo příliš zdlouha-
vé a těžkopádné, navíc by se pak mu-
selo budovat nové ležení na východní 
straně města.

Při dalším zkoumání zjistíme, že po-
stup obránců byl možná ještě podivněj-
ší. Proč opouštěli bezpečí za hradbami 
a podnikli výpad (zvláště v okamžiku, 
kdy ještě vůbec neznali skutečnou sílu 
nepřítele)? Byla to pouhá nedočkavost 
po dlouhém klidu zbraní? Nebo byli 
husiti něčím vyprovokováni, že prostě 
nemohli nečinně čekat? Chtěli je snad 
křižáci vylákat ven záměrně? Nevíme. 
Ve světle událostí, o nichž Vavřinec píše 
vzápětí (ve skutečnosti se ale nestaly), 
se nám možná odhalí jedno překvapi-
vé vysvětlení.

Avšak prozatím hledejme odpověď 
ještě na jinou otázku: Zapojila se do špi-
tálské předehry též posádka z Vítkova?

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Otazníky kolem slavného vítězství VII.

Nevadí mi být kladným hrdinou
Herce Petra Vacka není nutné příliš představovat, 
kromě mateřské scény divadla Ypsilon jej můžeme 
vidět každý podvečer všedního dne v televizním 
seriálu Ulice. Na Žižkově, kde bydlí, zpívá jednou 
za rok s Mišpachou v Atriu a také moderuje 
Reprezentační ples neziskového sektoru Prahy 3.

Dočasná šejkspírovská společnost Jedličkova ústavu: Ztraceni v cirkuse (premiéra 
9. 11. 2005 na 11. Festivalu integrace Slunce)

Foto: archiv TV NOVA

Foto: P. Rydl
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Kontroly psů
V prvním lednovém týdnu tohoto roku proběhla na území Pra-

hy 3 kontrolní akce, při níž se strážníci zaměřili na dodržování 
obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 18/2004, která majitelům 
psů stanovuje povinnost nechat psa staršího 6 měsíců označit či-

pem nebo tetováním a do 30 dnů od tohoto úkonu se přihlásit do evidence vede-
né na pražském magistrátu.

Strážníci za využití speciálního čtecího zařízení zkontrolovali celkem 180 psů, 
přičemž 25 jejich chovatelů nebylo přihlášeno v evidenci a 3 psi nebyli označe-
ni čipem ani tetováním. Uvedené přestupky byly oznámeny věcně příslušnému 
správnímu orgánu městské části Praha 3 k dalšímu šetření.

Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Správa komunálního majetku Praha 3
byla sice založena 18. prosince 1995, 
k oslavám desetiletého výročí své exis-
tence se spolu se zástupci třetí městské 
části však sešla až o téměř měsíc poz-
ději, ve čtvrtek 12. ledna. Na konci roku 
totiž nebyl pro velký nával práce na na-
rozeninový večírek čas.

Popřát hodně elánu a chuti do dal-
ších let přišli vedení a všem zaměstnan-
cům SKM popřát i starosta Milan Čes-
ký a radní Pavel Hurda, muži, kteří stáli 
u zrodu této společnosti a iniciovali její 
vznik. Pavel Hurda, který byl kromě 

toho i jejím prvním ředitelem, ve svém 
krátkém úvodním projevu poděkoval 
přítomným za dosavadní práci a ocenil 
jejich přístup k řešení mnohdy složitých 
problémů. Zároveň připomněl, že za-
ložení SKM bylo před deseti lety revo-
lučním a ojedinělým krokem s nejistým 
výsledkem: „Jsem rád, že doba ukázala, 
že jsme tenkrát učinili správně.“

V roce 1995 stála žižkovská radnice 
před zásadním rozhodnutím. Hledala 
vhodný způsob, jak se starat o nemovi-
tý majetek, který jí byl svěřen hl. m. Pra-
hou. Po dlouhých úvahách se přiklonila 

k tomu, že jeho správou a údržbou po-
věří akciovou společnost, kterou bude 
stoprocentně vlastnit. Na jedné straně 
si tak ponechala všechny důležité roz-
hodovací pravomoci ohledně obecního 
domovního a bytového fondu, na stra-
ně druhé přenesla péči o něj na servisní 
firmu, která se mohla tomuto úkolu ce-
le věnovat. „Uvědomujeme si, že jsme 
pod stálou kontrolou radnice a hlavně 
občanů. Snažíme se proto, aby naše prá-
ce byla co nejlepší, neustále se učíme, 
rozvíjíme a zvyšujeme standard našich 
služeb,“ uvádí k tomu současný ředitel 
společnosti Ing. Pavel Císař.

Od svých počátků prošla SKM sku-
tečně nemalým vývojem a modernizací. 
V roce 2000 se stala držitelem certifikátu 
systému jakosti na správu, provoz, údrž-
bu a opravy nemovitostí, v roce 2003 – 
v souvislosti s recertifikací na novou nor-
mu – rozšířila své osvědčení i na výrobu 
tepelné energie. Své služby nyní nepo-
skytuje pouze radnici, jejími klienty je 
i řada nově vzniklých společenství vlast-
níků bytových jednotek a některé fyzic-
ké a právnické osoby. Zároveň vykonává 
funkci národního správce. Samosprá-
va prostřednictvím společnosti realizuje 
své stavební projekty – rekonstruuje sta-
ré domy a buduje nové byty. Zásluhou 
úzké spolupráce městské části a SKM 
se obecní bydlení na Žižkově a Vinohra-
dech za posledních deset let v mnohém 
proměnilo k lepšímu. -red-

SKM Praha 3 slavila 10 let! Stručně...
� Svaz důchodců Praha 3 pořádá 
v úterý 7. 2. od 14.00 výroční člen-
skou schůzi v sále „Přítomnost“ v do-
mě odborů na nám. Winstona Chur-
chilla (členský průkaz s sebou).
� Základní škola Lupáčova otevírá 
ve školním roce 2006/2007 třetí tří-
dy s rozšířenou výukou jazyků (tý-
ká se žáků, kteří jsou nyní ve druhé 
třídě). Zařazovací řízení se bude konat 
v pondělí 24. 4. Přihlášky jsou k dis-
pozici od 1. 2. ve vrátnici školy nebo 
na www.lupacovka.cz.
� Člověk v tísni – společnost při ČT,
o. p. s., otevřela ve čtvrtek 12. 1. kon-
taktní centrum pro lidi v tíživé so-
ciální situaci ve Vítkově 24, Praha 8. 
Od ledna též rozšířila svůj pražský tým 
terénních sociálních pracovníků, kteří 
se věnují mj. sociálně vyloučeným Ro-
mům ze Žižkova. Schůzku si lze sjed-
nat telefonicky – tel. 222 310 311. 
Více na www.clovekvtisni.cz.
� Nadační fond P. Pittra a O. Fier-
zové pořádá ve středu 15. 2. od 16.00 
v MŠ Milíčův dům (Sauerova 2) 
vzpomínkový podvečer k 30. vý-
ročí úmrtí humanisty a pedago-
ga Přemysla Pittra. Bližší informa-
ce na tel. 222 582 364.
� O. s. Formika  (Hornomlýnská 1255,
 vchod B, Praha 4) organizuje ve středu 
1. 3. od 10.00 do 17.00 Den otevře-
ných dveří. V 11.00 a 15.00 proběhne 
prezentace programu „Podporované
zaměstnání“. Podrobnější informace
na www.formika.org a tel. 271 910 016
a 775 350 115.
� V Klubu Remedium (Táboritská 22)
bude v únoru zahájen cyklus před-
nášek na téma zdraví – každé úterý 
od 16.30 do 18.00 (7. 2. MUDr. N. Ko-
řínková: Staráme se o své zdraví I; 
14. 2. MUDr. P. Horan: Zdraví a náš 
jídelníček I; 21. 2. prof. J. Radechov-
ská: Jak se udržet v kondici i ve vyš-
ším věku; 28. 2. Doc. MUDr. M. Vojtě-
chovský: Péče o duševní zdraví I).

Kdo mě chce
    

1) 2479-05 osmiletý béžový pes s bí-
lou náprsenkou, menší kříženec 
jezevčíka; čistotný a milý, vhodný 
i pro starší lidi, slyší na jméno Fi-
lip. Majitel je těžce nemocný.

2) 2689-05 asi desetiletý šedý pes, 
pudl; hodný a milý, hodí se do by-
tu, je třeba pečovat o jeho kudrna-
tou srst. Nalezen 23. 12. na rozhra-
ní Prahy 3 a 10.

3) 0009-06 čtyřletá béžová fena s čer-
ným čenichem, kavkazský paste-
vecký pes standardní velikosti; 
vhodná pro zkušeného chovatele, 
nelze doporučit k dětem. Nalezena 
1. 1. v Malešické ulici.

4) 0034-06 dvouletý rezavý pes, kří-
ženec střední velikosti; tempera-
mentní a veselý, má rád delší procházky. Nalezen 3. 1. na Žižkově.

5) 0014/06 asi desetiletá mourovatá kočka. Majitelka zemřela.

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

1

2

Multifunkční sál Domu dětí a mláde-
že Praha 3 – Ulity je více než hojně vyu-
žíván. Slouží jako prostor pro pravidel-
né sportovní a taneční kroužky, které 
jsou pro svou pestrost a dobrou kvalitu 
výuky velmi oblíbené a dobře navštěvo-
vané – jenom za týden se tu vystřídá ko-
lem 300 dětí a dospělých. Pořádají se zde 
rovněž všechny akce většího rozsahu, 
jako je Mikulášská, Akademie, karneval, 
sportovní turnaje, výstavy, výukové pro-
gramy, různá vystoupení apod. Při tako-
vém provozu není divu, že za pár desítek 
let nebyl zrovna v dobrém stavu a jako 
sůl potřeboval nějakou úpravu...

Na konci minulého roku se Ulita ko-
nečně dočkala. Díky finanční dotaci 
hl. m. Prahy, které poskytlo 2,2 milionu 
korun ze škatulky sportovních grantů, 
se podařilo uskutečnit vskutku důklad-
nou a zásadní proměnu sálu, který byl 
od základů předělán. Největším příno-

sem je výměna podlahy – současný umě-
lý pružný povrch z lité gumy je ideální 
nejen pro sportovní aktivity. Jeviště by-

lo znovu vybudováno a poskytuje nyní 
podstatně lepší možnosti pro vystoupe-
ní, zcela nové je vytápění a vlastně celý 
interiér. Rekonstrukce, která trvala dva 
a půl měsíce, se dotkla také přilehlých 
šaten a místnosti pro sportovní náčiní.

Slavnostní otevření obnoveného sálu, 
které proběhlo v úterý 10. ledna, pojal 
Dům dětí a mládeže i jako malé před-
stavení své činnosti: krátká vystoupení 
si připravily jeho různé taneční, hudební 
a dramatické kroužky, nechyběla výstav-
ka obrázků a rukodělných prací, součás-
tí programu byla soutěž a rozličné hry. 
Symbolického přestřižení pásky se uja-
ly Michaela Odstrčilová a Mgr. Jiřina Ja-
notová z Odboru uměleckých škol, mlá-
deže a tělovýchovy pražského magistrátu, 
k návštěvníkům promluvil také zastupi-
tel hl. m. Prahy za třetí městskou část Mi-
roslav Poche (na snímku s ředitelem Uli-
ty Josefem Chmelem). -red-

Když se loni v Mateřské škole Na Bal-
káně rozhodli poprvé uspořádat Vánoč-
ní dobročinný jarmark, nikdo netušil, 
s jakým přijetím se tento nápad setká. 
Výsledek však – především díky peč-
livé přípravě, nadšení a tvořivosti dětí 
a dobré vůli a pochopení učitelek i ro-
dičů – nakonec předčil všechna očeká-
vání. Návštěvníci se dobře bavili a jejich 
účast i štědrost byla více než hojná, tak-
že se podařilo vybrat nemalou částku 
20 000 korun. Ta byla následně předá-
na dětem z dětského domova v Dolních 
Počernicích (viz snímek), kterým se tak 
přispělo na pobyt na horách o zimních 
prázdninách. -red-

Dík jarmarku 
na lyže!

Zleva: ředitel SKM Praha 3 Ing. Pavel Císař, starosta Milan Český a radní Pavel Hurda

Šikanování je velmi nebezpečný jev 
a v řadě případů jej můžeme hodnotit 
jako trestný čin, např. omezování osob-
ní svobody, vydírání, loupež, ublížení 
na zdraví, poškozování cizí věci. 
Je to úmyslné a většinou opako-
vané ubližování jednotlivcům  
nebo skupinám, objevující se 
zpravidla mezi spolužáky. Zahr-
nuje jak útok fyzický (bití, kopá-
ní, tahání za vlasy a oděv apod.) 
a slovní (nadávky, ponižování, 
pomluvy, výhrůžky...), tak tře-
ba vydírání nebo braní či ničení 
předmětů patřících napadené-
mu. Šikana může být i nepří-
má – šikanující se záměrně cho-
vá tak, jako by trápený jedinec 
neexistoval. Oběť se vždy cítí 
bezmocně a obvykle začne hle-
dat vinu v sobě. Málokdy se svěří, což je 
velká chyba.

Domníváte-li se, že vaše dítě je ve ško-
le šikanováno, radíme neoslovovat pa-
chatele nebo jejich rodiče, ale celou si-

tuaci otevřeně rozebrat s třídním učite-
lem nebo přímo vedením školy. Pokud 
nedojde k nápravě, nevzdávejte se a ob-
raťte se na příslušný školský úřad nebo 

školní inspekci. Žák se dá vždy přeložit 
do jiné třídy, popř. i školy. Dále je mož-
né navštívit psychologickou poradnu 
nebo využít telefonických služeb – exis-
tuje linka bezpečí (800 155 555, zdarma, 

24 hodin denně), růžová linka pro dě-
ti (272 736 263, po–pá 8–20, víkendy 
14–20) a linka pro rodiče (283 852 222, 
po 13–16, st 16–19). V případě vážného 

fyzického napadení je třeba ne-
chat dítě odborně ošetřit a ne-
posílat ho následující dny tam, 
kde by se mohlo dostat do pří-
mého kontaktu s útočníky. Má-
te-li důvodné podezření ze spá-
chání trestného činu, neprodle-
ně informujte Policii ČR.

Nejdůležitější je, aby napade-
né děti cítily ve vás – svých ro-
dičích – oporu. Musí si být jis-
té, že stojíte při nich a že se mo-
hou spolehnout na vaši ochra-
nu. Nebojte se požádat o po-
moc i ostatní členy rodiny. Se ši-
kanou se nikdy nesmiřujte, ne-

podceňujte její nebezpečí a řešte ji, kaž-
dý problém má svoje řešení!

kpt. Mgr. Gabriela Krupičková,
Preventivně informační skupina

OŘ P Praha III

Se šikanou se nelze smiřovat

Své první vystoupení před veřejností ab-
solvovala Veronika Svobodová, žačka 
učitele zpěvu a hry na klasickou kyta-
ru pana Jana Dejmka, začátkem prosin-
ce na předvánočním posezení Svazu dů-
chodců Praha 3. O úspěchu premiéry 
svědčí, že senioři mezi sebe nadanou dív-
ku vbrzku pozvali znovu. Podruhé jim 
zahrála a zazpívala na slavnostní novo-
roční schůzce, která se konala v pondělí 
2. ledna v klubu v Hořanské ulici.

Do nového pololetí s proměněným sálem!

Zemřel Josef Illík
Ve věku 86 let zemřel 21. ledna ka-

meraman Josef Illík. Tento žižkovský 
rodák natočil více než 40 hraných fil-
mů, mezi jeho nejslavnější patří Kočár 
do Vídně, Ucho, Kladivo na čarodej-
nice a Tři oříšky pro Popelku. V květ-
nu loňského roku byl zapsán do Kni-
hy cti Prahy 3.

Ilustrační foto
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