
Nekonvenční záchranář 
z Českého červeného 
kříže pomáhal 11 dní 
na Srí Lance. Jmenuje 
se Michal Skribuckij.

Čtěte na straně 11.

Ve dnech 13. a 14. dubna
proběhne zápis 
do mateřských škol 
na území Prahy 3. 
Jaké jsou a čím se liší? 

Čtěte na str. 6 a 7.

Praha 3 a moderní 
architektura. 
Nový seriál o stavbách 
kolem nás je dílem 
Zdeňka Lukeše.

Čtěte na straně 11.
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Masopust je časem vese-
losti a zábavy, Bakchus se ují-
má vlády a vše je dovoleno. 
Na Žižkově tradičně začíná – 

dnes už jen symbolickou – zabijačkou 
na radničním dvorku a končí maso-
pustním koncertem na Jiřáku.

A že Žižkovští pečují o výchovu ma-
sopustního dorostu, na sobotní kar-
neval dětí přišlo do Paláce Akropolis 
několik desítek znamenitých masek, 
které celé odpoledne statečně skota-
čily, soutěžily, zpívaly, pojídaly kobli-
hy, žonglovaly a vůbec se chovaly tak, 
jak se o masopustu sluší. Po dětském 
odpoledni nastal dospělý večer. Laura 
se všemi tygry hrála, masky i nemasko-
vaní tančili, pan starosta rozdával ceny 
z tomboly.

V pondělí se nevázaná zábava přesu-
nula do další významné kulturní osvě-
žovny – kina Aero. Obvyklou mastno-
tu na plátně vystřídaly „vypečené“ čer-
nobílé dokumenty z dřevních dob Plas-
tic People. Poté nastoupili na pódium 
Plastici dnešní, živí, barevní a – prav-
da – o něco starší. Doslova nabitý sál, 
tvořený bizarní směsicí masopustních 
hostů bažících po čemkoliv zadarmo, 
filmových fanoušků a skalních máni-
ček, kteří si už dvacet let nenechají ujít 
jediný koncert kapely, nadšeně aplau-
doval známým hitům i novějším kous-
kům. V baru zatím zuřila bitva o ji-
né radosti – pivko za deset a maso-
vé dobroty zdarma. Všichni, kterým se 
podařilo do stylově vyzdobeného Aera

vecpat, tak mohli potěšit uši, ducha 
i žaludek.

Na masopustní úterý zima byla opět 
ukrutná, ale masky krásné a plno jich. 
Bubeníci z Tam Tam Batucada bubno-
vali v čele průvodu tak nakažlivě ra-

dostně, že bylo možno chvílemi na mráz 
v tanci zapomenout. Na druhém kon-
ci procesí zase těšila početnou druži-
nu obdivovatelů hudby dechové Žižko-
vanka. Divadlo Continuo na chůdách, 

žongléři a chrlič ohně bavili při občer-
stvovacích přestávkách děti, psy i do -
spělé. Piva, svařáku a lecčeho ostřej-
šího se cestou vypilo řádně, jak se říká,
co se do koho vejde, někdy možná 
i o chlup více. Průvod došel až k rad-
nici, kde starosta předal moc Bakcho-
vi a sám se vmísil do reje převlečen 
za medvěda, a po posílení se prople-
tl horním Žižkovem zpět k Jiřáku. 
Před kostelem Nejsvětejšího Srdce Pá-
ně vypukl po šesté hodině závěrečný 
koncert, ve kterém Doktor PP, Pavla 
Kapitánová a hlavně žižkovský patriot 
Aleš Brichta zpívali pro prokřehlé pu-
blikum. I když tuhle z Chodska neza-
hráli a asi ani neznají:

Už je konec masopustu
Už je konec muziky
Kúpíme si růženeček
Budeme se modliti

-pú-

Obrazovou přílohu k XII. Žižkovskému 
masopustu najdete na str. 8.

Jestli to má 
smysl...

Stále si něco připomínáme – vý-
ročí traumatických událostí, jako 
je II. světová válka, tragické osu-
dy lidí v nacistických koncentrá-
cích či komunistických gulazích, 
utrpení disidentů v totalitních věz-
nicích. 10. březen je výročím bru-
tálního vojenského potlačení pro-
tičínského odporu ve Lhase v roce 
1959, jež bylo pro Tibet definitiv-
ním zlomem. Od té doby se čínský 
politický režim ve své kolonii cho-
vá podle svého a do svých „vnitř-
ních záležitostí“ si nechce nechat 
jen tak mluvit. Přesto síla prou-
du, vzniklého z jednotlivých ka-
pek v podobě podpisu na petici, 
vyjádření vlastního postoje či ná-
zoru, zachránila život politickému 
vězni Tändzin Deleg Rinpočhemu, 
jemuž byl po více než dvou letech 
trest smrti nejprve odložen a nyní 
změněn na doživotí.

Je snadné nechtít mít s ničím nic 
společného. Tak ale svět nefunguje 
a své zodpovědnosti neutečeme. Jak 
vědí dobře buddhisté, nejen každý 
čin, ale i každý verbální projev i jen 
pouhá myšlenka jsou hybateli naší 
společné budoucnosti. Proto si při-
pomínáme všechna ta nepříjemná 
výročí. Aby se naše mlčení nakonec 
neobrátilo pro ti nám.

Zuzana Ondomišiová,
Nadační fond Potala – 

www.potala.cz

Masopust držíme, nic se nehádáme

V minulém čísle Radničních novin 
Prahy 3 byli čtenáři informováni o zá-
věrečné fázi rekonstrukce panelových 

domů v ulicích K Lučinám a K Chmel-
nici. Obyvatelé těchto domů byli na jed-
notlivých schůzkách detailně informo-

váni o tom, jak hodlá městská část Pra-
ha 3 s těmito domy naložit, tj. o postupu 
prodejů bytových jednotek dle zákona 
72/94 Sb.

Lučiny jsou tedy téměř hotové, okol-
ní úpravy zeleně nelze dělat v únoru, 
ale budou provedeny, jakmile to počasí 
dovolí. Prodávat se začne ihned po do-
končení znaleckých posudků a schvá-
lení všech náležitostí v Zastupitelstvu 
městské části Praha 3.

A jak dál? V oblasti Jarova je měst-
ská část okrajovým vlastníkem nemo-
vitostí, ale takovým, který své domy 
komplexně opravuje. Rekonstrukce pa-
nelových domů v ulicích Pod Lipami, 
Květinková a Buková, které patří měst-
ské části, se začínají projednávat ve Vý-
boru pro územní rozvoj ZMČ. Studie 
jsou zpracovány, procházejí oponentu-
rou v orgánech městské části a následně 
bude zpracován projekt.

Věřím, že již v příštím roce dojde 
k rekonstrukcím dalších domů. Další 

byty pak budou moci přejít do rukou 
svým obyvatelům.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Další panelové domy se dočkají rekonstrukce

Městská část Praha 3 se ta-
ké letos zúčastní mezinárod-
ní kampaně Vlajka pro Tibet
Program akcí na radnici bude 

ve čtvrtek 10. března následující:

15.00 vyvěšení tibetské vlajky

15.05 slavnostní zahájení akce
15.10  úvodní slovo starosty Milana 

Českého
15.15  uctění obětí čínské represe 

minutou ticha
15.16  hudební meditace Svoboda 

pro Tibet – Ladislav Brom
15.40  přednáška Země na střeše světa 

(příroda, kultura a lidé), spojená 
s promítáním – RNDr. Tomáš 
Beránek

16.10  prohlídka výstavy nepálského 
a tibetského umění

16.20  ukázka výroby ručně malova-
ných thangk – Akka Lama

16.35  ukázka živých jaků s výkladem 
– Lubomír Sklenka

17.00  výroba mozaikové mandaly 
a její rozmetání do parku

17.15  pásmo krátkých filmů o Tibetu 
– RNDr. Tomáš Beránek

Během celého programu bude po-
dáván čaj a tibetské masové momo.

Jaroslav Brabec, 
vedoucí Odboru kultury

Den pro Tibet 
na radnici 
Prahy 3

Městská část Praha 3 jako hlavní organizátor děkuje všem partnerům za pomoc při realizaci XII. ročníku Žižkovského masopustu: 
Hlavní partner:  Partneři:

Mediální partneři:
Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Český rozhlas Regina, Radio Hey!, Radio Beat, Houser, Večerník Praha, Real tisk, s. r. o., Eclipse, a. s.

Také na Jarově se plánují komplexní opravy panelových domů.

Fo
to

: K
. C

ud
lín

Realitní společnost České spořitelny, a. s., Správa komunálního majetku, a. s., Auto Jarov, 
s. r. o., Areál Jarov, a. s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Gesto Computers, s. r. o., 
Key Production, s. r. o., Gartensta, s. r. o., Test Onyx, a. s., Sefimota, a. s., Cateringový 
servis P. Cincibus, Toi Toi, sanitární systémy, a. s., Sup & synové, s. r. o., Step, s. r. o.
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Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad –
NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!

Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 
296 339 912. Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady – ledničky, chladicí boxy, monitory, ob-
razovky, 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) 28. 3.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 7. 3.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (4) 14. 3.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 21. 3.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 28. 3.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2) 7. 3.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 14. 3.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 21. 3.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2) 28. 3.
10. Ambrožova/Malešická (4) 7. 3.
11. Jeseniova 143 (3) 14. 3.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 21. 3.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 28. 3.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 7. 3.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 14. 3.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 21. 3.

Necelých sedm týdnů po předání vni-
trobloku Radhošťská do užívání veřej-
nosti přišel o hlavu jeden ze tří masiv-
ních dřevěných krokodýlů, ze kterých 
měly děti při otevření hřiště největší 
radost. Snad stejně velkou radost měli 

i ti siláci, kteří našim nejmenším kro-
kodýla rozbili. Zničili tím práci studen-
tů Střední uměleckoprůmyslové školy 
ze Žiž kova náměstí, jejichž dílem tento 
herní prvek byl.

Jitka Kypová, oddělení správy zeleně

ze dne 2. 2.
Schválila
• roční zprávu o výsledcích finančních 
kontrol za rok 2004 • zadat realizaci 
rekonstrukce dětského hřiště v parku 
Židovské pece (1) firmě Lucas, s. r. o., 
za cenu 585 000 Kč vč. DPH, realizaci 
rekonstrukce dětského hřiště v parku 
Židovské pece (2) firmě Karim, s. r. o., 
za cenu 526 935 Kč vč. DPH a realiza-
ci rekonstrukce dětského hřiště v ul. 
Pod Kapličkou firmě Karim, s. r. o., 
za cenu 526 674 Kč vč. DPH • kritéria 
a časový harmonogram hodnocení škol 
a školských zařízení, jejichž zřizovate-
lem je MČ P-3, podle ustanovení odst. 5
§ 12 zák. č. 561/04 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon)
Souhlasila
• s pronájmem nebytových prostor 
v 1. podlaží domu Havlíčkovo nám. 11  
(133 m2) TJ Sokol Žiž kov I na dobu 
neurčitou za nájemné 1 Kč/m2/rok
Vzala na vědomí
• doporučení a zápis z jednání komise 
sociální a zdravotní RMČ ze dne 13. 1. 
k poskytnutí daru na sociální účely 
a souhlasila s poskytnutím daru z fon-
du sociálního a zdravotního: 1. Poboč-
ce Diakonie Církve bratrské v P-3 
ve výši 24 395 Kč, 2. Výboru Svazu tě-
lesně postižených občanů při Centru 
pro zdravotně postižené kraje Praha – 
pro P-2 a P-3 ve výši 500 Kč za účast-
níka z MČ P-3, 3. Emauzskému domu

Prachatice ve výši 8000 Kč, 4. Oblast-
nímu spolku Českého červeného kříže
pro P-3, P-6 a P-8 ve výši 20 000 Kč
• vyhlášku č. 34/05 Sb. ze dne 5. 1. 2005,
kterou se mění vyhláška č. 82/93 Sb.,
o úhradách za pobyt v zařízeních so-
ciální péče, ve znění pozdějších před-
pisů, a stanovila od 1. 2. 2005 zvýšení 
úhrad za pobyt v Ošetřovatelském do-
mově 

ze dne 16. 2.
Schválila
• zadat realizaci akce 2. etapa rekon-
strukce dětského hřiště v ul. Na Bal-
káně stavební firmě Fajstavr, s. r. o., 
za cenu 1 710 876 Kč včetně DPH 
• smlouvu s FK Viktoria Žižkov, a. s., 
o pronájmu jižní a západní tribuny 
stadionu Viktoria Žižkov
Souhlasila
• s účastí MČ P-3 na mezinárodní 
kampani Vlajka pro Tibet 2005, která 
se bude konat dne 10. 3. od 15.00 hod.
Vzala na vědomí
• žádosti o pronájem bytů zaměstnan-
cům Policie ČR a Městské policie P-3 
a souhlasila s uzavřením nájemních 
smluv na dobu určitou s dvěma žada-
teli navrženými OŘ P ČR Praha III 
a třemi žadateli navrženými MP P-3

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

Změny správních poplatků za matriční úkony
Dnem 16. 1. 2005 nabyl účinnosti zá-

kon č. 634/2004 Sb., o správních poplat-
cích, kterým byly změněny správní po-
platky za následující matriční úkony:
• vydání stejnopisu (duplikátu) rodného, 
oddacího nebo úmrtního listu: 100,- Kč
• ověření stejnopisu, opisu, kopie, foto-
kopie: 30,- Kč
• udělení státního občanství České re-
publiky: 10 000,- Kč
• uzavření manželství mezi snoubenci,
nemají-li trvalý pobyt na území ČR: 
3000,- Kč 
• uzavření manželství mezi snoubenci, 
z nichž jeden má trvalý pobyt na území 
ČR: 2000,- Kč

Duplikáty matričních dokladů mo-
hou občané získat pouze od úřadů tam, 
kde nastala příslušná matriční událost 
(tj. vydání rodných, oddacích a úmrtních 
listů).

Žádost o udělení státního občanství 
ČR se podává v místě trvalého bydliště 
žadatele. Obecně je možné státní občan-
ství udělit fyzické osobě, která splňuje 
tyto zákonné požadavky: má na úze-
mí ČR ke dni podání žádosti po dobu 
nejméně pěti let povolen trvalý pobyt 
a po tuto dobu se zde převážně zdržuje; 
prokáže, že nabytím státního občanství 
ČR pozbude dosavadní státní občanství; 
nebyla v posledních pěti letech pravo-
mocně odsouzena pro úmyslný trestný 
čin; prokáže znalost českého jazyka po-
hovorem.

Prohlášení o uzavření manželství je
možné od 1. 1. 2003 (dle zákona č. 94/
1963 Sb., o rodině, v platném znění) 
učinit před kterýmkoliv matričním úřa-
dem, bez ohledu na trvalý pobyt. V pří-
padě církevního sňatku je třeba, aby 
se snoubenci ne více než tři měsíce 

před svatbou dostavili na matriční úřad 
(v místě sídla dané církve/kostela), kde 
jim na základě předložených dokladů 
bude vydáno osvědčení o tom, že splňují 
podmínky pro uzavření manželství. Od-
dávat mohou pouze registrované církve 
a náboženské společnosti v ČR (viz zá-
kon č. 3/2002 Sb., o církvích a nábožen-
ských společnostech).

Odbor matriční městské části Praha 3 
sídlí v budově radnice na Havlíčkově 
nám. 9, návštěvní hodiny má v pondělí 
a ve středu v 8–18 hod., ověřování lis-
tin a podpisů na listinách probíhá také 
v úterý a čtvrtek v 8–11.30 a 13–15.30  
a v pátek v 8–12 hod. Bližší informa-
ce k jednotlivým matričním úkonům 
získáte na www.praha3.cz nebo na tel. 
222 116 233 (231,  234).

Marie Soukupová,
vedoucí Odboru matričního

Volné nebytové prostory
Výzva č. 194

MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými nebytovými 
prostory:
  1. Soběslavská 35/2257, prodejna, 99,40 m2, přízemí  (min. nájemné 800 Kč/m2/rok)
  2. Koněvova 27/31, prodejna, 82,27 m2, přízemí  (min. nájemné 800 Kč/m2/rok)
  3. Blahoslavova 4/230, kancelář, tichá služba, 70,29 m2, přízemí 

(min. nájemné 1500 Kč/m2/rok)
  4. Basilejské nám. 3/1807, dílna, tichá služba, 37,90 m2, suterén 

(min. nájemné 700 Kč/m2/rok)
  5. Koněvova 142/1603, sklad, 30,24 m2, 7. podlaží  (min. nájemné 500 Kč/m2/rok)
  6. Na hlídce 13/2410, sklad, 66,70 m2,  suterén (min. nájemné 500 Kč/m2/rok)
Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna dne 3. 3. v 9–10 hod.

  7. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.28, 14,14 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
  8. Koněvova 142/1603, garáž č. 53, 20,62 m2 (min. nájemné 1100 Kč/m2/rok)
  9. Koněvova 142/1603, garáž č. 54, 20,99 m2  (min. nájemné 1100 Kč/m2/rok)
10. Jeseniova 27/846, garáž. stání č. 26.24, 12,25 m2  

(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)

Výzva č. 195
MČ Praha 3 oznamuje svůj záměr pronajmout následující nebytový prostor:

Boleslavská 16/2008V, kanceláře, 219,61 m2, přízemí (min. nájemné 1500 Kč/m2/rok, 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 5 let, nájemné hrazeno čtvrtletně 
předem)

Prohlídka nebytového prostoru bude umožněna dne 8. 3. v 9–10 hod.

Výzva č. 196
MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými ateliérem:

Lucemburská 30/2016, ateliér, 21,42 m2, 7. podlaží (min. nájemné 1000 Kč/m2/rok, ná-
jemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 5 let)

Prohlídka ateliéru bude umožněna dne 8. 3. v 9–10 hod.

Výše uvedené prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek 
zaslaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifer-
tova 51, v obálkách označených značkou Výběrové řízení č. 194, resp. Výběrové 
řízení č. 195, resp. Výběrové řízení č. 196 – ATELIÉR. Obálky takto neoznače-
né nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. 
V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem, a stanovte výši nájemného 
(v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměřenou. Zájemce upozor-
ňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro obsazení nebytového 
prostoru bude nabídnutá výše nájemného.

V případě výzvy č. 194 uveďte též záměr, co budete v nebytových prostorech 
provozovat (k provozování výherních a hracích automatů nebudou nebytové pro-
story pronajaty), podmínkou pro pronajmutí garáže/garážového stání je trvalé 
bydliště v Praze 3 (pokud budete zasílat nabídky na více garáží/garážových stání, 
je nutno zaslat každou nabídku samostatně).

V případě výzvy č. 195 je k nabídce nutno doložit: 1. živnostenské oprávnění 
v aktuálním znění a v souladu s účelem podnikání; 2. výpis z obchodního rejstříku 
(ne starší 3 měsíců) – platí pro právnické či fyzické osoby, které mají povinnost 
být zapsány; 3. výpis z trestního rejstříku podnikatele nebo jednatele společnosti; 
4. potvrzení správce daně o řádném placení daní; 5. potvrzení o hrazení povinných 
odvodů za zaměstnance (zejména sociální a zdravotní pojištění); 6. prezentace do-
savadní činnosti včetně fotodokumentace apod. (přednost bude dána uchazečům, 
kteří prokázali dlouhodobou úspěšnost v oboru, solventnost, roční obrat); 7. čest-
né prohlášení o závazku uchazeče zprovoznit provozovnu nejpozději do 2 měsíců 
od uzavření smlouvy.

V případě výzvy č. 196 v nabídce uveďte: jméno a příjmení, datum narození, ad-
resu a telefon, zaměstnání a vzdělání. K nabídce je nutno doložit: popis dosavadní 
umělecké výtvarné činnosti s příslušnou dokumentací a čestné prohlášení, že ne-
jste uživatelem jiného ateliéru.

Nabídky, které nebudou výše uvedené požadavky splňovat, nebudou do výběro-
vého řízení zařazeny. Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kte-
rým má MČ Praha 3 finanční pohledávky. Konečný termín pro příjem vašich nabídek 
bude dne 11. 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

Krokodýl nepřežil rok 2004 Dobré nápady 
potřebují dobré 

provedení
Nadprodukce odpadu a velmi rych-

lé vyčerpávání neobnovitelných zdrojů 
jsou dnes jednou z největších ekologic-
kých hrozeb. Společnost zároveň hledá 
způsoby, jak si pod sebou přestat podře-
závat pomyslnou větev. Jedním z nich je 
třídění domovního odpadu, které umož-
ňuje recyklaci některých surovin.

S potěšením lze konstatovat, že stále 
větší část českých rodin považuje toto 
třídění za samozřejmost. Modré, žlu-
té a zelené kontejnery v našich ulicích 
už zdomácněly. Jenom na území naší 
městské části je dnes více než dvě stě 
sběrných míst a to „své“ máme každý 
doslova za rohem. V minulém roce nově 
přibyly také kontejnery na nápojové 
kartony – obaly od mléka, džusů a dal-
ších nápojů. Kdo je zvyklý třídit papír, 
plasty a sklo, nebude mít problém vy-
pořádat se také s tříděním nápojových 
krabic a ve spalovnách a na skládkách 
skončí o mnoho tun odpadu méně.

Zklamání ovšem přinesl způsob, ja-
kým byl zpočátku jejich sběr organizo-
ván. Na vybraných místech byly umístě-
ny sběrné nádoby identické s těmi, které 
většina z nás využívá na směsný domov-
ní odpad. Bez barevného odlišení, bez ja-
kéhokoli označení na víku popelnice. 
Skutečnost, že se jedná o sběrnou ná-
dobu na nápojové obaly, byla uvedena 
pouze na boku kontejneru. Spojíme-li to 
s chabou informační kampaní, výsledek 
byl nasnadě: v kontejnerech se zača-
ly kupit odpadky všeho druhu, využití 
pro určený účel bylo minimální. Odpo-
vědní magistrátní úředníci podle všeho 
věc nepromysleli do detailů a start pilot-
ního projektu se jaksi nepovedl.

Dlužno dodat, že situace se na druhý 
pokus mění k lepšímu. Na většině míst 
už dnes jsou sběrné nádoby vhodně 
upraveny: barevně odlišené víko kontej-
neru nelze otevřít, nápojové kartony je 
možné vhazovat pouze úzkou štěrbinou. 
Určitě se brzy naučíme využívat tuto 
novou službu ve stejné míře, jako využí-
váme kontejnery na papír, plasty a sklo. 
Časem se zapomene i na ten poněkud 
zpackaný začátek.

Petr Blažek, tiskový mluvčí
V letošním roce se naše městská část 

opět o něco více zazelená, a to díky 
obnově stromořadí, akci, která se za-
čala realizovat již v roce 2002 a v sou-
časné době se přehoupla do své druhé 
poloviny. Výsadba probíhá po dle pro-
jektu zpracovaného firmou Jena a za-
jišťuje ji Odbor technické správy ma-
jetku a investic.

Na podzim minulého roku se zapo-
čalo s výsadbou IV. etapy, která je podle 
časové realizace výsadby stromů v jed-
notlivých ulicích rozdělena do tří částí. 
První část již proběhla: v ulici Jeseni-
ova se pokácelo 5 starých topolů, na-
padených dřevokaznou houbou, a byl
vysázen úctyhodný počet nových stro-
mů – celkem 78 kusů úzkých kultivarů 
habru, akátu a dřezovce.

V únoru a březnu je na řadě druhá 
část IV. etapy, během níž by se mělo po -
dařit zrekonstruovat stromořadí v uli-
cích Biskupcova a Orlická. První z nich 
je na obnovu stromořadí náročnější, 
kácení se zde týká 26 stromů, nově vy-
sazeno bude 62 kusů. Vzhledem k roz-

manitosti a charakteru původní výsad-
by v této ulici se plánuje vysazení těch-
to druhů stromů: lip (dorůstajících výš-
ky 15–20 m), dále jerlínů, habrů, javorů 
a okrasných třešní. Orlická se obejde 
bez kácení, přibude tu 14 stromů. Navr-
ženy jsou dřezovce s užší světlou koru-
nou (v dospělosti výška 15 m).

Na podzim by měla být IV. etapa 
dokončena realizací její třetí části, kte-
rá se týká ulic Písecká, Perunova, So-
běslavská, U Vinohradské nemocnice 
a Na Vápence. V těchto ulicích se zatím 
počítá s pokácením 18 neperspektiv-
ních a nemocných stromů a vysazením 
33 nových.

Plánovaná cena za IV. etapu obnovy 
stromořadí je 4 miliony Kč, pro měst-
skou část se nicméně tato částka sníží 
zahrnutím zákonem daných náhrad-
ních výsadeb, které byly uloženy in-
vestorům z důvodu povoleného kácení 
při stavbách na území Prahy 3.

Jan Plíva, zástupce starosty,
ve spolupráci s Ing. Janou Caldrovou, 

oddělení správy zeleně

Obnova stromořadí 
ve své druhé polovině

Poradna pro rodinu
 má nová telefonní čísla

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Městského centra sociál-
ních služeb a prevence (Chelčického 39) má od ledna letošního roku tato nová 
telefonní čísla (mobil) – 731 088 527 a 731 056 713. Zachována zůstala rovněž 
původní pevná linka – 222 582 942, l. 40 a 41. Podrobnější informace najdete 
na www.mcssp.cz. -red-
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Milan Český, 
starosta
1. Třetí městská část má za sebou XII. ročník Žiž-
kovského masopustu, letos bude následovat ještě 
Pivobraní a Vinohradské vinobraní. Na tyto akce 
jdou z rozpočtu Prahy 3 milionové částky. Není 
to trochu mrhání penězi? Nebylo by jejich využití 
třeba na výstavbu garáží smysluplnější?

Rozpočet samozřejmě musí pokrýt celou řadu 
potřeb městské části a aktivity nejrůznějšího cha-
rakteru. Musíme najít peníze na školství stejně 
jako na péči o veřejnou zeleň či služby pro naše 
seniory. Peněz nikdy není dost a při sestavování 
rozpočtu často obrazně řečeno vážíme na mis-
kách lékárnických vah. Velmi bych se však bránil 
tomu, abychom rezignovali na společenský život 
městské části a na kulturní aktivity, které nám 
dnes dělají dobré jméno. Smyslem oslav maso-
pustu nebo vinobraní je pěstovat sounáležitost 

obyvatel s místem, které je jejich domovem. A to 
se jednoznačně daří. Když jsme na začátku 90. let 
na Žižkově s masopustními slavnostmi začínali, 
jednalo se o pokus přenést do Prahy de facto ven-
kovskou tradici. O tom, že to byl pokus úspěšný, 
dnes svědčí snahy jiných městských částí následo-
vat náš příklad. Přitom jsem hluboce přesvědčen 
o tom, že se jinde mají od Žižkovského masopus-
tu ještě hodně co učit.

Ale zpátky k penězům. Tím, že tato kulturní 
akce má rok od roku stále lepší jméno, daří se 
nám oslovovat stále širší okruh sponzorů. Pokrý-
váme tak značnou část celkových nákladů. Vyúč-
tování za letošní rok nemám zatím k dispozici, ale 
pokud jde o loňský ročník, vynaložili jsme díky 
sponzorům z rozpočtu mnohem menší částku, než 
bylo plánováno.
2. Rada městské části se nedávno vyslovila pro zá-
pis kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na seznam 
nemovitých památek UNESCO. Je jeho uskuteč-
nění vůbec reálné? A co by v praxi přineslo?

Význam zápisu jakékoli památky na zmíněný 
seznam není myslím třeba nijak zevrubně vy-
světlovat. Její popularizace z hlediska cestovního 
ruchu je obrovská, lépe se hledají finanční zdroje 
na opravy. Na druhou stranu nastává pro danou 
kulturní památku daleko přísnější režim ochrany.

V Praze je situace komplikována tím, že mezi 
nejvýznamnější kulturní památky světa je zapsán 
celý historický střed města. Přesvědčit meziná-
rodní instituci, že v české metropoli leží mimo 
památkovou rezervaci další unikátní kostel, která 
by mezi ně taky patřil, bude velmi složité. Jsme 
nicméně přesvědčeni, že kostel na nám. Jiřího 
z Poděbrad potřebné podmínky splňuje. Proces 
posuzování je dosti složitý. Žádost bude zaslá-
na do Francie, její oprávněnost přijedou přímo 
do Prahy posoudit zahraniční odborníci. Jakkoli 
je výsledek v této chvíli nejistý, památce pomů-
že už jen to, že se o snaze zapsat ji na seznam 
UNESCO začne mluvit. Plečnikův kostel je dnes 
v každé lepší učebnici moderní architektury, tuto 
ojedinělou stavbu si v současnosti nenechá ujít 
mnoho zahraničních návštěvníků Prahy.

3. V ulicích K Lučinám a K Chmelnici se dokonču-
jí nástavby s 50 novými byty na domech, které sou-
časně prošly celkovou rekonstrukcí. Stávající byty 
nabídnete k odkoupení oprávněným nájemníkům. 
Podle některých reakcí nejsou zdaleka všichni 
spokojeni a mají k opravám domů výhrady. Nebo-
jíte se toho, že se obci nepodaří byty zprivatizovat 
a nebudete mít z čeho splácet investiční úvěr, který 
jste si na vybudování nástaveb museli vzít?

Takové obavy v žádném případě nemám. Ná-
jemníci mají možnost odkoupit byty za cenu, která 
je výrazně nižší než tržní, navíc v domech, které 
rekonstrukcí získaly na hodnotě. Jsem přesvědčen, 
že dostávají nabídku, která se prostě neodmítá. 
Máme zkušenosti s nástavbami v jiných lokalitách, 
že se prodá prakticky 100 % bytů. I pokud jsou 
nájemníci starší lidé, kteří se sami na koupi bytu 
necítí, vždy pomůže někdo z nejbližší rodiny nebo 
z příbuzných. Vycházíme v tomto směru kupujícím 
vstříc.

Zároveň dodávám, že privatizovat byt je mož-
nost, nikoli povinnost. Chápu, že pro všechny ná-
jemníky, kterých se tato velká rekonstrukce týkala, 
představoval její průběh značný zásah do běžného 
života a že v posledních měsících neměli své byd-
lení vůbec jednoduché. Kompenzací, která v této 
chvíli přichází, jsou opravené domy a možnost od-
koupit byt za výhodných podmínek.

Stavební práce byly svým rozsahem největší, 
které Praha 3 v rámci regenerace bytového fondu 
kdy realizovala, a samozřejmě nebyly bez problé-
mů. Nyní ale máme to nepříjemné za sebou. Další 
nájemníci obce nyní volají po tom, abychom stej-
ným způsobem investovali finanční prostředky 
do celkových rekonstrukcí domů, ve kterých bydlí. 
Všem trpělivě vysvětluji, že modernizace bytové-
ho fondu probíhá s ohledem na omezené finanční 
prostředky postupně. Zpracováváme třeba ambi-
ciózní projekt architektonické rehabilitace celého 
komplexu panelové výstavby v lokalitě Jeseniova, 
Lupáčova nebo Ondříčkova. Jsem přesvědčen, 
že také další panelové domy budou v příštích le-
tech vypadat stejně krásně, jako ty nyní opravené 
na sídlišti Chmelnice.

ODPOVÍDÁ…

Jedním ze současných aktuálních problémů 
třetí městské části je zabezpečování lékařské 
služby první pomoci (LSPP) v Koněvově ulici. 
Pohotovost v minulosti provozovala většina 
městských částí na základě smluv především 
s nestátními zdravotnickými zařízeními nebo 
příspěvkovými organizacemi. V Praze bylo 
těchto pohotovostí celkem 16 pro dospělé, 
14 pro děti a 2 stomatologické. Městské čás-
ti dostávaly na všechny neinvestiční dotaci 
od hl. m. Prahy.

Rada hl. m. Prahy vzala v srpnu minulého 
roku na vědomí „Koncepční záměr zajištění 
lékařské služby první pomoci“. Zároveň pro-
jednala návrh financování LSPP v roce 2005. 
V uvedené koncepci bylo počítáno s tím, že 
hlavní město bude nadále poskytovat nein-
vestiční dotace pouze pěti městským částem, 
a to Praze 1, 4, 5, 6 a 8. Jimi provozované LSPP 
se měly stát spádovými i pro občany ostatních 
městských částí.

Proti tomuto postupu se ohradila řada praž-
ských samospráv, mezi nimi rovněž Praha 3, 
koncepce ale bohužel změněna nebyla. Na jed-
nání Rady hl. m. Prahy v lednu letošního roku 
byl předložen návrh rozdělení 25 mil. Kč mezi 
pět určených městských částí. Pro velký nesou-
hlas radních byl tento materiál z jednání stažen 
s tím, že má být přepracován.

Udržení pohotovosti v Praze 3 je pro mě 
skutečnou prioritou. Společným postupem 
s ostatními zastupiteli hl. m. Prahy se podařilo 
dojít k novému návrhu, který rozděluje částku 
22 mil. Kč mezi všech 22 městských částí. Krité-
riem pro výši dotace se stal počet obyvatel. Pra-
ha 3 tak získá 1 333 000 Kč a bude moci i nadále 
provozovat LSPP.

Miroslav Poche, zastupitel hl. m. Prahy

Od února do května letošního roku 
bude v celé České republice probíhat 
mezinárodní výzkum „Ženy a muži 
v ČR: životní dráhy a mezigenerační 
vztahy“. Také naše městská část do ně-
ho byla vybrána.

Výzkum připravila Univerzita Kar-
lova (katedra demografie a geodemo-
grafie Přírodovědecké fakulty) ve spo-
lupráci s Výzkumným ústavem práce 
a sociálních věcí a Českým statistic-
kým úřadem. Projekt je mezinárod-
ně koordinován Ekonomickou komisí 
OSN v Ženevě a je financován z pro-
středků výzkumu a vývoje Minister-
stva práce a sociálních věcí ČR.

Sociální podmínky nás všech jsou 
předmětem zájmu různých výzkum-
ných projektů, protože na základě je-
jich výsledků je možné připravovat 
doporučení pro ty, kteří realizují ro-
dinnou a sociální politiku v naší spo-
lečnosti. Uvedený výzkum se kon-
krétně týká rodiny od jejího založení 
až do případného zániku. Je zaměřen 

na vztahy mezi partnery a na vztahy 
mezi rodiči a dětmi. Studuje podmín-
ky, za kterých lidé mají děti, životní 
styl generace středního věku i situaci 
seniorů.

Výzkum budou zajišťovat zkušení 
a vyškolení tazatelé agentury SC&C, 
kteří se prokáží průkazem tazatele 
a mají uzavřenu Smlouvu o mlčenli-
vosti. Šetření se uskuteční formou roz-
hovoru, získané údaje budou zpraco-
vány bez jakýchkoliv identifikačních 
znaků dotazovaných osob a hromad-
ně, takže v žádném případě nebude 
možné zjistit jejich totožnost. S infor-
macemi, které se tímto způsobem zís-
kají, se bude zacházet v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.

Šetření je založeno na dobrovolnos-
ti. Jeho účel je nicméně důležitý, a tak 
věřím, že oslovení občané účast na vý-
zkumu neodmítnou.

Jan Plíva, 
zástupce starosty

Evropský demografický 
výzkum začíná

Pro podnikatele opět nadchází nej-
méně oblíbené období roku – měsíc 
spojený s placením daní z příjmů. V ro-
ce 2004 se těchto daní zásadním způ-
sobem dotkly dvě změny – zavedení 
minimálního základu daně a zrušení 
jednoduchého účetnictví. Druhá z nich 
je spíše pozitivní, jelikož každý, komu 
vyhovoval uvedený systém účtování, 
v něm může i nadále pokračovat. Jed-
noduché účetnictví totiž nejenže splňu-
je požadavky daňové evidence, ale jde 
ještě nad její rámec, neboť má určenou 
i formu vedení, zatímco u daňové evi-
dence je důraz kladen pouze na obsah. 
Podstatné je, že zůstává zachován sys-
tém, kdy se až na výjimky (placení zá-
loh, finanční leasing, odpisy atd.) základ 
daně stanovuje dle skutečných příjmů 
a výdajů, tj. bez zohlednění jejich časo-
vé a věcné souvislosti.

Mnohem více se podnikatelů dotýká 
nově zavedený minimální základ daně: 
poplatník, který má za rok 2004 základ 
daně (tj. příjmy po odpočtu uznatelných 
výdajů) menší než 101 tisíc Kč, vypočí-
tává daň z této částky. Z ní se však dále 
odečítají nezdanitelné položky (na po-
platníka, manželku, děti atd.).

Minimální základ daně se nevztahu-
je zejména na poplatníky, kteří podni-
katelskou činnost zahájili nebo ukon-
čili v daném roce nebo zahájili v roce 
bezprostředně předcházejícím, na po-
platníky, kterým náležel rodičovský 
příspěvek či příspěvek při péči o oso-

bu blízkou (i po část roku), na poži-
vatele starobního, plného i částečné-
ho invalidního důchodu, na studenty 
do 26 let.

Podnikatelé, kteří přerušili podnikání 
v průběhu roku, přiznají daň z poměrné 
části minimálního základu pouze za ob-
dobí, kdy podnikali, za předpokladu, že 
přerušení bylo řádně oznámeno správ-
ci daně – finančnímu úřadu. Minimální 
daň se týká i poplatníků, kteří si podni-
káním pouze přivydělávají k příjmům 
ze zaměstnání, pokud součet všech pří-
jmů za rok – tedy včetně příjmu ze za-
městnání – nedosáhne 101 tisíc Kč. 
Rozděluje-li podnikatel příjmy na spo-
lupracující osoby, posuzuje se minimál-
ní základ daně u každé samostatně.

Neméně významnou změnou je pla-
cení záloh před koncem roku osobou 
vedoucí daňovou evidenci osobě, která 
vede účetnictví (dříve podvojné účet-
nictví). Tímto způsobem se před změ-
nou dala legálně „optimalizovat“ daňo-
vá povinnost v daném roce (neúčtující 
osoba měla výdaj, ale účtující neměla 
výnos), od roku 2004 si musí poplatník, 
který zálohu poskytl, zvýšit o její výši 
základ daně.

Další změny (např. nezdanitelná část-
ka na dítě) lze vyčíst v pokynech k da-
ňovému přiznání. Při složitějších, ze-
jména jednorázových transakcích se vy-
platí najmout si daňového poradce.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Lékařská 
služba první 
pomoci

Změny v placení daní

Seznam dětských hřišť v městské 
části Praha 3 je pěkně dlouhý. Částka 
v rozpočtu na jejich údržbu a opravy 
také není zanedbatelná. Zahrady ma-
teřských škol, což jsou vlastně také 
dětská hřiště, jsou většinou „jako 
kytka“. I ony průběžně procházejí 
rekonstrukcemi, naposledy to byla 
zahrada Mateřské školy Libická.

Na velké části těchto hřišť byly 
od 90. let instalovány herní prvky, 
které v rámci klauzurních prací vy-
robili studenti Střední uměleckoprů-
myslové školy na Žižkově náměstí. 
Školy, která má letitou tradici, výbor-
nou pověst a mnoho šikovných absol-
ventů. Její oddělení dětské hračky je 
jediné v republice. Výtvory studentů 

mají vysokou estetickou úroveň, kte-
rou u velkých, ale „světových“ firem 
postrádám. A tak se hřiště v Praze 3 
opravdu podstatně lišila od těch, kte-
rá potkáme u dálnic a u provozoven 
McDonald´s.

Radnice Prahy 3 měla se školou 
uzavřenu dohodu o spolupráci, která 
zajišťovala studentům využití a prak-
tické uplatnění jejich prací a městské 
části jinakost dětských hřišť.

Přestože herní prvky ze SUPŠ spl-
ňovaly všechny ergonometrické para-
metry, přestože jejich povrch byl upra-
vován ekologickým nátěrem, přes to-
že žádné dítě na nich nikdy nedošlo 
úhony, zasáhla Evropská unie. Dle je-
jích norem musí mít každý herní pr-
vek zvláštní certifikát o kvalitě, kte-
rý se jeví jako bohulibý, ale má jeden 
háček. Je drahý. Na jeho získání mají 
dostatek finančních prostředků je-
nom velké firmy, mnohdy pouze ty 
zahraniční. Střední škola s omeze-
ným rozpočtem si o něm může ne-
chat jenom zdát.

Tato „nespravedlnost“ vůči SUPŠ 
vedla Radu městské části Praha 3 k roz-
hodnutí, že eventuální náklady na zís-
kání certifikátu o kvalitě herního prv-
ku uhradí v ceně hračky. A tak naše 
hřiště budou i nadále odlišná od těch 
u dálnic a umožní rozvíjet nejen fyzic-
kou zdatnost dětí, ale i jejich vkus.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Hřiště v Praze 3 si zachovají svou tvář

V průběhu minulého roku připravi-
la městská část Praha 3 ve spolupráci 
se společností Infohelp, s. r. o., novou 
informační službu pro obyvatele i ná-
vštěvníky Žižkova a Vinohrad. Zatím 
na třech místech (na budově radnice 
v Lipanské 11 a bývalé polikliniky v Ol-
šanské 7 a v přízemí pracoviště ÚMČ 

v Seifertově 51) byly na přelomu loň-
ského a letošního roku rozmístěny tzv. 
infoboxy. Jedná se o přístroje umožňu-
jící jednoduchým ovládáním získat roz-
ličné informace o naší městské části.

Najdeme zde údaje úředního cha-
rakteru – informace o usneseních Rady 
a Zastupitelstva či rozhodnutí správ-

ních orgánů, návštěvní hodiny, zprávy 
z jednotlivých odborů a oddělení úřa-
du apod. Dále je zde možné získat před-
stavu o kulturním dění v obci, zatím 
především o akcích pořádaných radni-
cí (o Žižkovském masopustu, Pivobra-
ní, Vinohradském vinobraní, výstavách 
v Galerii pod radnicí atd.). Později by se 
tady měl objevit také přehled programů 
jednotlivých divadel, kin, klubů a galerií 
vlastněných soukromými subjekty.

Infoboxy samozřejmě mají i svou ko-
merční bázi, která hradí chod a údržbu 
vlastního zařízení. Proto zde narazíme 
i na informace reklamního charakteru, 
podle toho, co si jednotliví podnikate-
lé přejí. Nicméně komerční složka není 
upřednostněna.

Jelikož společnost Infohelp působí 
celorepublikově, lze v infoboxech najít 
– díky „on-line“ propojení – obdobné 
poznatky též o jiných městech.

Doufám, že tyto přístroje (obtížně 
poškoditelné) nám všem budou dlouho 
a dobře sloužit.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty

Nová informační služba pro občany
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V hospodě U vystřelenýho oka vy-
stoupí ve čtvrtek 31. března Původní 
Bureš, na Žižkově celkem známá a ob-
líbená psychedelicpunkfolkrocková for-
mace. Jejího kapelníka Jaromíra „Fu-
mase“ Palmeho jsem se zeptala:
Proč jste tak dlouho u Oka nehráli?

My se nikam necpeme, hrajeme jen 
tam, kam nás pozvou. Ale teď máme no-

vého manažera a ten se snaží. I když my 
ani nechceme koncertovat moc často.

Konkrétně v hospodě U vystřelený-
ho oka jsme naposledy hráli ještě s mi-
nulým bubeníkem, tak to muselo být 
tak před třemi roky, ale v těchto kra-
jích jsme vystupovali třeba na Vino-
hradském vinobraní, na Svátku hudby 
a také v Akropoli. Sám s kytarou nebo 
i s doprovodem hraji občas ve Vikadle 
v Bořivojce.
A co je lepší – hrát na pódiu na Mírá-
ku, nebo v nevelké hospodě?

Není to lepší, nebo horší. Je to jiný. 
V hospodách a klubech máme těsnější 
kontakt s publikem a na větších podni-
cích zase většinou dobrý zvuk a pocit 
profesionálního hraní.
Znáte své fanoušky?

Některé ano. Nejvíc jich na nás chodí 
do naší domovské scény v Malostran-
ské besedě. Jsou mezi nimi velké věko-
vé rozdíly, od dětí tak po šedesátníky, 
nejvíc je ale studentů. Myslím, že naši 
fanoušci rozhodně nejsou hloupí.
Hodně Vašich písniček si téměř říká 
o „táboráková“ provedení. Setkal jste 
se už s nějakou takto zlidovělou?

Když jsem jednou hrál sám ve Vi-
kadle, přišel ke mně kluk a omlouval 
se, že po mně chce lidovou písničku, 
kterou jsem nenapsal… Chtěl Nikolu 
Sanderse, což je moje písnička. Když 
jsem mu ji zahrál, tak mi povídá: „Dík, 
ale hraješ to moc pomalu.“

Hodně lidí si dnes nová alba nekupuje, 
ale přepaluje je. Co tomu jako muzi-
kant říkáte?

Přijde mi to normální. Jako když se 
dřív nahrávaly kazety. Já si cédéčka 
taky kopíruji. Česká, zvláště těch mu-
zikantů, se kterými hrajeme nebo kte-
ré máme rádi, se snažím kupovat, ale 
Bob Dylan se bez mých třech stovek 
obejde. Ceny jsou vysoké a bohatnou 
na nich hlavně firmy, ne hudebníci. 
Naše poslední CD jsme si vydali sami 
a je levnější, na koncertech stojí dvě 
stě korun.
Kromě hudebního působení v Původ-
ním Burešovi se věnujete i výtvarné-
mu umění, ilustrujete knížky pro děti 
a malujete. Kde jsou Vaše obrázky 
k vidění?

Kromě dětských leporel jsem dělal 
třeba i Rukověť rodičů malého školáka, 
to je pro dospělé, jak vybrat dětem ško-
lu. Jinak se mi splnil dětský sen – ma-
lovat obrázky k Boříkovým lapáliím, 
po Renčínovi a Bornovi... A taky jsem 
autorem většiny bookletů a obalů na-
šich CD. Výstavu snad budu mít na jaře 
ve zmíněném Vikadle.

A jak byste pozval čtenáře našich no-
vin na koncert?

Je čas přestat koukat na estrády v te-
levizi a začít se bavit sami. A taky je 
dobré na naše koncerty chodit stále, 
protože jsou pokaždé jiné. Skladby, 
obsazení, někdy je to folk, někdy big-
bít a ani ten nehrajeme pokaždé stejně 
rychle.

Připravila Michaela Púčiková 

Divadlo konzervatoře je divadelním
studiem Pražské konzervatoře a již 
patnáctou sezónu mu patří pondělky
v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. 
Studenti 5. a 6. ročníku hudebně dra-
matického oddělení (ve školním roce 
2004/2005 pod pedagogickým vedením
H. Maciuchové a J. Novotného) tak 
mají možnost vystoupit – mnohdy po-
prvé – na scéně profesionálního divadla
a ve svých absolventských představeních
ukázat, co se během studia naučili.

V březnu se můžeme těšit na premié-
ru a první reprízu dramatu Probouze-
ní. Dosud nejúspěšnější dílo norského 
spisovatele anglického původu Juliana 
Garnera (za první verzi hry, nazvanou 
Černí býci, získal v roce 1989 prestižní 
Ibsenovu cenu) vypráví o vině a odči-
nění, zápasu člověka s osudem, pocitu 
marnosti, kterou takový boj přináší, ale 
i jiskřičce naděje, již v sobě skrývá.

Následující měsíc nabídne vedle Pro-
bouzení dvě hry, které si svou premiéru 
odbyly koncem minulého roku. Molié-
rova méně známá komedie Škola pro že-
ny zpracovává tradiční komediální zá -
pletku, založenou na milostném troj-
úhelníku a plnou nedorozumění, s bri-
lancí, která dodnes okouzluje. Tématem 
„lásky a náhody“ stejně jako lehkostí 
a hravostí formy je blízká zvláště mladší 

divácké generaci. V tragikomedii Zlo-
činy srdce (na snímku), kterou se prosla-
vila dramatička Beth Henleyová, sle-
dujeme příběh dosud mladých, ale už 
prvními životními šrámy poznamena-
ných lidí, který se odehrává v zapadlém 
městečku na americkém Jihu. Autorka 
ve svém díle navazuje na atmosféru, 
kterou známe např. z her Tennessee Wil-
liamse, zároveň však nezapírá i inspiraci 

Antonem P.  Čechovem, především jeho 
Třemi sestrami. Před pražské publikum 
se Zločiny srdce znovu vracejí plných 
dvacet let od své premiéry na tehdejší 
Nové scéně Národního divadla.

Zuzana Poláková,
Divadlo konzervatoře

Více o jednotlivých hrách a plánovaný 
program DIKu až do konce června na-
jdete na www.prgcons.cz/akce/dik.asp.

Divadlo konzervatoře uprostřed sezóny

Koncem minulého roku by-
la dokončena rozsáhlá rekon-
strukce sklepní části historic-
ké budovy radnice, která za-

hrnovala i celkové odvlhčení. V rámci 
ní se výrazné proměny dočkala též 
Galerie pod radnicí. Byla rozšířena 
o další výstavní místnost a o zázemí 
pro pořádání vernisáží (včetně mož-
nosti občerstvení a sociálního zaří-
zení). Prostor s částečně obnaženým 
režným zdivem a klenutými stropy byl 
doplněn stylovým osvětlením, nábyt-
kem, dlažbou, vzduchotechnikou a sa-
mostatným topením.

Od Nového roku je možné radnič-
ní galerii znovu navštívit. V současné 
době (do 10. 3.) zde probíhá prodej-
ní výstava s názvem Nepálské umění 
a řemeslo, kterou uspořádala nepálská 
nadace Development of Children and 
Women Center (Centrum pro rozvoj 
dětí a žen). K vidění jsou fotografie 
z Nepálu, thangky (tibetské posvátné 
meditativní obrazy), nepálské umělec-
ké předměty, dřevořezby, sošky či tex-
tilie, dozvědět se lze také mnoho o his-

torii i současných nelehkých osudech 
Nepálu. Finance získané z prodeje vy-
stavovaných děl půjdou ve prospěch 
pořádající humanitární organizace, jež 
se stará o chudé nepálské děti a že-
ny (na snímku vlevo její ředitel Akka 

Lama, který se v úterý 15. 2. osobně 
zúčastnil vernisáže výstavy).

Od 21. března do půlky dubna je 
v Galerii pod radnicí plánována vý-
stava pracovně pojmenovaná Jaroslav 
Foglar – skauti. -red-

V Galerii pod radnicí se opět vystavuje
Státní grafická škola, výchozí insti-

tuce dnešní Vyšší odborné školy a Vý-
tvarné školy Václava Hollara (VOŠ 
a VŠVH), byla založena v roce 1920, 
před 85 lety. K tomuto výročí pořá-
dá škola několik prezentačních akcí. 
Jednou z nich bude společenský ve-
čer „Pohádka“, který se uskuteční 
v pátek 4. března od 20 hodin v kině 
Aero (na snímku náhled maskota této 
akce – futuristické víly Jana Gemrota 
a Michala Suchánka). Projekci animo-
vaných prací studentů oboru interak-
tivní grafiky VOŠ doplní výstava užité 
grafiky ve foyer a představení nových 
katalogů školy.

VOŠ vznikla při VŠVH jako reakce 
na stále větší nároky na profesionalitu 
v oboru grafiky a jeho rychlý vývoj. 
Otevřena byla v tomto školním roce 
a nabízí nástavbové studium pro stu-
denty středních škol. Tříleté studium 
zakončené absolutoriem je zaměřeno 
na prohloubení dovedností v grafickém 
designu, zejména na využívání nových 
trendů počítačové grafiky v oblasti 2D 
a 3D. Absolvent tohoto pomaturitního 
studia by měl být schopen využít těch-
to nových technologií a aplikovat je 
ve volném i užitém umění.

Své kulaté narozeniny oslaví VOŠ 
a VŠVH také výstavami prací svých 
studentů – od 7. března v Norsku 
a od 13. dubna v Praze, v galerii Mi-
chalská 3, kde se představí i díla spřá-
telené norské výtvarné školy.

Mgr. Jaroslav Kučera,
ředitel VOŠ a VŠVH

„Hollarka“ slaví 85 let

Tomáš Beránek: Sběr bylinek (Paračín 2004)

Foto: I. Mičkal

Městská část Praha 3 po-
řádá ve dnech 25. 5. až 17. 6. 
ve výstavní síni Atrium již
III. Žižkovský výtvarný sa-

lón mladých, na němž mohou svá vý-
tvarná díla prezentovat amatéři i pro-
fesionálové ve věku 15 až 25 let, kteří 
bydlí, pracují nebo studují v Praze 3, 
popřípadě k ní mají jiný blízký vztah.
1. Každý z účastníků má právo vysta-
vit jeden obraz (kresbu, grafiku), či 
jednu plastiku, nebo obraz a plastiku. 
2. Dílo musí být adjustováno tak, aby 
mohlo být bez problémů zavěšeno či 

jinak instalováno. 3. Na díle musí být 
uvedeno jméno autora, název, rok 
vytvoření a rozměry. 4. O zařazení 
díla do výstavy rozhoduje s konečnou 
platností výběrová komise. 5. Výstava 
nebude pojištěna. 6. Instalační popla-
tek za jedno dílo činí 200 Kč, účastník 
jej zaplatí na Odboru kultury (Lipan-
ská 14, 3. patro). V případě nevysta-
vení díla bude vrácen. 7. Informace 
a přihlášky na tel. 222 116 350 (Odbor 
kultury) nebo 222 721 838 (Atrium).

Mgr. Helena Vavrušková,
vedoucí oddělení pro kulturu

III. Žižkovský výtvarný salón mladých

Původní Bureš hraje pokaždé jinak

Fanfare Ciocarlia, dnes už téměř kul-
tovní dechovka z vesnice Zece Prajini 
(Deset Polí) ze severovýchodu Rumun-
ska, se vrací v neděli 6. 3. do Akropole. 
Zatímco u nás jsou ansámbly hrající 
na tuby a další plechové nástroje vesměs 
považovány za symbol hudební nudy, 
na východě Evropy hýří tento žánr úplně 
jinými rytmy, barvami i temperamentem. 
Balkánské dechovky hrají v závratném 
tempu a jejich hudba je intoxikovaná oh-
nivým vínem, po domácku pálenou rakijí 
i romským hudební koloritem.

Při pražském vystoupení pokřtí Fan-
fare Ciocarlia své nové album Gili Ga-
rabdi – Ancient Secrets of Gypsy Brass, 
které slibuje odhalit tajemství staré ci-
kánské dechovky. Složení kapely – kla-
rinet, 3 trubky, altsaxofon, 2 lesní rohy, 
2 tuby, velký buben a perkuse – nazna-
čuje, že by se jim to mohlo i podařit.

Koncert rumunské dechovky se ko-
ná v rámci Respect Plus – celoroční pře-
hlídky etnické a world music v Paláci 
Akropolis.

-red-

Nejrychlejší dechovka světa
opět v Praze
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Na konci února otevřela Pražská 
plynárenská u svého areálu v Pra-
ze 4-Michli v ulici U Plynárny 500 no-
vou veřejnou plnicí stanici stlačeného
zemního plynu (CNG). Jejím provozo-
vatelem je dceřiná společnost Pražské
plynárenské s názvem Opravy plynáren-
ských zařízení.

Stanice, která využívá nejmodernější
technologii pro plnění vozidel, je urče-
na široké motoristické veřejnosti. Doda-
vatelem stavby byla společnost Plynopro-
jekt, a. s. Výstavba trvala tři měsíce a stá-
la necelých osm milionů korun. Svou 
investicí Pražská plynárenská přispěje ke
snižování nákladů v silniční dopravě a ze-
jména pak k ochraně životního prostředí.

Michelská stanice je po plnicí stanici
ve Švehlově ulici v Praze 10 druhým
fungujícím zařízením svého druhu
v hlavním městě. Její kapacita plnění je
minimálně dvanáct automobilů za hodi-
nu, otevřeno je od pondělí do čtvrtka od
7 do 12.30 a od 13 do 15.45 hodin
a v pátek od 7 do 12.30 a od 13 do
14.30 hodin. Obsluhu plničky si řidiči
přivolávají sami pomocí elektronického
zvonku. Platit za odebraný zemní plyn
je zatím možné pouze v hotovosti. Po
úpravách softwarového vybavení pro
bezhotovostní platební styk a dalších
nezbytných opatřeních bude možné vy-
užívat i jiné způsoby placení, připravuje
se například samoobslužné čerpání zem-
ního plynu pomocí kartového systému.

Přestavba vozidel Škoda Felicia nebo
Škoda Octavia na pohon stlačeným zem-
ním plynem vyjde zhruba na 60 tisíc ko-
run včetně DPH. Investice se vrátí po
ujetí přibližně 50 až 60 tisíc kilometrů.
Tlaková láhev o objemu 70 litrů, která je
umístěna v zavazadlovém prostoru vozu,
má kapacitu až 17 m3 zemního plynu.
Jedno naplnění vydrží na 180 až 220 ki-
lometrů. Pohon na benzin zůstává u pře-
stavěných osobních vozů zachován.

V hlavním městě jezdí v současné
době na zemní plyn asi čtyři desítky 
automobilů. Pražská plynárenská a její

dceřiné společnosti využívají dalších 50
vozů. Zprovoznění druhé plničky zna-
mená především zvýšení komfortu slu-
žeb při využívání zemního plynu v praž-
ské automobilové dopravě, které by mě-
lo vést k nárůstu zájmu o tento druh pa-
liva mezi majiteli aut. Ti pak budou
šetřit nejen své peníze, ale hlavně
ovzduší v hlavním městě.

Ukázkami venkovských zvyků a zabi-
jačkovými hody začal letos v Praze 3 tra-
diční žižkovský masopust. Na akci pro
děti i dospělé, vrcholící rejem masek, se
i tento rok podílela Pražská plynárenská.

Veselici odstartoval starosta třetí
městské části Milan Český, v rámci za-
chování zvyků v masce medvěda: „Sou-
sedé, přespolní, vítám vás na 12. ročníku
masopustu, jehož program je rok od roku
bohatší,“ promluvil k přítomným.

Pro nejmladší byl připraven dětský
maškarní bál v Paláci Akropolis, na který

navázal program pro dospě-
lé s bohatou tombolou a hu-
debním vystoupením sku-
pin Laura a její tygři ne-
bo Tam Tam Orchestra.
Následující den pak žižkov-
ští radní podávali vlastno-
ručně připravené vepřo-
vé pochoutky v hospodě
U Vystřelenýho oka. Sou-
částí masopustu byl také
komponovaný kulturní pro-
gram pro návštěvníky kina

Aero, jehož vrcholem
byl koncert legendár-
ní kapely The Plastic
People of The Uni-
verse. 

Zejména pro děti
byl jako obvykle nej-
větší podívanou tra-
diční masopustní prů-
vod, který začal na
náměstí Jiřího z Po-
děbrad. Na pochod
městem s pěti zastáv-
kami vyrazili společ-
ně s maskami i žong-
léři, plivači ohně ne-
bo kejklíři. Zábavu
obstarávala také po-
uliční divadla. 

Na masopustní
oslavy městská část
vyčlenila 900 tisíc ko-
run, z toho polovinu
získala od sponzorů.
Jedním z nich byla
i Pražská plynárenská.

Žižkovský masopust začal zabijačkovými hody

Do centra města se vrátily
další plynové lampy

K devíti plynovým lampám,
které byly v říjnu 2002 rozsvíce-
ny v Michalské ulici v Praze 1,
přibylo dalších 26. Magistrát
hlavního města Prahy chce je-
jich instalací do historického
centra zvýšit atraktivitu centra
metropole a přispět tak ke zvý-
šení turistického ruchu v těchto
ojedinělých místech.

Plynové lampy se nově roz-
svítily ve zbývající části Michal-
ské ulice, na Uhelném trhu,
v Melantrichově a Vejvodově
ulici. Jak uvedl radní hlavního
města Prahy Pavel Klega, další
by se mohly v budoucnu objevit
na Ovocném trhu, v Celetné
a Rytířské ulici a případně i na
Karlově mostě. Cílem je pak
osvítit romantickým plynovým
světlem celou Královskou cestu
včetně Hradčanského, Loretán-
ského a Dražického náměstí.
„Návrat k této hezké tradici není
v nákladech o mnoho vyšší než
u elektrického osvětlení,“ upo-
zornil radní Pavel Klega.
„Osvětlení plynem má navíc
v Praze dlouhou historii.
První plynové lucerny
se objevily v roce
1847 a desítky
let patřily ke
koloritu
města.“ 

Lampy jsou denně rozsvěcová-
ny signálem z centrálního dis-

pečinku společně s ostatním
veřejným osvětlením. Přesto

se mohou rozsvěcet stejně
jako v minulosti, kdy

byly na celém úze-
mí Prahy, jednotlivě

lampářskou tyčí. 
Montáž osvět-

lení probíhala
v listopadu
a s přestáv-

kami trvala asi
čtrnáct dnů. Přesto

se neobešla bez drob-
ných komplikací. „Asi

nejobtížnější na instalaci byla
lampa v Melantrichově ulici, bez-

prostředně před Staroměstským ná-
městím. Vede tudy jedna z nejfrekven-
tovanějších turistických tras, neustále
se zde valí davy lidí. Několikrát se
nám stalo, že nám krásami Prahy ohro-
mení turisté podkopli žebřík. Na dru-
hou stranu byly tyto nepříjemnosti vy-
váženy nádherným pohledem na Staro-
městskou radnici s orlojem,“ vzpomíná
Ing. Josef Fík, který společně s Jiřím
Žehourkem ze společnosti Labgas
technologii plynového osvětlení navrhl
a zrealizoval.

Už téměř rok funguje v Paláci Adria
v Praze 1 společná zákaznická kancelář
akciových společností Pražská energetika
a Pražská plynárenská, která byla otevřena
v rámci projektu hlavního města s názvem
Spolu pro Prahu.

Jak ukázal nedávný průzkum, kromě
možnosti vyřídit si záležitosti spojené
s odběrem zemního plynu a elektřiny na
jednom místě, lidé na tomto obchodním
centru nejvíce oceňují jeho polohu v cent-
ru města, dostupnost městskou hromadnou
dopravou a také ochotu personálu.

Projekt Spolu pro Prahu ale neznamená
pouze společnou obchodní kancelář Praž-
ské plynárenské a Pražské energetiky. 
Jeho cílem je vznik jakéhosi obchodního
domu, kde by si obyvatelé Prahy mohli
zařídit všechny služby najednou. Proto se
do projektu postupně zapojují i další spo-
lečnosti, které nabízejí své služby na 
regionální úrovni, mezi nimi například 
Pražské vodovody a kanalizace, Pražská
teplárenská nebo Pražské služby. 

Aktuální informace o společném pro-
jektu lze získat na webové adrese: 
www.spoluproprahu.cz. Na uvedené inter-
netové stránce současně prezentují své
služby také Pražské vodovody a kanaliza-
ce, Pražská teplárenská a Pražské služby. 

Obchodní kancelář v Jungmannově uli-
ci je otevřena od pondělí do čtvrtka od 
9 do 18 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin.

Za plynem a elektřinou 
už rok na stejné místo

Racionálně, bezpečně a ekologicky
Z iniciativy Pražské plynáren-
ské vzniklo v hlavním městě
Pražské sdružení pro zemní
plyn, jehož cílem je racionální,
bezpečné a ekologické využí-
vání zemního plynu. Jeho čle-
ny jsou pouze ty společnosti,
které splňují přísné kvalifikač-
ní požadavky k výkonu profe-
se. Mimo jiné jsou v něm za-
stoupeny montážní firmy, výrobci plynových zařízení,
instalatéři, topenáři a další profese. Díky sdružení mů-
že Pražská plynárenská ovlivňovat své partnery k po-
skytování kvalitních služeb a svým zákazníkům dopo-
ručovat firmy, u nichž může ručit za kvalitu odvedené
práce. Sdružení sídlí v Praze 4-Michli v ulici U Ply-
nárny 500, seznam členů sdružení je k dispozici na we-
bové adrese Pražské plynárenské: www.pszp.cz.

V Horních Měcholupech byla v loňském roce uvedena do provo-
zu nová velmi vysokotlaká regulační stanice, která je nejvýkon-
nější v České republice a patří k největším zařízením svého dru-
hu v Evropě. Byla postavena z důvodu kvalitnějšího zásobování
obyvatel hlavního města zemním plynem.

Majitelé aut na zemní plyn mohou od února
využívat novou plnicí stanici

10 důvodů pro
automobily na zemní plyn
● jejich provoz je levnější než provoz

vozů na benzin a naftu (cena CNG
v Praze je 12,80 Kč/m3 včetně DPH,
přičemž 1 m3 zemního plynu předsta-
vuje asi litr benzinu Natural nebo 
1,2 litru nafty), zemní plyn je prodá-
ván v kilogramech, cena jednoho 
kilogramu je 18,50 Kč

● produkují výrazně méně škodlivin
než vozidla na klasický pohon 

● vliv zemního plynu na skleníkový efekt
je v porovnání s benzinem o 20 % menší 

● mají delší životnost motoru, který má
zároveň rovnoměrnější a tišší chod
než běžné vozy 

● umožňují delší intervaly výměny oleje 
● mají lepší startovací vlastnosti při

nízkých teplotách 
● zemní plyn je oproti benzinu, naftě

a LPG lehčí než vzduch, a proto
v případě netěsností uniká vzhůru
a ne k zemi

● zápalná teplota je oproti benzinu
dvojnásobná 

● tlakové nádrže vyrobené z oceli, hli-
níku nebo kompozitních materiálů
jsou bezpečnější než nádrže na kapal-
né pohonné hmoty, navíc jsou vyba-
veny řadou bezpečnostních pojistek 

● zásoby zemního plynu jsou dlouho-
dobější než zásoby ropy

Co si mohou mimo jiné ve společ-
né obchodní kanceláři vyřídit zákaz-
níci Pražské plynárenské? 
● připojení nového odběrného místa
● rozšíření odběru
● převedení odběru při změně uživate-

le domu či bytu
● ukončení odběru
● změny smlouvy
● detektor úniku zemního plynu
● zákaznickou kartu
● reklamaci

Generální ředitel Pražské plynárenské
Ing. Milan Fafejta
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Zápis do mateřských škol

Zápis do mateřských škol zřizovaných městskou 
částí Praha 3 se pro školní rok 2005/2006 koná 
ve dnech 13. a 14. dubna od 13 do 17 hodin. Žá-
dosti si zájemci vyzvednou v jednotlivých školách 
a ve jmenovaných termínech je přinesou vyplněné.

Všechny mateřské školy v Praze 3 (celkem 15) 
mají vlastní školní vzdělávací program, který vy-
chází z Rámcového programu pro předškolní vzdě-
lávání, vypracovaného Ministerstvem školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR. Školy se dále řídí zákonem 
č. 561/04 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), a vyhláškou MŠMT č. 14/05 Sb., o předškol-
ním vzdělávání.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání se pohy-
buje na jednotlivých mateřských školách od 300 
do 450 Kč. Tato částka se stanovuje tak, aby nepře-
sáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních nein-
vestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním 
roce. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se nově 
poskytuje zdarma.

Dvojstranu stručně představující jednotlivé ma-
teřské školy připravila redakce Radničních novin 
Prahy 3 ve spolupráci s ředitelkami škol a Odbo-
rem školství. Podrobnější informace k jednotlivým 
MŠ lze nalézt na radničních internetových strán-
kách www.praha3.cz pod kolonkou Školství.

Za Odbor školství
Marcela Poláková

Mateřská škola Buková 26
Ředitelka: Vlastimila Vrabcová
Tel./fax: 284 824 657
E-mail: ms.bukova@quick.cz
Počet tříd: 2 věkově smíšené

Provoz: 6.30–17.30; příchod dle domluvy

Školní vzdělávací program: „Pojďme si hrát“ – 
orientace na to, aby se děti učily chápat svět ko-
lem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet.
Vybavení: Zahrada s novými dřevěnými prů-
lezkami, 2 tělocvičny, kuchyně, sauna, bazének
Nabídka kroužků: Rytmicko-taneční, pěvecký, 
výtvarný, angličtina, logopedická prevence, ja-
zykové chvilky pro správnou výslovnost, indivi-
duální program pro děti s odloženou školní do-
cházkou
Pravidelné akce: Oslavy svátků – Vánoce, Veliko-
noce, Den Země, Den matek a Den dětí, divadla 
v MŠ, hudební produkce „rodiče dětem“ a „děti 
rodičům“, výlety, výstavy
Specifika: Školu navštěvují děti alergické, astma-
tické, s oslabeným imunitním systémem a jinými 
zdravotními vadami (s výjimkou mentálního po-
stižení), ale také děti zdravé vyžadující menší ko-
lektiv. Stará se o ně jak pedagogický, tak zdra-
votnický personál pod vedením odborné dětské 
lékařky (v MŠ se podávají léky, provádí se reha-
bilitační cvičení a inhalace, 2x týdně je prohlídka, 
1x týdně pobyt v sauně a bazénku). Pravidelné 
je čistění zubů po každém jídle. MŠ spolupracu-
je s Klubem rodičů a s o. s. Liga proti rakovině. 
Nabízí individuální přístup, skupinovou práci, 
volný přístup rodičů do tříd a adaptační postup, 
preferuje hravé činnosti a důraz klade na samo-
statnost, vzájemnou spolupráci a toleranci. 

Mateřská škola Na Balkáně 74
Ředitelka: Jaroslava Kozohorská
Tel./fax: 284 820 546
E-mail: skolka.balkan@dtg.cz
Počet tříd: 3 podle věkových skupin

Provoz:  6.30–17.00; příchod do 9.00 
nebo dle domluvy

Školní vzdělávací program: Ekoškolka
Vybavení: Zahrada s pískovišti a herními prvky, 
hřiště s umělým povrchem, kuchyně, jídelna, PC 
pro děti
Nabídka kroužků: Výuka angličtiny rodilými mluv-
čími, plavání (bazén Pražačka), sport (TJ Spoje) 
+ podle poptávky rodičů
Pravidelné akce: Oslavy svátků – Den Země, Den 
dětí, Vánoce a Velikonoce, karneval, pálení čaroděj-
nic – táborák pro rodiče s dětmi na školní zahradě, 
sportovní soutěže, sponzorování tučňáka, divadlo 
a koncerty v MŠ, polo- i celodenní výlety do příro-
dy, návštěva ZOO a divadla, škola v přírodě
Specifika: Škola je umístěna v klidném a čistém 
prostředí a plně vyhovuje náročným potřebám dětí. 
Poskytuje jim pestrou a zdravou stravu. Je otevřená 
novým podnětům a počítá s aktivní spoluprací ro-
dičů. Její výchovná koncepce vychází z trendů sou-
časné vývojové psychologie, zaměřuje se na kom-
plexní rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku 
a na jeho přípravu do školy. Snahou je pobyt dítěte 
ve školce co nejvíce přiblížit prostředí širší rodiny, 
důraz je kladen na zdravý životní styl a citlivý vztah 
k životnímu prostředí. MŠ spolupracuje s okolními 
ZŠ, se ZUŠ a s foniatrickým lékařem.

Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 31. 3. 
od 10.00 do 16.00 hod. (od 14.00 hod. připravena 
výtvarná dílna pro rodiče i děti).

Mateřská škola Libická 4
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Tomášová
Tel./fax: 267 311 123
E-mail: mslibicka@ti.cz
Počet tříd:  7 – podle věkových skupin 

i věkově smíšené
Provoz: 6.30–17.30; příchod dle domluvy

Školní vzdělávací program: Všeobecné zaměření
Vybavení: Kuchyně, jídelna, nově zrekonstruova-
ná zahrada
Nabídka kroužků: Angličtina, němčina, keramika, 
počítače, tanečky, plavání (bazén v Hloubětíně), 
hra na flétnu
Pravidelné akce: Oslavy svátků – Den matek, Ve-
likonoce, Vánoce a Den dětí, cirkus a divadél-
ka ve škole, výlety, návštěvy pražských divadel 
a ZOO, škola v přírodě
Specifika: Škola leží v blízkosti stanice metra A
„Flora“. Její zahrada prošla v minulém roce roz-
sáhlou rekonstrukcí a je vybavena rozličnými mo-
derními herními prvky pro děti (atypická pískoviš-
tě vyplněná mořským pískem, houpačky, skákadla, 
skluzavkový tunel apod.). MŠ spolupracuje s mno-
ha institucemi, např. s místními pediatry, základ-
ními školami, středními pedagogickými školami, 
Střední uměleckoprůmyslovou školou na Žižkově 
nám., Střední výtvarnou školou Václava Hollara, 
Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 3 
či Univerzitou Karlovou. Studenti středních a vy-
sokých škol zde vykonávají své souvislé praxe.

Školu navštěvují také děti jiných národností 
a z různých jazykových prostředí, výchovný pro-
gram se zaměřuje na jejich integraci. Rodiče mají 
volný přístup do tříd a každý den možnost hovořit 
s učitelkou, škola také pravidelně pořádá Den ote-
vřených dveří.

Mateřská škola Waldorfská, 
Koněvova 240a

Ředitelka: Mgr. Táňa Smolková
Tel./fax: 284 827 617
E-mail: waldorf.ms@volny.cz
Počet tříd: 3 věkově smíšené

Provoz: 7.00–17.00; příchod do 8.45

Školní vzdělávací program: „Jsme dětmi naší Země“ 
– waldorfská pedagogika
Vybavení: Všechny hračky i zařízení jsou pouze 
z přírodních materiálů (dřevo, ovčí vlna, včelí vosk, 
len atd.), při práci s dětmi se nepoužívá televize, vi-
deo ani počítače.
Nabídka kroužků: Hra na flétnu, keramika pro děti 
s rodiči, muzikoterapie
Pravidelné akce: Měsíční slavnosti, vánoční a veli-
konoční jarmark, výlety, semináře
Specifika: Škola je zařazena do mezinárodní sítě 
waldorfských MŠ. Snaží se rozvíjet osobnost dítěte 
v její celistvosti, je pro ni důležitý prožitek, ne pouze 
výsledek, cesta, kterou se dítě ubírá v jednotlivých 
obdobích svého života. Zaměřuje se na probouze-
ní živého myšlení, širokého soucítění a vůle vedoucí 
k zodpovědnosti a na vlastní tvůrčí vyjádření.

Rodiče jsou pro MŠ partnery, jejich přítomnost 
ve školce je považována za samozřejmost a jejich 
podíl např. na přípravě a průběhu slavností je ví-
tán a očekáván. Většina učitelek má vysokoškol-
ské vzdělání nebo si jej doplňuje, podmínkou je 
absolvování tříletého studia waldorfské pedago-
giky se zahraniční praxí. Stravování se opírá o zá-
sady racionální výživy, preferována je syrová ze-
lenina a podle možností biopotraviny, maso se 
připravuje pouze dvakrát v týdnu (hlavně ryby 
a drůbež). Bližší informace o MŠ lze najít na inter-
netové adrese www.waldorf.cz.

Mateřská škola Jeseniova 4, 6
Ředitelka: Ladislava Lébrová
Tel.: 222 716 407, fax: 222 711 649
E-mail: msjeseniova1@volny.cz
Počet tříd:  7 – podle věkových skupin 

i věkově smíšené
Provoz:  6.30–17.00; příchod v 6.30–8.00 

a 8.30–9.00

Školní vzdělávací program: Od sněženek k sněhu-
lákům – všeobecné zaměření
Vybavení: Tělocvična, kuchyně, sauna, zahrada 
s herními prvky a mlhovištěm, počítačová praco-
viště
Nabídka kroužků: Pohybový, hudební, výtvarný, ta-
neční, angličtina, keramika (Nová Trojka), plavání 
(bazén v Hloubětíně)
Pravidelné akce: Divadla a koncerty v MŠ, maškar-
ní karneval, mikulášská nadílka, vánoční besídka, 
školní akademie, výlety, návštěvy divadel a ekolo-
gického centra Toulcův Dvůr, škola v přírodě
Specifika: Škola je umístěna v těsné blízkosti vrchu 
Křížek, v dosahu MHD. Je moderně a účelně vyba-
vená s dostatečným množstvím hraček a metodic-
kých pomůcek, tělocvičného nářadí a náčiní i po-
můcek pro pohybovou aktivitu na zahradě. Usiluje 
o všestranný a harmonický vývoj svěřených dětí, 
velký důraz klade na rozvoj jejich estetického vní-
mání a fyzické a zdravotní kondice (k tomu přispí-
vá i možnost pravidelného saunování). V jedné tří-
dě je zapsáno maximálně 24 dětí. MŠ spolupracuje 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze3, 
se ZŠ Žerotínova, s logopedem, při vítání občán-
ků se žižkovskou radnicí. Rodiče mají volný přístup 
do tříd a na zahradu, a tak možnost seznamovat se 
s prostředím, ve kterém jejich děti tráví většinu své-
ho času. Další zájemci si mohou školu prohlédnout 
po telefonické domluvě.

Mateřská škola Jeseniova 98
Ředitelka: Eva Vajnlichová
Tel./fax: 271 772 732
E-mail: msjeseniova98@volny.cz
Počet tříd: 4 věkově smíšené

Provoz:  6.30–17.00; příchod v 6.30–8.00 
nebo dle domluvy

Školní vzdělávací program: „Krok za krokem“ 
– zaměření na všestrannou péči podporující roz-
voj dětí
Vybavení: Zahrada s rozličnými herními prvky 
(skluzavky, průlezky, houpačky, domeček, pohyb-
livý můstek a kladinka), brouzdalištěm a 4 písko-
višti, kuchyně
Nabídka kroužků: Kurz plavání (bazén Pražač-
ka), angličtina (dvakrát týdně)
Pravidelné akce: Čertovský den, vánoční nadíl-
ka, karneval, zájezdová divadla a cirkus v MŠ, 
divadlo „Děti dětem“, loučení s předškoláky, 
Den dětí, jarní výstava dětských prací pro rodiče 
i veřejnost, celoškolní „Setkání dětí s písničkou“, 
zahradní párty s rodiči a dětmi, polo- a celodenní 
výlety, škola v přírodě, společná vycházka za Ja-
nem Žižkou na Vítkov
Specifika: Budova MŠ je situována na jih a leží 
v rozlehlé zahradě se vzrostlými stromy a keři. 
Programem všech tříd běžně prolínají pěvecké, 
dramatické, výtvarné a hudebně-pohybové čin-
nosti. Třídy jsou heterogenní – věkově smíšené, 
což je zvláště výhodné pro sourozence navště-
vující školu. Pracuje se se skupinkami dětí s roz-
lišnou náročností úkolů, individuálně s dětmi 
s odkladem školní docházky a problémovými. 
Důraz je kladen také na spolupráci se ZŠ Jese-
nio va a s rodiči, kterým je umožněn volný pří-
stup do tříd.

Mateřská škola Jeseniova 204
Ředitelka: Mgr. Alena Luhanová
Tel./fax: 271 772 056
E-mail: msjeseniova@volny.cz
Počet tříd: 4 podle věkových skupin

Provoz:  6.30–17.30; příchod v 6.30–8.00 
nebo dle domluvy

Školní vzdělávací program: Všeobecné zaměření
Vybavení: Zahrada, hřiště, mlhoviště, kuchyně, 
keramická dílna, součástí každé třídy herna, šat-
na, výdejna jídla a sociální zařízení, ve 3 třídách 
počítače
Nabídka kroužků: Šikovné ruce, keramika, ryt-
mik, aerobik, anglický jazyk, hra na flétnu, plavá-
ní (bazén Pražačka)
Pravidelné akce: Divadelní a hudební pořady 
ve školce i mimo ni, návštěva u hasičů a skákacího 
hradu, polo- a celodenní výlety, oslava Dne dětí 
– pouť na zahradě MŠ, táboráky, přespání v MŠ, 
dvakrát ročně výjezdy na ozdravné pobyty, besídka 
a vánoční posezení s rodiči
Specifika: Škola má rozsáhlou zahradu, bohatě vy-
bavenou herními prvky ze dřeva, která leží mimo 
rušné komunikace – dostatečně dlouhý každodenní 
pobyt venku je samozřejmostí. Výchovně vzděláva-
cí působení je založeno na individuálním přístupu 
ke každému dítěti, adaptace nově přijatých probíhá 
s ohledem na jejich specifické potřeby. V MŠ jsou 
používány antialergické lůžkoviny, v provozu jsou 
zvlhčovače a čističe vzduchu. Pěti- až šestileté děti 
po obědě nespí. Pravidelný kontakt s rodiči je mimo 
jiné zajišťován jejich volným přístupem do tříd. 

Cílem školy je spokojené dítě i spokojení rodiče.

Den otevřených dveří se koná v úterý 15. 3. 
od 13.00 do 17.00 hod.
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Mateřská škola Milíčův dům, 

Sauerova 2
Ředitelka: Marta Vrabcová
Tel./fax: 222 582 364
E-mail: milicuvdum@volny.cz
Počet tříd:  4 věkově smíšené 

(2 pro děti se zdravotním postižením)
Provoz:  7.00–17.00; příchod i odchod 

kdykoliv během dne

Školní vzdělávací program: „Hrajeme si spolu“ – 
zaměření hlavně na vztahy mezi dětmi
Vybavení: Tělocvična, keramická dílna, prosklená 
terasa, jídelna, dobře vybavená zahrada, atypické 
zařízení tříd (důležitá je jeho estetická stránka)
Nabídka kroužků: Vždy vychází ze zájmu rodičů 
a potřeb dětí, není prioritou MŠ
Pravidelné akce: Divadla a koncerty v MŠ i mimo 
školu, výlety, táborák, oslavy narozenin, oslavy roč-
ních období, třídní schůzky s ukázkami práce s dět-
mi, besídky
Specifika: Koncepce školy vychází z myšlenek hu-
manisty a pedagoga Přemysla Pittra, zakladatele 
Milíčova domu, tj. důraz je kladen na tolerantnost, 
otevřenost a příkladný vztah k dětem. Školní vzdě-
lávací program se zaměřuje na všestranný rozvoj 
dítěte podle jeho možností a volby (formou pro-
jektů). Při výchově a vzdělávání vychází MŠ ze své-
ho doplňujícího postavení vůči rodině a uznává pr-
vořadost jejího výchovného působení a poslání.

Škola poskytuje též speciální péči dětem, které 
z různých důvodů nemohou navštěvovat běžné tří-
dy jiných mateřských škol. Má zkušenosti s dětmi 
hyperaktivními, nevidomými, s opožděným vývo-
jem, vadami řeči (v MŠ působí klinický logoped), 
poruchami chování, Downovým syndromem. Vel-
mi úzce spolupracuje s Klubem rodičů, který je při 
MŠ zaregistrován. Škola má vlastní internetové 
stránky – http://milicuvdum.sweb.cz.

Mateřská škola Přibyslavská 1
Ředitelka: Jaroslava Rožnovská
Tel./fax: 222 712 764
E-mail: mspribyslavska@ufo.cz
Počet tříd: 2 podle věkových skupin

Provoz: 6.30–17.00; příchod dle domluvy

Školní vzdělávací program: Všeobecné zaměření 
s důrazem na prožitkové učení
Vybavení: 3. třída sloužící jako tělocvična a pro-
stor pro kroužky, školní zahrada s bohatou zele-
ní (cca 5 minut chůze od vlastní budovy), kuchy-
ně společná se ZŠ
Nabídka kroužků: Dvakrát týdně výuka anglické-
ho jazyka, jednou týdně kroužek hudebně-pohy-
bové terapie a hry na flétnu
Pravidelné akce: Divadelní představení a koncer-
ty, polo- a celodenní výlet, jednou ročně výjezd 
na ozdravný pobyt, oslavy narozenin dětí, Velikonoc, 
Mikuláše a Vánoc, karneval, pořádání soutěživých 
her a loučení s předškoláky, informativní schůzky 
s rodiči nově přijatých dětí včetně prohlídky školy
Specifika: Škola se nachází ve společné budo-
vě se ZŠ Vlkova. To umožňuje intenzivní spolu-
práci s touto školou: pořádají se návštěvy v 1. tří-
dě, ukázková hodina výuky, představení pro mladší 
kamarády. Děti jsou zapsány ve dvou odděleních 
– v „modré“ třídě jsou děti tří- až čtyřleté, v „zele-
né“ pěti- až šestileté. Třídy, šatna, WC s umývárnou 
jsou v jednom podlaží, což je výhodné pro volný 
pohyb dětí v prostorách školy a rozvíjení jejich sa-
mostatnosti. Škola nabízí dětem možnost seznamo-
vat se hravou formou se základy počítačové techni-
ky, u dětí se rovněž pěstuje vztah k městu, v němž 
žijí, a jeho okolí (s prvky ekologie). Rodiče mají 
volný přístup do tříd.

Mateřská škola 
nám. Jiřího z Lobkovic 23

Ředitelka: Danuše Fárková
Tel./fax: 267 310 270
E-mail: mslobkovic@volny.cz
Počet tříd: 4 podle věkových skupin

Provoz: 6.30–17.00; příchod dle domluvy

Školní vzdělávací program: Všeobecné zaměření 
s důrazem na estetiku
Vybavení: Zahrada s herními prvky, kuchyně, ke-
ramická dílna, tělocvična, počítače ve třídách
Nabídka kroužků: Keramika, hudebně-pohybo-
vý kroužek, anglický jazyk, plavání (bazén Pra-
žačka), hra na flétnu
Pravidelné akce: Divadelní představení ve školce, 
mikulášská nadílka, vánoční besídka, karneval, ve-
likonoční jarmark, noční spaní v MŠ, polo- i celo-
denní výlety, sportovní soutěže, táborák, návštěvy 
různých kulturních akcí, škola v přírodě
Specifika: Škola je obklopena zelení. Nabízí kva-
litní standardní a širokou nadstandardní péči 
o svěřené děti, snaží se u nich rozvíjet samostat-
nost a zdravé sebevědomí. V školním vzděláva-
cím programu je důraz kladen mimo jiné na vý-
tvarnou činnost, zkouší se i netradiční techniky. 
Velkou výhodou je, že MŠ má dobře vybavenou 
keramickou dílnu s vlastní pecí.

Důležitá je pro školu také spolupráce s rodiči 
a jejich informovanost – výměnu názorů a zkuše-
ností umožňuje každodenní styk, MŠ kromě toho 
pořádá Den otevřených dveří a řadu akcí, na něž 
jsou zvány děti spolu s rodiči, o školní činnosti in-
formuje také prostřednictvím nástěnek a výsta-
vek. Prohlídku školy si lze domluvit telefonic-
ky, přijít je možné také s dětmi, které si pohrají 
s hračkami i ostatními předškoláky.

Mateřská škola Sudoměřská 54
Ředitelka: Mgr. Jana Vaníčková
Tel./fax: 222 728 705
E-mail: mssudomerska@mbox.vol.cz
Počet tříd: 4 věkově smíšené

Provoz: 6.30–17.30; příchod kdykoliv během dne

Školní vzdělávací program: Všeobecné zaměření + 
integrace dětí s vadami řeči a poruchou komunikace 
(supervize klinického logopeda)
Vybavení: 2 zahrady s pískovišti a herními prvky, ku-
chyně, keramická dílna, čističky a zvlhčovače vzduchu
Nabídka kroužků: Keramický, výtvarný, rytmika, 
hra na flétnu, angličtina, plavání (bazén Pražačka), 
lyžařský kurz
Pravidelné akce: Divadelní představení v MŠ, osla-
vy svátků, besídky pro rodiče, návštěvy muzeí a do-
pravního hřiště, polo- a celodenní výlety, pořádání 
soutěžních dnů, školy v přírodě
Specifika: Již 3. rokem je ve škole otevřena třída  
zajišťující individuální logopedickou péči a rozvoj 
komunikačních dovedností (přednostně pro děti 
s vadami řeči). Speciální pedagog – logoped zde 
denně provádí logopedickou péči, v kolektivu i indi-
viduálně. Škola spolupracuje s Klubem rodičů, kte-
rý při ní vznikl, se ZŠ Lupáčova a ZŠ Chelčického, 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 3 
a 3. lékařskou fakultou UK. Rodičům je přístupná 
po celou provozní dobu. Každou středu od 15.00 
do 17.00 hod. nabízí možnost návštěvy dětem mlad-
ším 3 let společně s rodiči. MŠ je také adoptivním 
rodičem papouška v ZOO Praha. Další informace 
najdete na www.volny.cz/ms-sudomerska.

Den otevřených dveří se koná ve středu 23. 3. 
od 9.00 do 16.00 hod.

Mateřská škola 
U Zásobní zahrady 6

Ředitelka: Mgr. Eva Minksová
Tel./fax: 271 774 967
E-mail: mszahrada@volny.cz
Počet tříd:  4 – 3 podle věkových skupin, 

1 věkově smíšená
Provoz: 6.30–17.00; příchod dle domluvy

Školní vzdělávací program: „Hrajeme si pro radost“
Vybavení: Velká zahrada se vzrostlými stromy, prů-
lezkami a skluzavkami, 4 pískoviště, keramická pec, 
kuchyně a prádelna
Nabídka kroužků: Angličtina (vede Dětská agen-
tura Kroužky), hra na flétnu, keramický a výtvarný 
kroužek, plávání (bazén Pražačka), taneční krou-
žek (taneční škola Rytmik)
Pravidelné akce: Mikulášská, vánoční besídka,  Rej
čarodějnic, karneval, Den matek, Den dětí, diva-
dlo a koncerty v MŠ, sportovní dopoledne, ozdrav-
né pobyty, výlety za kulturou, společné akce dětí 
a rodičů (například Martinská světýlka, posezení 
u stromečku, zahradní slavnosti, práce s keramic-
kou hlínou)
Specifika: Škola je umístěna v klidném a nehluč-
ném prostředí v těsné blízkosti parku Parukářka, 
který je společně s vlastní zahradou využíván k po-
bytu venku. Preferuje práci v malých skupinách, za-
měřuje se na individuální schopnosti a dovednosti 
jednotlivých dětí, program přizpůsobuje jejich po-
třebám, zájmům a pracovnímu tempu. Již několi-
kaleté zkušenosti má s integrací dětí s lehčími kom-
binovanými vadami. Spolupracuje s Integračním 
centrem Zahrada, se Speciálně pedagogickým cen-
trem pro děti a mládež s vadami řeči a s Pedago-
gicko-psychologickou poradnou v Praze 3. Rodiče 
mají možnost si po telefonické dohodě MŠ pro-
hlédnout a zúčastnit se zájmové činnosti.

Mateřská škola Vozová 5
Ředitelka: Zdeňka Jevická
Tel./fax: 222 715 636, 222 722 224
E-mail: msvozova@seznam.cz
Počet tříd: 5 podle věkových skupin

Provoz: 6.30–17.30; příchod dle domluvy

Školní vzdělávací program: „Jen si, děti, všim-
něte, co je krásy na světě“ – zaměření na este-
ticko-citové tvořivosti, rozvíjení osobnosti dítě-
te s komunikativními dovednostmi a neformální 
spolupráci s rodinou
Vybavení: Členitá zahrada u Riegrových sadů, 
kuchyně a prádelna (pavilon B), tělocvična a pra-
covní třídy (pavilon A1), každá třída má vlastní 
hernu, kabinet a jídelnu.
Nabídka kroužků: Hudebně-pohybový – flétna, 
seznámení s angličtinou + podle poptávky rodičů
Pravidelné akce: Sportovní a kulturní akce v MŠ 
i mimo školu, jarmark s výstavou dětských prací, 
Skřítek Podzimníček, Vánoce, Masopustní vese-
lice, vynášení Morany, Velikonoční zajíček, Den 
matek, Den dětí – maškarní rej, společné akce 
„Rodiče a dítě“ – víkendové výlety, tvůrčí dílny, 
Poslední zvonění
Specifika: Škola je tvořena třemi pavilony (A1, 
A2 a B), které jsou propojeny zasklenou spojo-
vací chodbou. Filosofií výchovné práce v MŠ je 
rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti 
v přirozeném a podnětném prostředí, s využitím 
metod podporujících učení hrou v souladu zá-
jmů a potřeb dítěte. Spolupracuje se základními 
školami, s Pedagogicko-psychologickou porad-
nou v Praze 3, Speciálně pedagogickým centrem 
pro děti a mládež s vadami řeči a pediatrem. MŠ 
je možné navštívit kdykoliv v průběhu dne.

Mateřská škola Pražačka, 
Za Žižkovskou vozovnou 17

Ředitelka: Ivana Staňková
Tel./fax: 222 592 043
E-mail: msprazacka@volny.cz
Počet tříd: 4 podle věkových skupin

Provoz:  6.30–17.30; příchod do 8.45 
nebo dle domluvy

Školní vzdělávací program: Zaměření na citovou 
a ekologickou výchovu a všeobecné znalosti, 
postupuje se podle publikace Gabriely a Mila-
dy Přikrylových – Hrajeme si: Barevné kamínky 
od jara do zimy (od Kdo všechno přišel do školy 
přes Těšíme se na Ježíška až k Co už umím).
Vybavení: Tělocvična, společenská místnost, ke-
ramická dílna, kuchyně, 2 jídelny, zahrada s her-
ními prvky (v letošním roce budou instalovány 
nové)
Nabídka kroužků: Angličtina, hra na flétnu, pla-
vání (bazén Pražačka), taneční kroužek
Pravidelné akce: Mikuláš, vánoční besídka pro dě-
ti a rodiče, vítání jara, noc v MŠ, karneval, návště-
va ZOO, celodenní výlet, opékání buřtů na školní 
zahradě společně s rodiči, škola v přírodě, návště-
va divadla a divadelní představení v MŠ
Specifika: Škola se v Rámcovém vzdělávacím 
programu zaměřuje hlavně na naplňování potřeb 
dítěte, podporuje jeho „učení“ v nejširším slova 
smyslu a snaží se dosáhnou toho, aby byly děti 
ve škole spokojené a uvědomovaly si vlastní je-
dinečnost a hodnotu.

Rodiče mají přístup do tříd denně při přícho-
du i odchodu, při zápisu si mohou školu prohléd-
nout a jejich děti si zde pohrát. Jinak je MŠ mož-
né navštívit také po telefonické dohodě. Škola 
má vlastní internetové stránky – www.acein.cz/
msprazacka a www.acein.cz/msprazackaakce.

Mateřská škola Na Vrcholu 1a
Ředitelka: PaedDr. Eva Popelková
Tel.: 284 861 184, fax: 284 860 798
E-mail: info@msnavrcholu.cz
Počet tříd: 3 věkově smíšené

Provoz: 7.00–17.00; příchod kdykoliv během dne

Školní vzdělávací program: Jedna třída se zamě-
řením na seznamování s anglickým jazykem, jed-
na třída se zaměřením na výtvarnou výchovu, 
pro všechny třídy program „Šťastné dítě“
Vybavení: Ve všech třídách počítače přizpůsobe-
né menším dětem včetně softwaru v českém i an-
glickém jazyce, 2 ložnice a tělocvična v 1. patře, jí-
delna, zahrada s 3 pískovišti a rozličnými herními 
prvky (3 dřevěné domky, lokomotiva, skluzavky, 
houpačky, prolézačky), keramická pec, v létě na-
fukovací bazén za budovou
Nabídka kroužků: Anglický jazyk, taneční krou-
žek, hra na flétnu, pohybový kroužek (tělocvična 
Balkán), plavání (bazén Pražačka)
Pravidelné akce: Jednou až dvakrát v měsí-
ci kulturní akce v MŠ nebo mimo školu, návště-
vy ZOO, celodenní výlet, oslavy svátků – Vánoce, 
Velikonoce, Den matek apod., pro rodiče – čtyři-
krát v roce schůzka s ukázkou práce dětí
Specifika: Strava se dováží ze školní jídelny MŠ 
Jeseniova, třídy jsou heterogenní, příchody a od-
chody bez časového omezení, pěti- až šestileté děti 
bez odpoledního odpočinku. MŠ má vlastní inter-
netové stránky – www.msnavrcholu.cz.

Cílem školy jsou šťastné děti a úcta k individua-
litě každého z nich.

Den otevřených dveří se koná ve středu 30. 3. 
od 8.00 do 17.00 hod.
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1, 2, 7, 8, 9, 10 – masopustní průvod a masky,  3 – saxofonista The Pla stic People 
of the Universe Vratislav Brabenec, 4 – Tajemný mnich Daniel Reisiegel a Ja-
gabab, 5 – dětské maškarní odpoledne, 6 – přítel Divadla Continuo Dominik 
Tesař, 11 – Laura a její tygři,  12 – Pavla Kapitánová a Aleš Brichta, 13 – tygřík 
na radničním dvoře, 14 – Jeho Excelence biskup Jaroslav Brabec
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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 394Firma 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

 *** AKCE ***
ZIMNÍ SLEVY!

Tel./fax: 284 864 376, mobil: 724 325 599, 724 325 598, e-mail: praha3@stakoplast.cz, www.stakoplast.cz
Infolinka 800 199 200

PLASTOVÁ OKNA PRO VÁS

VÝRAZNÉ ZIMNÍ SLEVY! ! !
•navrhneme•zaměříme•vyrobíme•namontujeme•plný servis•    

•vysoká kvalita•zajímavé slevy•splátkový prodej•  Krásova 701/3, Praha 3

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

nabízí  VŠ s praxí.
Osobní přístup, nízké ceny

Telefon: 608 066 088

SIEGL
K O N T E J N E R Y

ODVOZ ODPADU

PRODEJ PÍSKU

Tel.: 602 20 30 44

EXKLUZIVNÍ NEBYTOVÝ 
PROSTOR K PRONÁJMU!
Společenství vlastníků jednotek U Vodárny 16 dlou-
hodobě pronajme od 1. 10. 2005 nebytové prostory  
v domě č. p. 878 (roh U Vodárny 16 a Vinohradská 56, 
přimo u vstupu do stanice metra Jiřího z Poděbrad): 
přízemí 226,5 m2 1 359 000 Kč/rok
suterén 37,0 m2 148 000 Kč/rok
suterén 15,0 m2 30 000 Kč/rok
výkladce o výměře 4,5 m2 80 000 Kč/rok
Prostory jsou vhodné k bankovnictví nebo jako kan-
celáře – dosud je užívá Česká spořitelna, a. s.

Nabídky zasílejte na adresu:
Společenství vlastníků jednotek U Vodárny 16

U Vodárny 16, 130 00 Praha 3
(K provozování hazardních her a erotických služeb nebudou prostory pronajaty.)

FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

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

REALITY BYTY Hrubý s. r. o.

VÝMĚNY, VÝKUP 
a PRODEJ

BYTŮ A DOMŮ!
info@realitybyty.cz

Tel.: 777 001 419, 224 254 708

Chirurgické operace laparoskopické i klasické
• žlučník • slepé střevo • kýly 

• křečové žíly  • operace konečníku 
• řitní trhliny • haemorroidy 
• píštěle • nezhoubné nádory  

Interní lékařství   
• kompletní interní vyšetření   

• předoperační vyšetření • EKG   

Chirurgická ambulance
• chirurgie • poradna pro choroby konečníku 

• endoskopie • ambulantní nebolestivá 
ošetření haemorroidů  

Gastroenterologie
• endoskopická vyšetření žaludku • tlustého 

střeva • odstraňování polypů • prevence 
rakoviny tlustého střeva a konečníku  

SANATORIUM sv. ANNY  EGK, spol. s r. o. 

  EGK, spol. s r.o., Luční 7a, 130 00 Praha 3, tel: 284 081 211, 266 310 319, 266 310 641, 266 310 460
e-mail: administrativa@egk.cz • www.egk.cz

Naše zařízení je partnerem zdravotních pojišťoven.

Základní škola 
Kladská 1, 120 00 Praha 2
s rozšířenou výukou jazyků
Fakultní škola Pedagogické fakulty UK

přijímá pro výuku s rozšířeným 
vyučováním cizím jazykům přihlášky žáků 
ze 2. tříd ZŠ do 8. dubna 2005. Přijímací řízení 
žáků do 3. ročníku se koná 18. dubna 2005.

Informace a přihlášky:
www.kladska.cz, tel.: 222 520 079

ÚKLID   domů, chodníků, kan-
celáří, bytů, objektů po rekonstruk-
ci, vyklízení, čištění koberců a další  
úklid spolehlivě zajišťuje firma CHRPA
tel. 224 914 001      www.chrpauklid.cz

 teletext TV NOVA str. 610/1

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

AQUA AEROBIK na Praze 3
a týdenní kurz o prázdninách  
Speciální cvičení v hluboké vodě 

posiluje a nezatěžuje klouby. 
Každé pondělí večer od 21. 3. 2005 

info: 775 274 752, www.plavani-sipka.cz

Na základě „Smlouvy o spolupráci při ochraně 
a provozu vodohospodářského majetku“, uzavřené 
mezi hlavním městem Prahou a Pražskými vodo-
vody a kanalizacemi, a. s., 10. července 2002, pražští 
městští policisté za rok 2004 nahlásili na centrální 
dispečink Pražských vodovodů a kanalizací, a. s., 
(PVK) celkem 459 závad na vodovodní a kanali-
zační síti. Bylo to o 76 případů více než v roce 2003, 
tj. o 19,8 %. Z  celkového počtu zjištěných negativ-
ních skutečností se v  roce 2004 jednalo ve 354 pří-
padech o upozornění na odcizené nebo poškozené 
poklopy u vstupu do armaturních šachet a uličních 
vpustí, v 72 případech byl oznámen únik vody z vo-
dovodů či kanalizací (havárie vody) a ve 33 pří -
padech vznik propadlin v chodnících, ve vozovce 
či v terénu vlivem úniků vody. Na Praze 3 bylo cel-
kem nahlášeno takovýchto událostí 20.
Úkolem Městské policie hl. m. Prahy vyplývají-
cím z uvedené smlouvy je preventivní ochrana 
bezpečnosti osob, jejich zdraví a majetku, zefek-
tivnění činnosti na úseku dodržování obecně zá-
vazných předpisů při ochraně veřejného pořádku 

a životního prostředí ve vztahu k vodohospodář-
ským dílům, odhalování přestupků a správních 
deliktů na tomto úseku a hlášení zjištěných 
nedostatků centrálnímu dispečinku PVK a tím 
předcházení vzniku havarijních situací v souvis-
losti s provozem vodohospodářských děl. 
Na základě uvedené smlouvy byly v roce 2004 
prováděny jednou měsíčně na útvaru vzdělávání 
Městské policie hl. m. Prahy odborné semináře 
pro strážníky zařazené v nástavbovém kurzu, 
lektorsky zabezpečené PVK. V roce 2004 se 
těchto seminářů zúčastnilo celkem 245 strážníků, 
což je o 30 více než v roce 2003. Při seznamování 
s problematikou vodovodů a kanalizací je stráž-
níky využíváno publikací, které PVK pro tento 
účel vlastním nákladem vydaly. 
Vzájemná aktivní spolupráce mezi Městskou poli-
cií hl. m. Prahy a PVK přispívá ke zlepšení provo-
zu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy.
Poruchy a havárie na veřejné vodovodní a kana-
lizační síti hlaste na call centrum PVK na tele-
fonní číslo 840 111 112.

Městští policisté v roce 2004 na centrální dispečink PVK 
nahlásili 459 událostí na vodovodní a kanalizační síti

JIŘÍ NOVÁK
Opravy automatických praček

TATRAMAT – TAMAT – i jiné typy
materiál nový nebo repasovaný

kvalitní služba
Tel.: 606 34 75 34, 274 811 562 (večer)

KVĚTINÁŘSTVÍ FLOWERSDECOR
široký výběr květin, vazba, 

doručení, individuální přístup... 
otevřeno: po–pá 8–18, so–ne 10–16

Koněvova 74, P-3, www.flowersdecor.cz
tel.: 777 025 617, 604 526 510

NOVĚ
Štítného 14, 130 00 Praha 3
Tel. : + 420 775 259 866
Fax:  + 420 222 780 459
www.anubis-restaurant.cz
info@anubis-restaurant.cz

Netradičně – ojediněle řešený interiér stylově odpovídající egyptskému prostředí 
nabízí kvalitní služby pohostinství (HACCP) za přijatelné ceny pro jednotlivce 
i skupiny v restaurantu, nekuřáckém salónku, čajírně s vodními dýmkami a ma-
gickém prostředí sklepních prostor tanečního clubu. To je Anubis – poznejte nás.

N O V Ě  O T E V Ř E N Ý

KRÁSOVA 37
GALERIE  ANTIKVARIÁT
obrazy, grafika, fotografie
keramika, sklo, kýče
knihy – antikvariát, 

Votobia, Paseka
otevřeno:  PO–NE  13–18 hod.

www.culturecross.net
6. 2. – 15. 3. 2005 

výstava CULTURECROSS
O. Gebauer, J. Hansen, L. Kawulok, 
R. Kliment, Kwai Mok, B. Mottlová, 
N. Radvanová, O. Skála a další...

Ústav sociální péče Vlašská 25, Praha1

Nabídka zaměstnání
pro mentálně postižené občany,

kteří mají zájem navštěvovat středisko denní péče 
v Praze 3, Bořivojova 64 (v provozu v pondělí až pá-
tek od 7 do 15 hod.):

pracovní uplatnění pro firmu Metrostav, a. s.
4 hodiny denně pod vedením odborného vychova-
tele ÚSP a mistra, ohodnoceno dle zákoníku práce 
jako přivýdělek k invalidnímu důchodu

Středisko denní péče v Praze 3 dále nabízí:
• stravování • ergoterapeutickou činnost • kulturní 
a společenské aktivity • poradenství obecně • pláno-
vanou odbornou péči vycházející z individuálních po-
třeb klienta • rodinné prostředí (kapacita do 20 klien-
tů) • udržování a rozvoj sociálních kontaktů
tel.: 222 721 101, mobil: 775 024 001 (L. Cholínská)

JIS – JIStota kvality od roku 1991
Nûmeck˘ profil REHAU • Celoobvodové kování ROTO NT
bezpeãnostní prvek, mikroventilace, kompletní dodávka na klíã, ‰irok˘ v˘bûr doplÀkÛ

PLASTOVÁ OKNA A DVE¤EPLASTOVÁ OKNA A DVE¤E

V˘roba a prodej: • 252 25 Zbuzany 222252 25 Zbuzany 222, tel./fax: 257 961 150 • e-mail: zbuzany@jis.cz
Obchodní kancelář: • 140 00 Praha 4140 00 Praha 4, Komor�anská 28, tel./fax: 241 770 427 • e-mail: modrany@jis.cz 
• 186 00 Praha 8-Karlín, ·aldova 406/28, tel.: 222 324 000, fax: 222 324 001 • e-mail: karlin@jis.cz

www.jis.czDrÏitel certifikátu âSN EN ISO 9001:2001

JIS_Inz_133X51_zimaPha.indd 1 22.2.2005 20:41:35
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Březen

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

15. 2. – 10. 3. NEPÁLSKÉ UMĚNÍ 
A ŘEMESLO

21. 3. – 14. 4. JAROSLAV FOGLAR – 
SKAUTI (vernisáž 21. 3. v 17.00)

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  8. út BLANÍK
  9. st CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
10. čt VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY 

TŘÍDNÍ KNIHY
11. pá NĚMÝ BOBEŠ
13. ne 16.00 a 19.00 ZÁSKOK
18. pá AFRIKA
20. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
22. út DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ
23. – 24. ŠVESTKA
29. út DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
30. – 31. LIJAVEC

DIVADLO KONZERVATOŘE
7. a 21. J. Garner: PROBOUZENÍ 

(premiéra)

HOSTÉ 
ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC

  1. út V. Renčín, H. Čiháková, J. Brabec: 
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA 
(OVJ Komenský Chocerady)

  2. st J. Kolár: ŠICÍ STROJE 
(Divadlo Pibimpap-Rizoto)

  3. čt P. Macháček: MLEJNEK 
(Divadlo Kámen)

  4. pá J. Cinkeis: PŘEŠLÁPNEM 
aneb Co se do novin nevešlo 
(Divadlo Kocábka Chocerady)

19. so L. Smoljak, I. Hlas: FANTOM 
Realistického divadla Zdeňka 
Nejedlého (Studio Láďa)

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

  1. út 18.00 VODKA LEMON
20.30 MILLION DOLLAR BABY 
(předpremiéra)

  2. st 15.30 ITALŠTINA 
PRO ZAČÁTEČNÍKY (FK pro SŠ)
18.00 VODKA LEMON
20.30 KAFE A CIGÁRA

  3. čt 18.00 JARO, LÉTO, PODZIM, 
ZIMA… A JARO
20.30 ŽIVOT JE ZÁZRAK 
(premiéra)

  4. pá 18.00 REVIZOŘI
20.00 VEČER VÝTVARNÉ 
ŠKOLY VÁCLAVA HOLLARA

PŘEHLÍDKA FILMŮ: 
EMIR KUSTURICA

  5. so 18.00 VZPOMÍNÁŠ NA DOLLY 
BELL?
20.30 UNDERGROUND

  6. ne 17.30 ARIZONA DREAM
20.30 DŮM K POVĚŠENÍ

  7. po 18.00 OTEC NA SLUŽEBNÍ 
CESTĚ
20.45 UNDERGROUND

  8. út 18.00 DŮM K POVĚŠENÍ
20.45 ŽIVOT JE ZÁZRAK

  9. st 15.30 SEX PISTOLS DĚS A BĚS 
(FK pro SŠ)
18.00 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ 
KOCOUR
20.30 VZPOMÍNÁŠ NA DOLLY 
BELL?

PŘEHLÍDKA FILMŮ: 
OTRLÝ DIVÁK I

10. čt 18.00 ANATOMIE PEKLA
20.30 SMRTELNÉ ZLO

11. pá 18.00 SVATEBNÍ VÁZA
20.30 KANIBAL HOLOKAUST
22.30 DEAD AND BREAKFAST

12. so 18.00 KOMUNITA
20.30 PINK FLAMINGOS
22.30 KAMEŇÁK 3 (speciální 
projekce)

VIETNAMSKÁ NEDĚLE
13. ne 16.30 SOUSEDÉ

18.30 CESTA NA JIH 
A NA SEVER
20.30 ČINŽÁK

14. po 18.00 FAHRENHEIT 9/11
20.30 KAFE A CIGÁRA

15. út 18.00 5x2
 20.30 ŽIVOT JE ZÁZRAK
16. st 15.30 ZTRACENO V PŘEKLADU
 18.00 ŽIVOT A SMRT PETERA 

SELLERSE
 20.30 PŘÍBĚH O UPLAKANÉM 

VELBLOUDOVI (FK)

PROJEKT 100 – 2005
17. čt 18.00 OTEC NA SLUŽEBNÍ 

CESTĚ
20.45 VERA DRAKE – ŽENA 
DVOU TVÁŘÍ

18. pá 18.00 MODERNÍ DOBA
20.30 REVIZOŘI
22.30 KOUŘ (noční projekce)

19. so 17.30 PŮLNOČNÍ KOVBOJ
20.00 PLECHOVÝ BUBÍNEK
22.45 PRAŽSKÁ PĚTKA

20. ne 18.00 TAKING OFF
20.30 KDO SE BOJÍ VIRGINIE 
WOOLFOVÉ?

21. po 18.00 VOJTĚCH, ŘEČENÝ 
SIROTEK
20.30 METROPOLIS

22. út 18.00 SKŘÍTEK
20.30 BOKOVKA

23. st 15.30 PŘED SOUMRAKEM 
(FK pro SŠ)
18.00 DVEŘE V PODLAZE
20.30 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO 
ŠÍLENSTVÍ

24. čt 18.00 OBČAN KANE (FK)
20.30 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO 
ŠÍLENSTVÍ

25. pá 18.00 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO 
ŠÍLENSTVÍ
20.30 LISABONSKÝ VEČÍREK 
(projekce filmu LISABONSKÝ 
PŘÍBĚH + zahájení výstavy)

26. so 20.00 22. FESTIVÁLEK JSEM 
SPOKOJENEJ ANEB JEDNA 
VLAŠTOVKA JARO NEDĚLÁ

27. ne 18.00 NEBE NAD BERLÍNEM (FK)
20.45 RAY

28. po 18.00 ŽENY PRO MĚNY
20.30 MILLION DOLLAR BABY

29. út 18.00 HLAS MOŘE
20.30 REVIZOŘI

30. st 15.30 ŽRALOK V HLAVĚ 
(FK pro SŠ)
18.00 CESTA Z KONCE 
UKRAJINY (večer Jedličkova 
ústavu na podporu Dětského 
domova ve Vilšanech)

31. čt 18.00 BOKOVKA
20.30 ŠPATNÁ VÝCHOVA

FILMY PRO DĚTI
  5. so 15.30 AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
  6. ne 14.00 O KOCOURU MIKEŠOVI 

A JEHO PŘÁTELÍCH
12. so 15.30 PÁNI KLUCI
13. ne 15.00 MACH A ŠEBESTOVÁ 

K TABULI
19. so 15.30 PĚTKA S HVĚZDIČKOU
20. ne 14.00 POJĎTE, PANE, BUDEME 

SI HRÁT
27. ne 14.00 ČESKÉ POHÁDKY

DIVADLO PRO DĚTI
  6. ne 16.00 O DRAKOVI, CO NEUMĚL 

ŘÍKAT R (L. Peřina)
20. ne 16.00 HUDEBNÍ POHÁDKA 

O BUDULÍNKOVI (M. Brunner)
27. ne 16.00 POHÁDKA O HONZOVI 

(Divadlo Na cestě)

FILMY PRO SENIORY
  1. út 10.00 COOL AND CRAZY
  8. út 10.00 SLAVÍCI V KLECI
15. út 10.00 TATÍNEK
22. út 10.00 DUŠE JAKO KAVIÁR
29. út 10.00 DŮM Z PÍSKU A MLHY

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB 
 
  1. út 19.30 EGGNOISE *
  3. čt 19.30 STATUS PRAESENTS 

+ POST-IT
  4. pá 19.30 UDG (křest alba Ztraceni 

v inspiracích)
  5. so 19.30 Baby Irie III: MESSEN 

JAHS, URBAN BUSHMAN, 
ILAM feat. PRINCESS T 
& SUPPAFLY, ZAOBZOR

  6. ne 19.00 Respect Plus: FANFARE 
CIOCARLIA

  8. út 19.30 FL Event: SLOT & SHADE *
  9. st 19.30 LE MIMO: Le Kabaret Mimo
10. čt 19.30 HERE + NIERIKA *
12. so 19.30 SHIVANAM: Sound 

of Energy (projekce, tanečnice, 
žonglování s ohněm a hosté) 
+ BAKHTAR (premiéra česko-
-afghánské skupiny)

13. ne 16.30 Listování: HEJHOLOU 
– Program pro přeživší... 
(C. Palahnjuk)

15. út 19.30 FL Event: APPLE JUICE *
16. st 19.30 MŇÁGA A ŽĎORP
17. čt 19.30 St. Patrick´s Day: FLOOK +

DÚN AN DORAS (křest alba Rua) *
19. so 12.00 TODEXON #6 

(6. ročník hakisakových závodů 
s mezinárodní účastí)

 21.00 TODEXON #6 party: 
DJ MARO, CUTDEM, ORION

20. ne 19.30 DIVADLO NABLÍZKO: 
Tracyho tygr (W. Saroyan)

21. po 19.30 DIVADÉLKO U PANÁKŮ: 
Prodavač ran holí (loutková 
komedie z Francie); Masový 
Kašpárek (loutková „rachárna“ 
D. Vávry)

22. út 19.30 MOIMIR PAPALESCU 
& THE NIHILISTS

23. st 19.30 PETER LIPA *
24. čt 19.30 FL Event: D.I.J. DRYER *
25. pá 19.30 EuroConnections: MÁSFÉL 

+ C
27. ne 19.30 Jazz Meets World: ART 

OF DUO – MICHEL GODARD 
& GAVINO MURGIA, hosté: 
Z. LAPČÍKOVÁ & J. FEČO

28. po 19.30 FL Event: CIT *
29. út 19.30 PUBLIC ELEMENTS: 

UP TO SCRATCH
30. st 19.30 STO ZVÍŘAT *

VÝSTAVA
4. 3. – 4. 4. M. ŠVEJNOHA: Lidé doby 

kamenné (Papua Nová Guinea 
očima fotografa a cestovatele)

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

   3. čt 19.30 J. PŘÍHODA – violoncello, 
V. STRNAD – klavír (J. Brahms, 
L. Sluka, B. Martinů, A. Piazzolla)

  5. so 15.00 A. ČERVENKOVÁ – hoboj,
 M. ŠKAMPA – violoncello, 
J. HOLEŇA – klavír (G. F. Händel, 
J. S. Bach, C. Saint Saëns, 
L. van Beethoven, B. Řehoř) 
Pro seniory vstupné 20 Kč.

  9. st 19.30 C&K VOCAL: Velikonoční 
koncert

10. čt 19.30 IRISH DEW (tradiční irská 
a skotská hudba)

14. po 19.30 JANÁČKOVO KVARTETO 
(J. Haydn – Sedm posledních slov 
Ježíše Krista na kříži)

18. pá 19.30 KOMORNÍ ŽENSKÝ SBOR 
CHARMONE a PRAŽSKÝ DÍVČÍ 
SBOR (G. B. Pergolessi – Stabat 
Mater, F. Mendelssohn Bartholdy, 
J. Suk, V. Novák, Z. Lukáš, P. Eben)

19. so 15.00 M. KRITZNEROVÁ 
– soprán, D. DEMUTHOVÁ – 
mezzosoprán, J. ŠAROUN – klavír 
(pěvecký koncert z díla A. Dvořáka)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

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

24. čt 19.30 Velikonoce s KARMÍNOU 
(lidové a církevní obyčeje v písni)

30. st 19.30 V. BINAROVÁ – viola, 
J. PETR – klavír (R. Schumann, 
C. D. von Dittersdorf, L. Sluka, 
A. Dvořák)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
9. 2. – 11. 3. J. HILSKÁ: Zastavení (obrazy)
17.3. – 15. 4. J. ANLAUFOVÁ: Mezi prostor

 (obrazy)

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. – 2. 20.00 M. Vraný: Tak, a teď? 
(premiéra)

3., 10., 17., 24. a 31. 19.30 Uvolněte se, 
prosím (talk show J. Krause)

  5. so 20.00 Zlom se v pase vol. 4 
  8. út 20.00 J. Viňarský: Nikdy nezaliatý 

čaj + Posledný krok pred (príbeh 
o nutnosti gravitácie)

15. – 16. 20.00 I. M. Popovici: Unraveller 
Edens / Nerozpletené ráje 
(premiéra)

19. so 20.00 DANCE2XS a hosté
22. – 23. 20.00 Domino Dance Company: 

Homo sentimentalis (premiéra)
29. – 30. 20.00 J. Hudečková: Špetka 

věčnosti navíc (premiéra); 
VerTeDance – V. Knytlová 
a T. Ondrová: Tichomluva

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

  3. čt 16.00–18-00 Turnaj karetních her –
Magic: The Gathering 
(startovné 30 Kč)

  4. pá 14.00–16.00 Slané těsto – výtvarná 
dílna pro rodiče a děti (cena 40 Kč)

  6. ne 15.00–17.00 Šnečí studio: Kouzla 
a poklady jara – pro děti od 6 
do 10 let malování, soutěže 
a pohádka, pro rodiče přednáška 
o výživě a životosprávě dětí 
(cena 40 Kč/rodina)
16.30–19.30 Bláznivé disko 
s DJ Hobrem 
(cena 30 Kč, Beztížáci 15 Kč)

11. pá 14.00–16.00 Rytmicko-pohybová 
dílna – pro mládež a dospělé 
(cena 40 Kč)

19. so 9.00–17.40 Arteterapie-artefiletika:
Barvy – seminář PhDr. M. Štefan-
číkové pro dospělé a mládež 
od 15 let (cena 340 Kč, 
studenti 240 Kč)

24. čt 9.00–17.00 Den s koňmi 
(cena 150 Kč vč. oběda)
9.00–12.00 a 14.00–17.00 Veli ko-
noč ní vajíčko – zdobení vajíček 
a výroba dekorací (cena 40 Kč)
10.00–14.00 Turnaj ve stolním 
tenise (startovné 20 Kč)

25. pá 9.00–17.00 A ještě jednou na koně 
(cena 150 Kč vč. oběda)

AKCE V KLUBU BEZTÍŽE 
vstup volný

  1. út 16.00 Hrací klub – hraní 
a vymýšlení nových her

11. pá 16.00 Malování henou – orientální 
technika přírodního tetování

22. út 16.00 Vyrábíme ptačí budky
29. út 16.00 Hmatová pohádka – ztvárnění 

pohádky tak, aby se dala „přečíst“ 
hmatem

JARO PRAŽSKÝCH DĚTÍ
14. – 18. 3. 9.00–16.00 Prázdninový pro-
gram pro děti, které zůstávají v Praze – 
koně, grafická a keramická dílna, mořský 
svět, soutěžení o Žižkově, bowling, IMAX, 
výlet do přírody apod. (cena 140 Kč/den 
vč. oběda)

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17)
10. čt 18.00 V. Cílek – J. Císařovský: 

Návraty bohyně (projekce experi-
mentálního filmu s komentářem 
členek o. s. Gaia M. Haisové 
a A. Purschové)

24. čt 18.00 M. Haisová a A. Pur-
schová: Ženství a ekologie v praxi 
(přednáška)

Českobratrská církev evangelická 
– I. žižkovský sbor
(Prokopova 4)
12. so 16.00 M. Špinková: Rodina 

a domácí hospicová péče (před-
náška)

31. čt 18.00 ThDr. M. Balabán: Krá-
číme všichni k vrcholu téhož du-
chovního horstva? (přednáška)

Etno-čajovna Herba Magica
(Zvonařova 6)
  8. út 19.00 Můj nejmilejší pokrm je 

jídlo (povídky E. Kishona v podání 
B. Navrátila za doprovodu živé 
hudby)

30. st 19.00 Ve stínu Jiřího Suchého 
(pásmo povídek a písniček v po-
dání J. Potměšila, P. Anzari a tria 
Herba Magica)

Galerie Krásova 37
(otevřeno denně v 13.00–18.00, vstup 
zdarma)
6. 2. – 15. 3. výstava internetové gale-

rie „Culterecross“
17. 3. – 15. 4. výstava fotografických 

zátiší K. Koutského
Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  3. čt 19.00 Seno
10. čt 19.00 B–4
17. čt 19.00 EČ
24. čt 19.00 Hroší farma
31. čt 19.00 Původní Bureš
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
  8. út 16.30 J. Bada: Vzpomínky sta-

rého geneologa a rady začínajícím 
rodopiscům (přednáška)

22. út 16.30 V. Micka: Osobnosti 
Žižkova IV (přednáška)

Nová Trojka
(Jeseniova 19)
  1. út 10.00 přednáška o alternativní 

medicíně a akupunktuře
  2. st 15.00 výroba Morany
  5. so 15.00 keramický ateliér a ple-

tení pomlázek
  6. ne 10.00 zdobení kraslic – drát-

kování, batika
  15.00 vynášení Morany
  8. út   9.30 a 10.30 muzikoterapie
  9. st 15.00 netradiční zdobení kraslic
12. – 13. 9.00–14.00 pletení košíčků 

(rezervace a informace na tel. 
605 514 046)

16. st 15.00 velikonoční okna – bar-
vy na sklo

22. út   9.00 drátkování
29. út 10.00 beseda „Jak se rodí 

doma“
24. – 28. prázdniny
Přírodovědný klub Barrande
(Ježkova 8)
  8. út 17.00 vernisáž výstavy obrazů 

a kreseb „Krajinomalba“ M. Lomo-
ze (výstava potrvá do 4. 4., otevře-
no ve všední dny v 14.00–19.00)

Římskokatolická církev
12. so 8.30 vycházka po nábřeží Vlta-

vy s prohlídkou kostela sv. Michala 
V Jirchářích a Podskalské celnice 
(sraz před kostelem V Jirchářích)

15. út 18.00 M. Szabo a  K. Schwar-
zenberg: Lidé s modrou i červe-
nou krví (benefiční beseda v Atriu, 
Čajkovského 12; vstup volný)

22. út 17.30 vernisáž výstavy akade-
mické malířky R. Štolbové v koste-
le sv. Prokopa s kulturním progra-
mem sólistů Státní opery Praha

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  4. pá 14.00 vycházka po Leten-

ských sadech a do Technického 
muzea (sraz na stanici tram. č. 1, 
25 a 26 „Kamenická“)

16. st 14.00 vycházka na Vyšehrad 
(sraz na stanici metra C „Vyšehrad“)

18. pá 16.00 Albatros: Z melodie 
do melodie (pořad v Nové Trojce, 
Jeseniova 19; přezutí s sebou)

VOŠUP a SUPŠ
(Žižkovo nám. 1)
  8. út 17.00 vernisáž výstavy foto-

grafií „Cykly“ I. Hamplové (výstava 
v galerii školy potrvá jeden měsíc)

� Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856
� Dne 23. března 2005 v 10.00 hod. 
proběhne dražba movitých věcí v bu-
dově Obvodního soudu pro Prahu 3, 
Jagellonská 5, Praha 3. Prohlídka věcí 
je v den dražby od 8.30 do 9.45 hod.
� Pro otevření muzea českých vánoc 
hledám reklamní figury – Mikuláš, 
děda Mráz a čert, betlém z tvrdého 
papíru, dřeva, hlíny, i jednotlivé figur-
ky a domy, ozdoby z vaty s krepovým 
papírem, z vaty ovoce, šišky, posypa-
né, vše i poškozené. Tel. 274 814 448
� Koupím vláčky rozměr „HO“, lo-
komotivy, vagony, příslušenství, i ne-
kompletní. 222 720 186, 607 214 190

� Dámská krejčová nabízí šití oděvů 
– sukně, kostýmy, halenky – krátké ter-
míny. Tel. 222 782 533, 724 280 329
� ZEDNICKÝ SERVIS. 
Tel. 222 719 022, 602 212 089
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584 
� 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 práce, možný úklid po ma-
lování. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Psací stroje, kalkulačky – opravy. 
Tel. 241 412 507
� Vyklízíme, odstěhujeme, přestěhu-
jeme. Tel. 272 767 360, 606 220 098

� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� Vyměním obecní 1+1 Praha 5 – Bar-
randov za větší obecní na Praze 3 až 7, 
jakékoli kategorie. Tel. 608 063 515
� Vyměním obecní 2+1, I. kat., po re -
konstrukci – Vinohrady za větší.
Tel. 777 224 772   Zn. Dohoda jistá
� Vym. obecní 2+kk jako 2+1, 60 m2, 
I. kat., 3. p., cihl. dům u vilové čtvr-
ti v P3, za obecní 1+1, 2+kk, I. kat., 
do cca 40 m2, v P3, nejraději směr 
Ohrada-Chmelnice. Tel. 776 657 105

� Vyměním 3+1 na Vinohradech 
s maj. za 2+1 v Kubelíkově ulici 
a okolí. Tel. 777 553 652
� Vyměním byt 1+1, 46 m2, I. k., 
u Ohrady, tichá ul., za byt III. – IV. k.,
30 m2, nižší patro, v Praze. Spěchá. 
Tel. 606 912 592
� Pronajmu hlídanou garáž v Chel-
čického ul. Tel. 602 181 528
� Pronajmu garáž v Bukové ulici – 
1000 Kč/měsíc. Tel. 266 312 789
� Pronajmu hlídanou garáž pod Ohra-
dou. Tel. 222 583 440

INZERCE

KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Magneto–analýza, 90% úspěšnost

Tel.: 224 214 617, 604 207 771
Praha 1, Senovážné nám. 6/1464, 3. patro

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČCKÉ PRÁCE
P. Saifrt – tel.: 606 227 390

FITNESS JEN PRO ŽENY 
 profi stroje  trenér   zdarma!  solárium 

 solárium turbo  solární kosmetika
cenově výhodné permanentky!

NOVĚ: aerobic a stolní tenis!
Čihákova 2, Praha 9, tel. 284 821 225

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

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

Fa ELMONT (elektromontáže)
rekonstrukce, nové montáže (domy, 
byty, jádra), opravy, servis, zabezpe-

čovací systémy, domácí telefony
P. Šulc, tel.: 603 866 127
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Bezprostředně po ničivé katastrofě v ji-
hovýchodní Asii jste se přes výzvy čes-
ké vlády o zbytečnosti vysílání záchra-
nářů vydal do postižené oblasti. Proč 
právě na Srí Lanku?

Protože to tam znám a jezdím tam 
dlouho. Hned, jak jsem se dozvěděl, co 
se stalo, jsem volal známým, které tam 
mám, ale nedovolal jsem se. Když jsem 
přijel, tak jsem zjistil, že dva z nich už 

neuvidím nikdy. O peníze jsem nežeb-
ral. Jel jsem za své. Koupil jsem si le-
tenku, sebral 750 kg zdravotnického 
materiálu a 28. prosince jsem vyra-
zil. Kdybych čekal, až se všichni se-
jdou, něco mi odsouhlasí, schválí, tak 
to bych neodjel nikdy...
Co přesně jste dělal v Galle?

V Galle v oblasti Unawatuna jsem 
se přidal k místní humanitární orga-

nizaci Sewalanka, kde jsem pracoval 
jako zdravotník. Dělal jsem od rána, 
než přišel místní doktor – pro ně krizo-
vá situace začíná v deset ráno a končí 
odpoledně ve čtyři. Během dne jsem 
obcházel vesnice a jezdil za lidmi, kte-
ří utekli do hor. Auto mi nepůjčili, tak 
jsem si najal vlastní. Když jsem po je-
denácti dnech odjížděl, hezky mi po-
děkovali a požádali mě, abych zaplatil 
za to, že jsem u nich bydlel – 400 do-
larů, což je mnohem víc, než bych 
platit v nejdražším hotelu. A že mi 
jako přátelskou službu neúčtovali nic
za sklad... Když Sewalanka dostala
peníze na auto, koupila jeden nový 
Landrover. Krásný auto. Za ty peníze 
by se přitom dalo pořídit několik míň 
luxusních aut… Humanitární pomoc 
je velký byznys. I místní tisk si z toho 
dělá legraci, jak humanitárky bohat-
nou a chudí jsou pořád chudí.
Jak místní snáší tragické následky pří-
rodní katastrofy?

Oni mají pět dní smutek, udělají 
obřady, je to smutný, ale život jde dál. 
Jak u nás v mediích ukazovali, že tam 
mrtvé pohřbívají na pláži – tak to je 
nesmysl. To jsou všechno věřící lidé, 
muslimové a buddhisté, ti by nic ta-
kového nemohli udělat. V nemocni-
ci byla místnost, kam mrtvé sváželi, 
fotili je a identifikovali. Teprve pak je 
pohřbili. Přijeli chlapíci z Koreje, kte-
ří hroby dezinfikovali. Tam to funguje 
tak, že rozvinutější asijské země po-
máhají. Voda vzala most, který mimo 
jiné vedl k buddhistickému klášte-
ru a který stavěli Japonci. Ti hned 
po katastrofě přijeli, během pár dní 
most znovu postavili a bez dalších 

řečí – předávání a přijímání díků – 
zase odjeli.
V současnosti je na různých kontech 
v České republice uloženo několik 
stovek milionů pro Asii, o vaší sbírce 
se ale moc neví…

Na katastrofě vydělaly ty organiza-
ce, které zveřejnily konto hned. Nám 
ministerstvo dalo povolení na sbírku 
až 21. ledna, a to už to nikoho neza-
jímalo.

Z humanitárních účtů máte prá-
vo užít několik procent na své potře-
by. Ale já si z toho nevezmu ani pro-
cento, ani korunu, přece když tam 
jedu, můžu si koupit letenku a zapla-
tit telefony. Mimochodem banka nám 
i na humanitárním účtu zpoplatňuje 
všechny transakce. Většina humani-
tárek si na místě platí pobyt vlastním 
lidem. My tam máme místní lidi a ti 
pracují pro nás zdarma.
S čím se lidé v postižené oblasti nyní 
potýkají?

Území zasažené tsunami je pobře-
ží, které je poseté vesnicemi. To je 
jako jedna dlouhá ulice, která pře-
chází z vesnice do vesnice. Problém 
je v tom, že domy se směly stavět 
již 4 a půl metru od prvních stromů 
na pobřeží, lidé žili velmi blízko moři, 
protože je pro ně jedinou obživou. 
Po tsunami vláda rozhodla, že stavby 
musí být od moře vzdálené minimál-
ně 100 metrů. Vesnice by se tedy nikdy 
neměly postavit tam, kde byly. Místní 
nevědí, co dělat, a říkají: „My jinde 
bydlet nechceme...“ Na území, které 
je jejich, na kousku půdy, který patřil 
už jejich dědovi, stavět nesmí. A půda 
v bezpečné vzdálenosti patří někomu 

jinému. Lidé přišli o práci, takže je za-
městnáváme při úklidu. Každá vesnice 
má místní samosprávu, se kterou ko-
munikujeme.
Vyrazíte ještě na Srí Lanku?

Letím tam na konci března zkon-
trolovat situaci. Vymýšlí se spousta 
zbytečně složitých humanitárních akcí 
a někdy jde vyloženě o vyhazování 
peněz. Proč tam vozit polní nemocni-
ci, když už stojí místní? Stačí ji uklidit 
a vymalovat. Nebo posílat různá zaří-
zení? Tam se dá ve vnitrozemí koupit 
všechno a levněji a navíc tím podpoří-
te místní ekonomiku. My konkrétně 
plánujeme v Galle rekonstrukci ústa-
vu pro mentálně postižené.
Co vlastně dělá Červený kříž?

To je mezinárodní humanitární or-
ganizace. Československý červený kříž 
byl založen v roce 1919, první předsed-
kyní byla Charlotta Masaryková. Tu-
to funkci tradičně zastávaly manželky 
prezidentů, i za komunistů. Naše ob-
lastní organizace dostává na činnost 
asi deset tisíc ročně, za to máme pro-
najatý sklep v ulici Zelenky-Hajské-
ho... Žijeme spíš z nadšení lidí.

Pořádáme také kurzy první pomoci, 
což by mohl být zdroj příjmů, jenom-
že my si na to pronajímáme speciál-
ní učebnu ve střešovické nemocnici. 
A taky musíme něco alespoň symbo-
licky zaplatit doktorům, kteří tam učí. 
Kdybychom na tom chtěli vydělat, 
kurzy by místo dvanácti set musely 
stát tři tisíce…

Připravila Michaela Púčiková

Další fotografie, číslo konta a kontakty 
najdete na www.galle.cz.
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Občanské sdružení Píšťalka je ne-
ziskovou organizací, která pomáhá
dětem a mladým lidem s tzv. získaným
handicapem. Především těm, kteří
utrpěli vážný úraz při autonehodě,
sportovní a jiné aktivitě a potřebu-
jí nejrůznější zdravotní pomůcky, jež

 

pojišťovny v plné výši nehradí, ale 
které postiženým umožňují plnohod-
notný návrat do života. Jde o lidi, 
kteří byli zdraví, studovali, mohli být 
užiteční, ale neměli štěstí…

O. s. Píšťalka poskytuje pomoc také 
zařízením, která se o tyto postiže-
né starají, v Čechách v Kladrubech, 
na Moravě v Hrabyni… Pro handica-
pované organizuje nejrůznější kultur-
ní i společenské akce, kterými se sna-
ží zapojit je do života a ukázat jim, že 
se svými problémy nejsou sami.

V nejbližší době – 21. a 22. břez-
na – pořádá celorepublikovou sbírku
Píšťalka. Dobrovolníci budou v uli-
cích měst nabízet hezkou dřevěnou 
píšťalku v minimální hodnotě 40 ko-
run. Výtěžek sbírky je určen prá-
vě pro děti a mladé lidi se získaným 
handicapem.

Ivana Šuléřová,
ředitelka o. s. Píšťalka

Adresa:
Libická 15, Praha 3 (kancelář)
Kontakt:
tel.: 267 310 121
e-mail: pistalka2004@volny.cz

Parlamentáři na scéně
Minule jsme si slíbili, že se nyní 

podíváme na jedno jednání o Velké 
Praze, které vedla žižkovská delegace. 
Přímo do jámy lvové se koncem října 
vypravili starosta František Bláha a je-
ho pobočník Eduard Žďárský.

První zastávka je na Novém Měs-
tě, jednat s pány ze Žižkova se uvolil 
samotný Julius Grégr: „Praha připra-
vuje velkolepé projekty – kanalisaci, 
ústřední jatky, pitnou vodu, přísta-
viště. Ano a přitom se nelze spoléhat 
na skromné prostředky vlastní, nýbrž 
vše musí být provedeno nejen za sou-
hlasu, ale i za podpory obcí okolních.“ 
(Není divu – Praha v souča sných po-
měrech finančně nesílí, nýbrž naopak
oslabuje, poněvadž obyvatelstvo vni-
třní Prahy nepřibývá.) „A přitom to 
pánové na radnici dopracovali tak 
daleko, že obce okolní odmítají s Pra-

hou jednati. Bude tedy třeba strany 
nové, která položí onen základní ká-
men Velké Prahy.“ Tou doktor Grégr 
myslí samozřejmě své mladočechy. 
Obě strany se proto shodují na obec-
né proklamaci: „Strana Mladočeská 
zajímá se o připojení předměstí na-
šich ku Praze a trvá na jeho brzkém 
uskutečnění. Nemá to však býti způ-
sobem donucovacím, nýbrž způsobem 
vzájemného dohodnutí s vyhrazením 
široké autonomie obcím předměst-
ským.“

Cesta pokračuje dále na Staré Město, 
kde delegaci očekává další mladočech 
– inženýr Jan Kaftan. „Jediným pro-
středkem,“ praví, „k rychlému usku-
 tečnění velkých projektů, jež má obec 
pražská na mysli, jest spojení Prahy 
s předměstími. Bude to úlohou budou-
cího zastupitelstva.“ Na závěr setká-
ní hostům neformálně nabízí budoucí 

přípitek pitnou vodou ze společného 
vodovodu.

Čas však tlačí, bude třeba jednat 
s dosud ještě (byť nahnutě) vládnou-
cími staročechy. (Díky svým spletitým 
a zcela neobvyklým názvům nemohly 
být žižkovské politické strany předem 
zařazovány do hlavních politických 
proudů této doby – staročeského ani 
mladočeského. To nyní umožňuje 
Bláhovi a Žďárskému jednat pružně, 
ba přímo po způsobu chameleóna. 
Ve společnosti mladočechů se tváří 
jako nadšení mladočeši, mezi staroče-
chy jsou naopak přesvědčenými staro-
čechy.)

Na radnici je již na žižkovské vy-
slance připraven městský rada Jan 
Seifert: „Za přispění městské rady 
pražské a sboru obecních starších vy-
konáno bylo velice mnoho pro blaho 
a rozkvět budoucí Velké Prahy. To, že 
nevykonalo se více, není arci vinou 
politické representace pražské, nýbrž 
lhostejnosti vlády vídeňské.“ Delegace 
jest srdečně zvána na obhlídku sedmé 
části pražské, by viděla, jak zde obec-
ní pozemky na ceně získávají a jak 
utěšeně vzmáhá se tu stavební ruch. 
Na exkurzi do Holešovic ale již oprav-
du není čas, připraví se proto rezoluce: 
„Obě strany mají ve svém politickém 
programu připojení předměstí našich 
ku Praze na předním místě a veliká 
spojená slovanská Praha jest cílem je-
jich přání a tužeb.“ Žižkovští mohou 
být spokojeni: „My ukázali jsme, že 
předměstí nejsou nepřáteli veliké slo-
vanské Prahy, nýbrž že jsou toliko pro-
ti způsobu, jakým se tato veliká Praha 
státi má.“

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Z politických bojů v městě Žižkově IX.

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

narozeniny, přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. Blahopřeje-
me: Jitce Dvořákové, Zdeně Hlaváčkové, Marii Lutanské, Libuši Říhové, Bo-
ženě Slámové, Jiřímu Spirytovi, Žofii Šíhové, Evě Šulcové, Heleně Vejvodové 
a Miloslavě Vojtíkové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 Viktor Pelzel

Rakovina tlustého střeva 
a konečníku

Česká republika je na prvním místě 
na světě ve výskytu rakoviny tlustého 
střeva a konečníku – kolorektálního 
karcinomu (KRK). Za prokázané pří-
činy této nemoci se považují genetické 
faktory, malé množství vlákniny v po-
travě, obezita, alkohol, nedostatek vi-
tamínů (především C, A a E) a stopo-
vých prvků v potravě.

Projevy KRK jsou zpočátku nená-
padné. Nádory převážně vznikají z po-
lypů sliznice. Nádory v pravé polovině 
tračníku se mohou projevovat nadý-
máním, únavou, hubnutím a chudo-
krevností, nádory ve vzdálenějších čás-
tech tlustého střeva jeho náhlou ne-
průchodností (střídání zácpy a průjmo-
vých stolic), blízko svěrače nucením 
na stolici nebo poruchou udržení sto-
lice. Ve stolici bývají stopy krve (even-
tuelně s hleny).

Často jediným příznakem KRK je 
krvácení do stolice. Poznáme jej pod-
le stop krve na toaletním papíru nebo 
ve stolici, bohužel ale může být i skry-

té, okem nepozorovatelné. Tento pří-
znak mají i jiná onemocnění (haemo-
rroidy, trhliny konečníku), v každém 
případě je třeba podstoupit vyšetření 
odborného lékaře, které určí, z čeho 
krvácení pochází. Oddalovat vyšetře-
ní (nazývá se kolonoskopie) je hloupé 
a nezodpovědné. Lékař při něm pro-
hlédne vyprázdněné střevo ohebným 
přístrojem a případné polypy většinou 
rovnou nebolestivě odstraní. Pokud 
se podaří najít nádor v časném stádiu, 
šance na uzdravení jsou vysoké.

Jako prevence KRK se doporuču-
je omezit ve stravě tzv. červené maso 
a naopak zvýšit spotřebu masa rybího 
či drůbežího a dostatek vláknin a vita-
mínů (ovoce, zeleniny). Důležité jsou 
také fyzická aktivita, sport, omezení 
stresu a optimistický přístup k životu.

Národní program prevence rakovi-
ny tlustého střeva a konečníku je zalo-
žen na aktivním testování lidí na výskyt 
skrytého krvácení – ze vzorků stolice. 
Testy provádějí praktičtí lékaři a pojiš-
ťovny je svým pojištěncům hradí.

MUDr. Jiří Jungwirth, zastupitel

Zdravotnické okénko

PŘEDSTAVUJEME

Občanské sdružení Píšťalka

Kdybych čekal na souhlas, 
nikdy bych neodjel...
Michal Skribuckij z pobočky Českého červeného 
kříže pro Prahu 3, 6 a 8 vypráví o své pomoci 
na Srí Lance a humanitárních organizacích.

Pohled na Kostnické nám. s parkovou úpravou (kolem r. 1910)

Foto: H. Glos - LN

Kostel svatého Prokopa
Naši stručnou procházku po jednotli-

vých moderních architektonických sty-
lech v Praze 3 začneme historismem, 
který je pro Žižkov i Vinohrady symp-
tomatický, protože obě dnešní pražské 
čtvrti prožívaly stavební boom ve dru-
hé polovině XIX. století.

Jednou z dominant Žižkova je neo-
gotický kostel svatého Prokopa, který 
stojí na Sladkovského náměstí při Sei-
fertově ulici. Postaven byl podle pro-
jektu známého pražského architekta 
Josefa Mockera (1835–1899), někdejší-
ho absolventa vídeňské umělecké aka-
demie. Mocker byl především respek-
tovaným odborníkem na gotiku, byla 
mu proto svěřena rozsáhlá rekonstruk-
ce hradu Karlštejn, dostavba katedrály 
sv. Víta na Pražském hradě i oprava 

řady dalších známých památek středo-
věké éry. Později mu bylo vytýkáno, že 
při tzv. regotizaci odstraňuje cenné prv-
ky z jiných období a také že často cituje 
z německé gotiky, což v době sílícího 
nacionalismu nebylo u nás populární.

Mocker, často ve spolupráci se svým 
asistentem Františkem Mikšem, posta-
vil ve stylu gotiky i nové pražské koste-
ly – sv. Ludmilu na Vinohradech nebo 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Jejich 
dílem je i žižkovský chrám sv. Prokopa 
ve stylu severoněmecké gotiky, tedy 
s neomítaným průčelím. Jde o trojlodní 
stavbu s jednou věží z let 1899–1903. 
Nejcennějším uměleckým dílem interi-
éru je Škrétův obraz sv. Václava, který 
pochází z Emauzského kláštera.

Zdeněk Lukeš, 
historik architektury

Praha 3 a moderní architektura I.

Na konci minulého roku byl v Senátu 
PČR uspořádán koncert ve prospěch 
o. s. Píšťalka. Na píšťalku si při té pří-
ležitosti zapískal i předseda Senátu 
Přemysl Sobotka (vpravo).

V pondělí 25. ledna se na scéně o. s. Unijazz v restauraci Kaštan v Praze 6 uskutečnila přednáška známého historika ar-
chitektury Zdeňka Lukeše o moderní architektuře Prahy 3, kterou byl autorův cyklus povídání o novodobých pražských 
stavbách doplněn i o ty v třetí městské části. Nový seriál Radničních novin Prahy 3 je rozpracovanou verzí této přednášky, ani 
v této podobě však neusiluje o to být nějakým detailním a všeobsáhlým výkladem, ale spíše upozorněním na zajímavé domy 
a stavby, aby si lidé začali architektury ve svém okolí všímat.

Foto: Archiv hl. m. Prahy

RAD_03_11.indd   1RAD_03_11.indd   1 25.2.2005   16:30:1025.2.2005   16:30:10



12  ZE ŽIVOTA PRAHY 3 Radniční noviny Prahy 3 3  2005

Vydala MČ Praha 3. REDAKCE: Lipanská 7, Praha 3. Tel. 222 116 216 (i fax), 222 116 242, email: rn@p3.mepnet.cz, 
rn.inzerce@p3.mepnet.cz. NÁVŠTĚVNÍ DEN V REDAKCI: pondělí 9–18 hod. Nevyžádané rukopisy a fotografie 
se nevracejí. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie z archivu redakce. Redakční 
rada: předseda – Mgr. M. Benda, místopředseda – Ing. B. Nigrin, členové – M. Hluchý, P. Hurda, Ing. D. Reisiegel. 
Šéfredaktor: Mgr. P. Benda. Redakce: Mgr. M. Púčiková. Grafická úprava: Martin Šejnost. Tisk: Reproprint Praha. 
Distribuce: Česká pošta. Náklad: 38 000 výtisků. Vyšlo 28. 2. 2005. Registrační číslo MK ČR E12803.

RADNIČNÍ
NOVINY  PRAHY 3 3

Pachatelé zadrženi 
v odcizeném vozidle
V pondělí 24. ledna v nočních hodinách v ul. Jeseniova spatři-

la hlídka strážníků v protisměru jedoucí vozidlo se zhasnutými 
světly. Strážníci vozidlo zastavili. Při kontrole totožnosti řidiče vyšlo najevo, 
že on i jeho spolujezdec jsou v podnapilém stavu. Při následné bližší obhlídce 
vozidla strážníci navíc zjistili, že vozidlo má poškozenou spínací skříňku za-
palování a nastartováno bylo pomocí spojených drátů. Pro podezření ze spá-
chání trestného činu krádeže byli oba pachatelé slovenské národnosti předáni 
Policii ČR.

Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Kdo mě chce

1) 0209-05 dvouměsíční žlutý pes, kříženec, v dospělosti střední velikosti; malé a hravé 
štěně, které potřebuje někoho, kdo by se mu věnoval a vychoval jej.

2) 0258-05 roční žlutobílý pes, americký stafordšírský teriér standardní velikosti; ne-
vhodný k jiným psům, vítaný je chovatel, 
který již má s tímto plemenem zkušenos-
ti. Nalezen 2. 2. na Krejcárku.

3) 0271-05 jedenapůlroční černý pes, menší 
kříženec pudla (10 kg); nevhodný k dě-
tem, potřebuje větší pozornost při péči 
o srst. Nalezen 3. 2. u Vinohradského 
hřbitova.

4) 0275-05 šestiletý černý pes, kříženec 
menší velikosti (8 kg); veselý, milý, hra-
vý a čistotný, levé oko má slepé. Nalezen 
4. 2. na Žižkově.

5) 0285-05 šestiletá černá fenka, kříženec te-
riéra střední velikosti; hodná a milá, v bytě 
čistotná. Nalezena 6. 2. na Žižkově.

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

Reprezentace Sportovního klubu 
ZŠ Jeseniova získala na Přeborech 
Prahy v halové atletice dorostu, juni-
orů a dospělých (28. a 29. 1.) a žactva 
(2. a 3. 2.) celkem 26 medailí – z toho 
4 zlaté – a výrazně tak vylepšila loňský 
výsledek, kdy vybojovala 15 medailí. 
Kromě toho dalších 18 závodníků spl-
nilo limit na Mistrovství ČR v halové 
atletice (na snímku vpravo Eva Strán-
ská – zlatá medaile za výkon 164 cm 
ve skoku vysokém – a Marie Berano-
vá – bronz za 151 cm). 

Ani v boji o posty nejvyšší se mladí 
sportovci z Jeseniovy zcela neztratili 
– žeň sice byla o poznání menší, o to 
však významnější: bronz si z republiko-
vém mistrovství dorostenců a juniorů 
(12. a 13. 2.) odnesla Tereza Poláčko-
vá (za čas 19:04,98 v chůzi na 3000 m) 
a Veronika Hamplová (za 175 cm 
ve skoku vysokém).

Zájemci o členství v úspěšném at-
letickém klubu se mohou informovat

na www.jeseniova.cz nebo na tel. čísle
777 569 193. 

Talentové zkoušky do sportovních 
tříd se zaměřením na atletiku ZŠ Jese-
niova (do 6. a mimořádně do 8. třídy) 
se uskuteční 12. dubna v 15.00 hod. 
na hřišti školy. -red-

Žižkovská atletika opět bodovala

10 let činnosti Privátního zdravotnic-
kého pracoviště EGK, 3 roky od za-
hájení provozu v Sanatoriu sv. Anny 
v Praze 3, 25 tisíc ošetřených ambu-
lantních pacientů a 2 tisíce opero-
vaných lidí – to vše bylo důvodem 
k malé oslavě. Pozvání na ni přijal též 
žižkovský starosta Milan Český, který 
si při této příležitosti prostory zdravot-
nického zařízení důkladně prohlédl. 
Na snímku s MUDr. Jiřím Jungwir-
them, ředitelem soukromého sanatoria 
a zastupitelem třetí městské části.

V neděli 6. 2. 2005 tomu bylo sto let, 
co se narodil herec, dramatik a spisova-
tel Jan Werich. Jeho památku si přišlo 
v krásném slunečném dni k jeho hro-
bu na Olšanech připomenout několik 
desítek příznivců. Jiří Voskovec, druhý 
z věhlasné autorsko-herecké dvojice, 
by sté narozeniny oslavil 19. 6. 2005. 
Oba umělci zemřeli v podobném věku, 
Werich 31. 10. 1980, Voskovec o osm 
měsíců později, 19. 6. 1981.

Náhrobek, který Nadace Život uměl-
ce nechala vybudovat před dvěma lety, 
je zhotoven ze dvou desek ze slezské 
šedé žuly, na nichž písmena V a W tvoří 
úsměvy. Jeho autorem je akademický 
sochař Vladimír Preclík, který patřil,
jak sám říká, „do širšího okruhu Weri-
chových přátel“. -red-
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Stručně...
� Farní charita Žižkov (Čajkovské-
ho 36) zahajuje ve čtvrtek 10. 3. kurz 
„Trénování paměti“ (od 15.00 hod., 
lekce jednou týdně, nejméně do kon-
ce března, pro důchodce zdarma). 
Bližší informace na tel. 222 584 291. 
Nově též zdarma poskytuje zdravot-
ně sociální poradenství v těchto ob-
lastech: 1. sociální dávky, 2. sociální 
a zdravotní služby, 3. krizová inter-
vence. Domluva na tel. 222 714 606.
� Klub biatlonu Kapslovna (Saue-
rova 3) pořádá v neděli 3. 4. v 9.00 
až 14.00 hod. na vrchu svatého Kří-
že (Parukářka) I. kolo Pražského po-
háru v letním biatlonu – 29. Žiž-
kovskou stuhu. Podrobnější informa-
ce na tel. 603 433 165.
� Občanské sdružení City Point vy-
hlásilo 21. 2. úvodní ročník soutě-
že City Point / Na cestě městem 
2005, která se chce kontinuálně vě-
novat oceňování dosavadních reali-
zací městského mobiliáře a upozor-
ňovat na nové odvážné návrhy. Více 
na www.citypoint.cz.
� Občanské sdružení Remedium 
Praha nabízí od 28. 2. do 24. 3. 
v rámci projektu Internet a senioři 
seznámení s počítačem a interne-
tem – každé pondělí, úterý a čtvr-
tek od 8.30 do 10.30 v Internet café 
Planeta, Vinohradská 102 (účast 
bezplatná, příchod možný bez před-
chozího přihlášení). Bližší informace 
na tel. 272 739 833.
� Jarní umisťovací výstava opuště-
ných koček nazvaná Výstava pro ko-
čku se koná v neděli 3. 4. od 10 
do 17 hod. v prostorách Chvalské tvr-
ze (Praha 9 – Horní Počernice). Vstu-
penkou na výstavu je konzerva krmení 
pro kočky. Podrobnější informace zís-
káte na www.kocky-online.cz, příp. 
na tel. 603 705 072 (Z. Fenclová).

Minulý rok byl 
pro pražský fotba-
lový klub Vikto-
ria Žižkov hodně 
černý. Propadla se
do 2. ligy, skandály 
s korupcí jí navíc 
hodně pošramotily
pověst. Jejího no-

vého trenéra Františka Kopače jsme se 
zeptali:
S jakými úkoly jste nastoupil do Vik-
torky?

Cíl je jednoznačný: již v jarní části 
připravit mužstvo tak, abychom se pra-
li o postupové příčky. Chceme prakti-
kovat hru, která se bude líbit divákům, 
a přilákat je tak na náš stadion v hoj-
nějším počtu než na podzim.
Objeví se v mužstvu v jarní části fot-
balové ligy nové tváře?

V zim ní přestávce jsme se s vedením 
pochopitelně snažili doplnit a hlav-
ně zkvalitnit kádr. Z Baníku Ostrava

přišli Josef Hoffmann, Adam Varadi 
a Jan Velkoborský, z Marily Příbram 
Milan Barteska, Jiří Birhanzl a Lu-
káš Paleček a ze Slavie David Kalivo-
da. Všichni tito hráči se v přípravě pro-
jevují velmi dobře a věříme, že budou 
posilami v boji o postup.
Kdy mohou fanoušci vidět vaše nej-
bližší utkání?

Po řadě přípravných utkání nás nej-
bližší mistrovské na domácím stadionu 
čeká v pondělí 14. 3. v 19 hodin s muž-
stvem FC Vítkovice. Jaro odstartujeme 
na hřišti soupeře, a to v neděli 6. 3. 
v 10.15 v Kunovicích.
Vrátí se na Žižkov prvoligový fotbal?

Já za sebe a své kolegy, kterými jsou 
Pavel Ondračka a Milan Sova, za celý 
realizační tým a pochopitelně za celé 
mužstvo našim příznivcům a fanouš-
kům slibuji, že uděláme vše pro to, aby 
na Žižkově byl prvoligový fotbal, pro-
tože k Viktorce neodmyslitelně patří.

-red-

Viktoria Žižkov chce hrát první ligu

Stoleté výročí narození Voskovce a Wericha

Národní házená je ryze český sport, který letos oslaví 100 let od svého vzniku. Hra-
je se i v Praze 3, ve sportovním areálu Balkán, kde trénuje oddíl národní házené 
TJ Spoje Praha. Ten v současnosti pořádá nábor hráčů ve věku 8–14 let a hráček 
od 12 let. Bližší informace lze získat na www.refos.cz/spoje-narodni.hazena, na tel. 
605 956 920 nebo zasláním dotazu na burgos@seznam.cz.
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Sobotní večer 19. února ve spole-
čenském sále hotelu Arcotel Teatrino 
ukázal, že také senioři si rádi zatančí. 
V pořadí již IV. reprezentační senior-
ský bál nazvaný „Srdce v tanci“ uspo-
řádalo občanské sdružení Remedium 
Praha pod patronátem slavného her-
ce Borise Rösnera. O předtančení se 
postarala taneční skupina Renesan-
ce pod vedením Jarmily Radechovské, 
k tanci a poslechu hrál orchestr Václa-

va Kryso. Hosty pozdravila např. Ka-
mila Moučková, moderátorka pořadu 
ČT Barvy života, a zazpívala jim oper-
ní pěvkyně Květa Němečková. Na ta-
nečním parketu nechyběly ani mladší 
ročníky (na snímku paní Jana Effle-
rová s vnukem, kteří se nezalekli ani 
úvodního sólového vystoupení v ryt-
mu polky). Bez ohledu na věk všich-
ni předvedli, že tancování mají v srdci 
i nohou. -red-

Senioři se bálu nebáli
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