
Prezident Václav Klaus a jeho choť Li-
via navštívili 2. října městskou část Pra-
ha 3. Prezidentský pár si prohlédl rad-
nici, firmy i školská a kulturní zařízení 
a poobědval na žižkovské televizní věži. 
Václav Klaus se také nechal podrobně 
informovat o představách radnice o bu-
doucím využití Nákladového nádraží 
Žižkov.

Návštěva radnice
Návštěva hlavy státu s chotí začala na 

žižkovské radnici. Zde je přivítala sta-
rostka Prahy 3 Milena Kozumplíková 
se svým mužem Jiřím. Prezidentský pár 
si prohlédl sklepení radnice a nahlédl 
do pamětních listin a architektonických 
plánů radnice. Nad mapou městské části 
pak prezident společně s radními Pavlem 
Hurdou a Ondřejem Pechou diskutoval 
o územním rozvoji Prahy 3.  V pracov-
ně starostky pak byli prezidentovi s pa-
ní Livií představeni další členové vedení 
radnice s poslancem Danielem Reisie-
gelem. Poté v obřadní síni  proběhla dis-
kuse se zaměstnanci úřadu, umělci a dal-
šími významnými občany městské části. 
Následoval zápis prezidentského páru 
do Pamětní knihy a předání darů.

Prezident v autosalónu, 
první dáma v Ošetřovatelském domově

Pak se již hlava státu s doprovodem 
– starostkou Kozumplíkovou a poslan-
cem Reisiegelem – vydali na prohlídku 
městské části. Nejdříve si prohlédli Stát-
ní tiskárnu cenin na Vápence. Následu-
jící zastávka byla v jarovském autosaló-
nu. První dáma, v doprovodu místosta-
rostů Martina Bendy a Jana Šmída, me-
zitím navštívila nově rozšířený Ošetřo-
vatelský domov Habrová.

Z výšky rozestavěné budovy si Václav 
Klaus také prohlédl stavbu rezidenční-
ho komplexu Central Park Praha. Se zá-

stupci komise pro územní rozvoj a deve-
loperských firem diskutoval o budoucím 
rozvoji Nákladového nádraží Žižkov. 
Navrženou variantu hodnotil kladně. 
„Jde o velmi ambiciózní plán, kterému 
přeji mnoho úspěchů,“ řekl prezident.

„Jé, prezident!“
Největší rozruch způsobil Klaus v ná-

kupním centru Palác Flóra. Při prohlídce 
obchodů ho zastavovali dospělí i školá-
ci, prezident se zdravil také s prodavač-
kami. Hlavně nejmladší prosili Klause 
o podpis. „Jé, prezident,“ křičeli.

Podle prezidenta je dobře, že i přes 
velké změny zůstávají na Praze 3 tra-

diční místa. K nim přiřadil například 
Výtvarnou školu Václava Hollara, kam 
rovněž dopoledne zavítal. Klaus se zají-
mal o to, jak se studenti profilují. 

Po obědě na žižkovské televizní vě-
ži se prezident prošel ulicemi. Cestou se 
zdravil a živě diskutoval s občany. Poté 
jej čekala prohlídka kostela Nejsvětěj-
šího srdce Páně a poslední zastávka ná-
vštěvy – koncertní a výstavní síň Atri-
um. Zde si prezidentský pár vyslechl 
program pěveckého sboru Zvoneček, 
následovala debata se studenty střed-
ních škol. 

Při té příležitosti mimo jiné vzpomí-
nali Václav a Livia Klausovi na svoje 

mládí a na své seznámení na místní Vy-
soké škole ekonomické. Livia se svěřila, 
že Žižkov má spojený se svým životem 
už od mateřské školy. Praha 3 se nyní 
podle prezidentského páru hodně mění. 
„Je to úplně jiná končina než před 20 le-
ty,“ řekl Klaus a dodal, že s Livií do Pra-
hy 3 „trošku patří“. V Atriu se debata 
nesla hlavně v kulturním duchu, ovšem 
Klaus neopomněl zmínit své tradiční 
názory na globální oteplování a Evrop-
skou unii. Následovalo rozloučení a od-
jezd evidentně spokojeného prezident-
ského páru.

-jas-
Více na str. 8 a 9

Vinobraní v obrazech
fotografie z oslav 
svátku vína na náměstí 
Jiřího z Poděbrad

Čtěte na str. 8

Šance pro architekty
radní Pavel Hurda 
o urbanistické studii 
nákladového nádraží 

Čtěte na str. 6

„Abychom se s historií
mohli vyrovnat, 
musíme ji poznat,“ 
říká Pavel Žáček
 

Čtěte na str. 11

Prezident navštívil Prahu 3
Václav a Livia Klausovi: „Na Žižkov trošku patříme“

RADNIČNÍ
NOVINY PRAHY 3
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Byla to 
pro nás čest

Toto číslo Radničních
novin se obsáhle věnu-
je návštěvě pana pre-
zidenta Václava Klau-
se s chotí v naší měst-
ské části. Ráda bych 
k této významné udá-

losti připojila několik poznámek. 
Především je třeba konstatovat, že ná-
vštěva hlavy státu je pro Prahu 3 mi-
mořádnou a nebývalou ctí. Ovšem, 
stávající i bývalý prezident navštívi-
li Žižkov opakovaně, ale zpravidla 
při náhodných příležitostech typu pi-
etních aktů na Vítkově či Olšanských 
hřbitovech. Skutečnost, že Václav 
Klaus přijel výhradně za účelem se-
známení se s třetí městskou částí, je 
pro nás vskutku ojedinělá. Když jsme 
připravovali program návštěvy, opět 
jsem si s jistou hrdostí uvědomila, ko-
lik toho můžeme prezidentskému pá-
ru ukázat, čím vším se můžeme poch-
lubit. Od architektonických skvostů 
a kulturních památek přes fungují-
cí firmy a rekonstruovaná sídliště až 
k ambiciózní nové výstavbě. Od na-
daných žáků a studentů přes umělce 
až po péči o postižené děti či senio-
ry... Máme opravdu co nabídnout, ale 
čas není nafukovací, a tak jsme muse-
li škrtat. Byl to nabitý den, ale přesto 
jsme nestihli navštívit ani zlomek vše-
ho hezkého, čím Žižkov a Královské 
Vinohrady oplývají. Přesto si troufám 
říci, že výsledný program byl kvalitní 
a naši hosté odjížděli velmi spokojeni. 
A ač jsme všichni měli trochu trému, 
s trochou neskromnosti konstatuji, že 
i po organizační stránce jsme všech-
no zvládli hladce a rozhodně jsme ne-
udělali naší domovské městské části 
ostudu. Co říci závěrem? Pan prezi-
dent a zejména paní Klausová jsou 
okouzlující lidé.

Milena Kozumplíková
starostka

Borci z oddílu Box Club Žižkov uhá-
jili právo vlastnit putovní pohár pro nej-
lepší amaterské boxery i v dalším roce. 
V pátek 5. října vyhráli druhý ročník 
turnaje o Pohár města Žižkova. V je-
diném mistrovském zápase galavečera 
amatérského boxu zvítězil K. O. domá-
cí Emil Kocvelda, když soupeři ve dru-
hém kole jednou přesnou ranou pravač-
ky zlomil nos.

Opravdový rohovnický svátek s vi-
nikající diváckou kulisou a nabitým do-
provodným programem sledoval zaplně-
ný kongresový sál Hotelu Olšanka, kam 
se sjeli borci z celé republiky. Své zástup-
ce na turnaj, který organizoval bývalý re-
prezentant Stanislav Tišer, vyslaly oddí-
ly z Pardubic, Českých Budějovic, Plzně 
a také čtyři pražské kluby. Jejich borci 
nastoupili v jedenácti utkáních, z nichž 

jedno bylo mistrovské – ve váhové kate-
gorii do 69 kilogramů. Skvěle připravený 
večer nakonec přesvědčivě vyhrál právě 
Emil Kocvelda z Box Club Žižkov. Odne-
sl si pohár pro vítěze a prémii 10 tisíc ko-
run věnovanou radním Pavlem Hurdou.

Druhý ročník sledoval vyprodaný sál, 
což znamená čtyři stovky diváků, který 
aplaudoval velmi kvalitnímu boxu. Dob-
rovolní organizátoři z řad klubu z Hav-
líčkova náměstí připravili také zajímavý 
doprovodný program. Rohovnické sou-
boje okořenily exhibice v kickboxu a vy-
stoupení vynikajícího beatboxera. Oce-
něny byly legendy boxerského prostředí 
a nechyběly ani oblíbené roztleskávač-

ky. Turnaj zahájila starostka Prahy 3 Mi-
lena Kozumplíková, ceny předávali jak 
místostarostové Martin Benda a Jiří 
Matušek, tak i radní Pavel Hurda, z je-
hož rukou převzal putovní hlavní trofej 
vítězný Kocvelda. 

Trenér Stanislav Tišer, který je ústřed-
ní postavou žižkovského amatérského 
boxu, v ringu strávil pětadvacet let. Byl 
přeborníkem v kategorii do 54 kg, což 
ho několikrát dostalo do užšího kádru 
československé reprezentace a nebýt 
komunistické blokády olympiády v Los 
Angeles, se mohl stát i olympionikem.

-red-
Více v komentáři na str. 3 

Pohár města Žižkova podruhé:
Domácí boxeři obhájili vítězství

Díky městské části Praha 3 
se v Paláci Akropolis rozje-
de další ročník festivalu Žiž-
kov Meets Jazz. Tentokrát se 

představí hudební interpreti milující 
nejen jazz, ale i blues. Letos se může-
me těšit i na mezinárodní obsazení. 

V pátek to rozbalí skotský blueso-
vý kytarista srostlý se svým nástrojem 
Stan the Man, z Německa k nám zaví-
tá Jesse Ballard Band stojící na pome-
zí soulu, rocku, jazzu i blues. V sobo-
tu vystoupí berlínské Reifegerste Trio, 
české stálice Prokop, Andršt, Hrubý 
trio a pravděpodobně nejvýznamněj-
ší osobnost slovenského jazzu a blues 
– Peter Lipa. 

Jak se již stalo tradicí, pořádající Ju-
nior klub opět připraví jazzovou tom-
bolu a na každého návštěvníka čeká 
doutník s panákem té nejlepší whis-
ky zdarma. Denní vstupenka bude stát 
v předprodeji 120 Kč a 150 Kč na místě, 
dvoudenní pak 200 Kč, resp. 250 Kč.
Pátek 23. listopadu

19.30 Stan the Man (UK/CZ/SK)
20.30 módní přehlídka 
21.00 Jesse Ballard Band (US/D)
22.00 jazzová tombola 
22.30 doprovodný jazzový program

Sobota 24. listopadu
19.30 Reifegerste Trio (D)
20.10 Prokop, Hrubý, Andršt trio
21.00 Petr Lipa (SK)
22.00 jazzová tombola 
22.30 doprovodný jazzový program

ŽIŽKOV 
MEETS JAZZ 

2007
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Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad – NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912. 
Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady – ledničky, chladicí boxy, monitory, obrazovky, laky, ředidla, 
chemikálie, zářivky, léky, oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní 
dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného 
v seznamu. Kontejnery budou k dispozici vždy od pondělí od 14.00 hod. do doby, než bude počet kontejnerů 
pro dané stanoviště (číslo v závorce) naplněn. Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. 
číslech ÚMČ Praha 3 – Odbor technické správy majetku a investic – 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic č. 11 (3) 5. 11.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 12. 11.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 19. 11.
4. Přemyslovská/Sudoměřská (2) 26. 11.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 5. 11.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 12. 11.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 19. 11.
8. U Rajské zahrady/Vlkova (2) 26. 11.

Okruh C termín přistavení
  9. nám. Barikád (2) 5. 11.
10. Ambrožova/Malešická (4) 12. 11.
11. Jeseniova 143 (3) 19. 11.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 26. 11.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 5. 11.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 12. 11.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 19. 11.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 26. 11.

ze dne 26. 9.
Schválila
• Obnovu vodovodních řadů včetně 
přípojek Za Vackovem a v okolí • pře-
vod 80.000 Kč do investičního fondu 
Mateřské školy Jeseniova 46 na opra-
vu spodní terasy, která je v havarijním 
stavu • pronájem nebytového prosto-
ru lékařské ordinace a příslušenství 
v 1. nadzemním podlaží domu Rohá-
čova 26 • doporučení bytové komi-
se • uzavření nájemních smluv na do-
bu určitou s vítězi výběrových řízení 
na byty č. 17, Slezská 70, č. 7, Hollarovo 
nám. 7, č. 13, Radhošťská 14, č. 20, Křiš-
ťanova 2, č. 10, Jeseniova 19, č. 12, On-
dříčkova 31 • zadání zakázky na prodej 
bytových a nebytových jednotek v do-
mech Květinková 13, 15, 17 a 19 firmě 
Realitní kancelář Sever, s. r. o. 
Doporučila
• zastupitelstvu schválit poskytnutí ná-
vratných bezúročných půjček pro opra-
vy a rekonstrukce domů
Vzala na vědomí
• tři volné byty, jeden postoupila do vý-
běrového řízení, další dva k přidělení 
odsouhlaseným uživatelům

ze dne 12. 9.
Schválila
• zadání světelné vánoční výzdoby 
Praha 3 firmě Eltodo – Citelum, s. r. o. 
• podmínky výběrového řízení na pro-
dej garáží K Lučinám 20, 22 a jmenova-
la komisi • návrh mandátní smlouvy na 
prodej bytových a nebytových jednotek 
v domech Květinková 13, 15, 17 a 19 re-

alitní kanceláří Sever, s. r. o. • převod fi-
nančních prostředků z rezervního do 
investičního fondu v rámci hospodaře-
ní Mateřské školy náměstí Jiřího z Lob-
kovic 23/119 ve výši 50.000 Kč na nákup 
nového počítače • uzavření nájemních 
smluv na dobu určitou s vítězi výběro-
vých řízení na byty č. 2 Sabinova 10/277, 
č. 21, Pod Lipami 7/2665, a byt č. 35, Lu-
cemburská 44/1876 • koncepci bytové 
politiky – metodiku nakládání s byty 
v majetku MČ P-3 a uložila zást. staros-
ty Zdeňku Lochmanovi ve spolupráci 
s odborem bytů a nebytových prostor 
zajistit spuštění programu „Ústupo-
vé bydlení“ • plán oprav na rok 2008 
• provádění externího technického do-
zoru stavby na akci přístavba kuchy-
ně ZŠ Pražačka firmou Reinvest, spol. 
s r. o. • uzavření Smlouvy o poskytová-
ní veřejně dostupné služby elektronic-
kých komunikací se společností GTS 
Novera, a. s. a ukončení smluvního 
vztahu s Telefónica 02 Czech Republic 
• zadání veřejné zakázky „Vrch svaté-
ho Kříže“ – demolice a výstavba objek-
tu“ formou zjednodušeného podlimit-
ního řízení
Doporučila
• zastupitelstvu schválit prodej bytové-
ho domu Koněvova 190 s pozemkem 
ve III. etapě privatizace domovního 
fondu bytovému družstvu

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

Vzhledem k postupné deregulaci ná-
jemného se Praha 3 rozhodla zavést tzv. 
program ústupového bydlení pro ob-
čany Prahy 3. To znamená, že nájemní-
ci větších obecních bytů, kteří se dosta-
nou do finančních problémů a nebudou 
schopni už nadále hradit nájemné za 
bydlení, se mohou obrátit na bytový od-
bor MČ Praha 3 a požádat o výměnu 
svého většího obecního bytu za menší.

Před provedením samotné výměny 
bytů musí žadatel doložit údaje o své 
finanční situaci, tedy to, že bude do bu-
doucna schopen platit nájem za nově 
přidělený byt. Žadatel nesmí být dluž-
níkem nájemného a prověřen bude 
i jeho vztah k předešlému nájemnímu 
bytu. Pokud budou splněny tyto pod-
mínky, bude žadatel zaregistrován do 

seznamu žadatelů o ústupové bydle-
ní a výměna může být provedena. Pro-
ces výměny může být proveden pouze 
městskou částí Praha 3 se souhlasem 
rady. Pro účely tohoto programu rada 
městské části vybrala byty standard-
ní kvality o rozměrech 35 m2 a menší 
(garsoniéry), které budou určeny pou-
ze na pronájem v rámci ústupového 
bydlení.

Rada městské části také stanovila 
přesné hranice dalšího užívání ústupo-
vých bytů. Nájemník například nebu-
de oprávněn v budoucnu provést dal-
ší výměnu tohoto bytu prostřednictvím 
MČ. Pouze ve výjimečných případech 
žádostí o znovupřidělení většího bytu, 
bude tato důkladně prošetřena byto-
vým odborem a v případě vyhovění bu-

de následně žadatel z programu ústu-
pového bydlení definitivně vyřazen.

„Všeobecně lze předpokládat, že do 
programu ústupového bydlení se budou 
hlásit osoby starší a ve většině přípa-
dů žijící osamoceně. Právě těmto lidem 
chceme umožnit dožít život v důstojných 
podmínkách. Není vhodné zařazovat do 
programu mladé lidi, jejichž bytové pro-
blémy umožňuje řešit systém žádos-
tí o přidělení obecních bytů a současně 
se mohou aktivně sami rozhlédnout na 
otevřeném trhu s byty,“ řekl místosta-
rosta Prahy 3 Zdeněk Lochman.

Byty, které budou vráceny městské 
části, budou po rekonstrukci pronajaty 
ve výběrovém řízení nebo Radou měst-
ské části odsouhlaseným žadatelům.

-lub-

Ústupové bydlení od listopadu
Radnice připravila program pro občany dotčené deregulací nájemného

Volné nebytové prostory
Výzva č. 252 

Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými nebyto-
vými prostory:
1)  Táboritská 24/16, služby, 1. a 2. podlaží, 559 m2, 

(min. nájemné 1.000 Kč/m2/rok)
2)  Milešovská 1/846V, prodejna nepotr. zboží, kancelář, 1. podlaží, 199 m2, 

(min. nájemné 1.000 Kč/m2/rok)
3)  Hollarovo nám. 5/2260, sklad, 1. podlaží, 111 m2, 

(min. nájemné 400 Kč/m2/rok)
4) Hořanská 1/1510, sklad, 1. podlaží, 85 m2, (min. nájemné 600 Kč/m2/rok)
5)  Koněvova 4/155, obchodní sklad s příslušenstvím , 1. podlaží, 53 m2, 

(min. nájemné 700 Kč/m2/rok)
Prohlídka prostor bude umožněna ve čtvrtek 8. listopadu od 9.00 do 10.00 hodin.

Výzva č. 253 
Městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným nebyto-

vým prostorem:
1)  Baranova 11/1833, vinárna, 1. podlaží, 142 m2, (min. nájemné 1.000 Kč/m2/rok)
Prohlídka prostor bude umožněna ve čtvrtek 15. listopadu od 9.00 do 10.00 hodin.
 

Tyto prostory budou poskytnuty na základě Vašich písemných nabídek, zasla-
ných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu podatelny: Pra-
ha 3, Lipanská 14, v obálkách označených značkou: „Výběrové řízení č. 252“ 
resp. „Výběrové řízení č. 253“ doplněnou pořadovým číslem nebytového 
prostoru. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně, do 
výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní prostor, o kte-
rý máte zájem, a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento pro-
stor považujete za přiměřenou. Pro podání nabídky lze použít formulář, který je 
k dispozici v podatelnách a informační kanceláři ÚMČ P3 nebo na internetové 
adrese: www.praha3.cz.

Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro 
obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Uveďte též zá-
měr, co budete v nebytových prostorech provozovat (k provozování výherních 
a hracích automatů nebudou nebytové prostory pronajaty). Do výběrového 
řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má městská část Praha 3 fi-
nanční pohledávky.

Konečný termín pro příjem Vašich nabídek bude ve čtvrtek 15. listopadu 
v 16.00 hodin resp. ve čtvrtek 22. listopadu v 16.00 hodin. Výběrová řízení 
budou vyhodnoceny Komisí obchodních aktivit Rady městské části Praha 3, ná-
vrh pořadí bude schvalovat rada městské části. Vybraný uchazeč výběrového ří-
zení bude písemně informován do 30 dnů ode dne zasedání rady městské části. 
Městská část Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběro-
vé řízení zrušit.

Jan Šmíd, předseda komise obchodních aktivit RMČ
Magdalena Benešová, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Rada městské části Praha 3

V mateřské škole Pražačka proběhla 
během letošního léta kompletní výmě-
na všech oken, vylepšení rozvodu elek-
troinstalací a úprava interiérů. I když 
se zahájení rekonstrukce o pár týdnů 
zdrželo, vše dopadlo ke spokojenosti 
jak zaměstnanců, tak rodičů dětí, kte-
ré mohly 3. září nastoupit do „starono-
vé“ školy. 

Budova mateřské školy Pražačka by-
la postavena ve 30. letech minulého sto-
letí. Tak stará byla i většina oken této 
budovy. „Některá okna byla ze 70. let, 
ale většina jich byla původních. Hlav-

ně v přízemí budovy, kde okna dostáva-
jí hodně zabrat, byla některá z nich do-
slova v havarijním stavu,“ říká ředitelka 
mateřské školy Gabriela Hermanová. 
I proto se žižkovská radnice rozhod-
la investovat do rekonstrukce více než 
3 miliony korun. „Vnímám to jako ve-
lice dobrou a potřebnou investici, kte-
rá zkvalitní školní prostředí nejen dětí, 
ale i pracovní prostředí pro pedagogic-
ký sbor,“ zdůrazňuje zástupce starostky 
Jiří Matušek.

Přestože se začátek rekonstrukce 
oproti původnímu záměru o několik 

týdnů opozdil, nezpůsobilo toto zdrže-
ní větší komplikace. „Díky firmě, která 
postupovala podle dohodnutého časo-
vého harmonogramu a především dí-
ky odhodlání a nasazení paní ředitelky 
a ostatních pracovníků mateřské školy 
se podařilo tento skluz vyrovnat a děti 
mohly bez větších potíží v září nastou-
pit,“ dodává Jiří Matušek.

Kromě oken byly vylepšeny i inte-
riéry budovy. Všechny vnitřní prostory 
jsou nově vymalovány a dokonce každá 
ze čtyř tříd se svou barevnou výzdobou 
liší. To je zásluha hlavně pedagogického 
sboru školy. „Každá z nás si mohla svou 
třídu vymalovat a vyzdobit podle svého 
vkusu a přání. Mělo to ovšem i svá ne-
gativa, protože jsem tady přes léto by-
ly skoro každý den až do večera a jen 
jsme malovaly, přestavovaly a uklízely. 
Není prakticky jediná věc, kterou by-
chom během rekonstrukce nevzaly ale-
spoň jednou do ruky,“ zdůrazňuje Gab-
riela Hermanová. 

Díky rekonstrukci je mateřská ško-
la Pražačka připravena na otevření dal-
ší, páté třídy. „Vzhledem k vyšší porod-
nosti z poslední doby lze očekávat, že 
počty zapsaných dětí se budou i nadále 
navyšovat. Proto již nyní mateřské ško-
ly individuálně navyšují svou kapacitu, 
konkrétně na Pražačce to však souvisí 
s dalšími stavebními úpravami,“ říká Ji-
ří Matušek. Děti se tak mohou do ma-
teřské školy těšit nejen na nové barev-
nější prostředí, ale i na více tříd. 

-lub-

Pražačka v novém kabátě

V polovině října zahájil Magistrát 
hlavního města Prahy v Kubelíkově ulici 
obnovu stromořadí. V rámci této inves-
tiční akce budou staré dřeviny nahraze-
ny novými stromy.

Obnovu zeleně povolil Odbor život-
ního prostředí městské části Praha 3 
na konci roku 2006. Magistrát tak zís-
kal souhlas se svým plánem vykácet 
24 javorů v ulici. Povolovacího procesu 
se přímo účastnila veřejnost, a to pro-
střednictvím občanského sdružení Mal-
lorn, jehož hlavním posláním je podle 
stanov ochrana přírody a krajiny. Ke 
kácení byly vybrány dřeviny vykazují-
cí známky snížené fyziologické vitality, 
které mají předpoklady pouze pro krát-
kodobou existenci, a dřeviny potencio-
nálně provozně nebezpečné. Významný 
aspekt v celém rozhodovacím procesu 
byl pro odbor životního prostředí zá-
měr žadatele obnovit uliční stromořa-
dí v co největším rozsahu. Tím se zlepší 
kvalita životního prostředí v Kubelíko-
vě ulici. Za každý pokácený strom bu-
de v této ulici vysazen nový, a navíc při-
byde dalších 13 stromů do prázdných 

a nově vytvořených rabátek. Celkem 
se tedy v Kubelíkově ulici vysadí 37 no-
vých jasanů ztepilých. Jedná se o druh 
stromu s úzce kuželovitou korunou, 

nevytvářející plody, který dobře snáší 
městské prostředí.  

Barbora Heřmánková, 
odbor životního prostředí

V Kubelíkově začala obnova zeleně

NOVÉ STROMY ZA NEMOCNÉ – po dendrologickém průzkumu bylo na-
vrženo v Kubelíkově ulici 24 stromů ke kácení. Důvodem byl jejich špatný zdravot-
ní stav, poškození nebo nebezpečí možného rozlomení stromu či pádu větví. Nahradí 
je nová zeleň, stromořadí bude rozšířeno o deset míst a osazena budou i tři současná 
prázdná rabata.

NEZISKOVKY JEDNALY O SPOLUPRÁCI – pravidelného jednání Cen-
tra pro spolupráci neziskových organizací v Praze 3 se 23. října v klubovně skaut-
ského střediska Gatagéwa zúčastnili zástupci občanských sdružení i příspěvkových 
organizací MČ a hlavního města. O přípravě komunitního plánu v oblasti sociálních 
služeb a o přípravě grantového řízení informoval místostarosta Martin Benda. 
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V polovině srpna zahájila radnice Pra-
hy 3 prodej parkovacích karet pro plá-
novanou zónu placeného stání. Pů-
vodně se spuštění parkovacích zón 
plánovalo na začátek října, magistrát 
však celý projekt pozastavil. Na aktuál-
ní situaci jsme se zeptali místostarosty 
Zdeňka Lochmana, který je na žižkov-
ské radnici zodpovědný za dopravu.
Co bylo důvodem odložení startu zón 
placeného stání?

Důvody jsou mimo kompetence, 
které byly v přípravě regulace par-
kování svěřeny naší radnici. Spuštění 
systému se odvíjí od výsledků výběro-
vého řízení, které vypsal Magistrát hl. 
m. Prahy na správcovskou firmu. Po 
uzavření výběrového řízení zde došlo 
k odvolání jednoho z uchazečů pro-
ti výsledkům tendrů na správce ZPS 
pro třetí a sedmou městskou část na-
ší metropole. Společnost A.S.A., kte-
rá byla vyřazena ze soutěže pro ne-
splnění podmínek, vznesla námitku, 
že ani ostatní firmy nesplnily všech-
ny náležitosti veřejné soutěže. Ten-
to protest začal prověřovat Úřad pro 
hospodářskou soutěž. Ten pozasta-
vil podpis smluv s vítěznými firmami, 
a proto došlo k posunutí startu regu-
lace parkování.
Mohla žižkovská radnice této situaci 
nějakým způsobem zabránit?

Městská část je fakticky v celém 
systému pouze servisní organizací, 
která zajišťuje prodej parkovacích ka-
ret a má v budoucnosti spolupracovat 
se správcovskou firmou, kterou ovšem 

vybírá hlavní město. V době, kdy by-
lo výběrové řízení na správce ZPS při-
pravováno, jsme upozorňovali zástup-
ce hlavního města, že termíny, které 
stanovil magistrát, jsou velmi napja-
té a celý proces se nám zdá zbytečně 
uspěchaný. Náš názor byl: „Spusťme to 
později, ale rozhodně nepodceňujme 
přípravu.“ Jednalo se však, jak se uká-
zalo, o menšinový názor. Nechci však 
být „generálem po bitvě“ – tuto situaci 
opravdu nikdo nemohl předvídat.
Lidé si stěžují, že nebyli o odložení 
projektu dostatečně informováni...

V oblasti zavádění ZPS jsme vždy 
prosazovali otevřenou informační po-
litiku. Jak víte, žižkovská radnice za-
hájila diskusi o regulaci dopravy jako 
první, přestože to nebylo politicky po-
pulární téma. Bylo nám ale jasné, že 
k regulaci bude muset dříve či později 
dojít, protože situace v ulicích centrál-
ních městských částí, a tedy i Vinohrad 
a Žižkova, se stávala neudržitelnou. 
Všechny studie ukazovaly, že situace 
spěje ke kolapsu a my jsme se chtěli 
chovat odpovědně, byť téma dopravy 
bylo populisticky zneužíváno k politic-
kým útokům. 

O tom, že jsme se snažili být ote-
vření a informovat podrobně občany, 
svědčí i to, že jsme zavedli informační 
linky. O přípravách jsme pravidelně in-
formovali našich Radničních novinách 
a v dalších médích. Před spuštěním 
prodeje karet jsme vydali speciální vy-
dání novin, které bylo celé věnováno 
problematice ZPS.

Vnímáme velmi silně, že zavedení 
zón vyžadovalo od řady občanů a pod-
nikatelů mnoho složitých administra-
tivních úkonů, které jim znepříjemňo-
valy život. Řada lidí si musela změnit 
trvalé bydliště, aby rezidentním pod-
mínkám ZPS vyhověla, jiní si museli 
převést automobil. Proto jsme požado-
vali od hlavního města jasné instrukce, 
jak informovat občany ve chvíli, kdy 
bylo jasné, že se start ZPS odloží. Měs-
to však čekalo na rozhodnutí Úřadu 
na ochranu hospodářské soutěže a jas-
né stanovisko neposkytlo. Je třeba říci, 
že v dané věci není městská část tím, 
kdo může učinit rozhodnutí.
Jaký termín nyní připadá v úvahu?

Zvažovány jsou dva termíny. Názor 
města je, že ke spuštění zón placené-

ho stání by mělo dojít od počátku pro-
since. My prosazujeme termín od po-
čátku ledna příštího roku. Myslíme 
si, že spouštět systém v době předvá-
nočního shonu není z lidského hledis-
ka nejvhodnější.Věříme, že náš názor 
zvítězí. 
Kolik radnice do této chvíle prodala 
parkovacích karet?

Do současné doby bylo prodáno 
okolo sedmi tisíc parkovacích karet 
pro rezidenty a abonenty, tedy o něco 
více než polovina z předpokládaného 
celkového počtu na Praze 3.
Jak to bude s platností karet? Pokud 
bude zóna placeného stání na třetí 
městské části spuštěna až v lednu, pů-
jde o tříměsíční skluz oproti předpo-
kládanému termínu?

Karty byly již vydávány s prodlouže-
nou platností. Roční rezidenční a abo-
nentní karta tak má již nyní platnost 
do konce kalendářního roku 2008. Tří-
měsíční rezerva v platnosti byla již od 
počátku prodeje myšlena jako urči-
tá pojistka pro případné posunutí ter-
mínu, od kterého by měla být regula-
ce spuštěna.
Řada lidí si však stěžuje, že tím svými 
penězi na tři měsíce úvěruje městskou 
část, která vyinkasovala peníze za kar-
ty, které budou řidiči potřebovat až na 
přelomu roku. Co se s těmito penězi 
děje? Úvěrují lidé radnici?

Jak jsem již řekl, v celém systému je 
městská část jen pouhou servisní or-
ganizací. V původním modelu zón pla-
ceného stání, která fungovala v části 

Praha 1, se dokonce jednalo o funkci, 
kterou plnila správcovská firma. Měst-
ské části ji převzaly jen z důvodu ochra-
ny při nakládání s osobními údaji obča-
nů. Abych byl konkrétnější, celý systém 
je nastaven tak, že výtěžek z regulace 
parkování shromažďuje zřizovatel, tedy 
hlavní město. Radnice tedy převádí ma-
gistrátu veškeré finanční prostředky, ze 
kterých nepokrývá ani svoje provozní 
náklady spojené s prodejem karet. Jen 
do této chvíle třetí městská část doplácí 
na prodej karet více než tři miliony ko-
run z vlastního rozpočtu. 
Neobáváte se, že tyto komplikace při 
zavádění zón placeného stání mohou 
zpochybnit celý systém regulace do-
pravy na Praze 3?

Průtahy v zavádění zóny placeného 
stání nemají žádnou souvislost s tím, 
že situace v dopravě v našem hlavním 
městě vyžaduje řešení. Radnice Pra-
hy 3 od počátku plnila všechny svěře-
né úkoly a na zavedení ZPS je i nadále 
připravena – jen čeká na pokyn od zři-
zovatele zón. Komplikace, které nasta-
ly, nemohla nijak ovlivnit a velmi sil-
ně vnímá, že tato situace mezi občany 
může vnášet určitou skepsi. Doprava 
v klidu, jak se problematice parkování 
odborně říká, však potřebuje systémo-
vé řešení a všichni odborníci se shodu-
jí, že ustoupit od regulace parkování 
by bylo cestou do pekel. Naší priori-
tou však bude i nadále obhajoba zá-
jmů občanů a podnikatelů naší měst-
ské části tak, aby byl systém nastaven 
co nejvíce v jejich prospěch. -jas-

Průtahy jsou mimo kompetence radnice
říká k pozdržení parkovacích zón místostarosta Zdeněk Lochman

V pátek 5. října proběhl v hotelu Ol-
šanka již druhý ročník boxerského tur-
naje o Pohár města Žižkova. Rohov-
nické zápasy jsou tvrdým soubojovým 
sportem, při kterém padají rány a ně-
kdy i teče krev. Ne každý musí být je-
ho fanouškem, ne každému se musí 
knockoutové zápolení mezi třemi pro-
vazy líbit, řada lidí jistě bude mít k to-
muto sportu výhrady.

Přesto bych chtěl na tomto místě ří-
ci, že vnímám celou událost z hlediska 
místostarosty odpovědného za mládež, 
sport a řešení drogové problematiky 
velmi pozitivně. A nejen já, ale i mo-
ji kolegové ze žižkovské radnice v čele 
s radním Pavlem Hurdou, kteří se roz-
hodli tuto událost i celou reinkarnaci 
boxerského sportu v naší městské čás-
ti podpořit. Městská část je nejen part-
nerem tohoto turnaje amatérských ro-
hovníků, ale stabilně podporuje také 
činnost samotného žižkovského bo-
xerského klubu pod vedením bývalého 
československého reprezentanta a ně-
kolikanásobného republikového mis-
tra v boxu Stanislava Tišera. Důvodů je 
hned několik:

V prvé řadě měl box na Žižkově 
v minulých dobách tradici, místní borci 
patřili vždy mezi československou eli-
tu v tomto sportu. S ohledem na místní 
patriotismus se proto žižkovská radni-
ce rozhodla podpořit snahy tuto tradi-
ci opět obnovit. 

Druhým důvodem, proč radnice pod-
pořila každoroční akci spojenou s bo-
jem o putovní pohár věnovaný radnicí, 
je fakt, že obdobná událost v portfoliu 
společenských akcí na Praze 3 chyběla. 
Již první ročník byl ze strany organizá-

torů skvěle produkčně zvládnut. Letoš-
ní repríza představovala ještě skokový 
posun jak z hlediska sportovní kvali-
ty, tak i z hlediska doprovodného pro-
gramu. Pohár města Žižkova se stal již 
ve své druhé repríze společenskou udá-
lostí, která je určitou významnou částí 
místních obyvatel brána velmi vážně.

Třetí a hlavní důvod je ohromný 
kus práce, kterou trenér Stanislav Ti-
šer a jeho občanské Sdružení pro mi-
moškolní aktivity a sport odvádí pře-
devším na poli prevence mezi mládeží, 
a to především v místní romské komu-
nitě. Stanislav Tišer přišel do Prahy 
v osmnácti letech jako syn plzeňského 
romského hudebníka a vypracoval se 
na několikanásobného mistra repub-
liky a reprezentanta v tomto bojovém 
sportu. Své svěřence přitahuje svou le-
gendární sportovní minulostí. A přede-
vším jim nabízí sport jako alternativu 
k životu podle zákonů ulice, alternati-
vu k drogám a kriminalitě. Box Club 
Žižkov je bez nadsázky pozitivním os-
trovem, kde se schází skupina lidí růz-
né národnosti a rozličného sociálního 
postavení kvůli sportu, ve kterém chce 

něco dokázat. A to je
dobrý důvod, proč rad-
nice řekla: Ano, máte 
naši podporu.

Jiří Matušek,
zástupce starosty

Park Parukářka s Vrchem svatého 
Kříže je jedním z území, které by v na-
ší městské části měla plnit funkci zele-
né oázy. V souvislosti s výstavbou rezi-
denčního bydlení Central Park Praha 
by zde měly nalézt již v příštím roce 
stovky rodin příjemné klidné bydlení
s napojením na ten-
to veřejný park. Ta-
ké okolní sportoviš-
tě dělají z Parukářky 
ideální místo pro vol-
nočasové aktivity a od-
počinek. Zkrátka mělo 
by se jednat o oázu kli-
du pro tělo i duši. 

Mělo, ale nejedná. 
Spíše naopak, Vrch svatého Kříže je 
místo, kterému se občan toužící po kli-
du obloukem vyhne. Je to místo, kde se 
permanentně již roky porušují a nere-
spektují ani platná pravidla, ani zájmy 
ostatních spoluobčanů.

Důvodem je současná podoba ob-
čerstvení, které se postupem let změni-
lo v divoké monstrum. Původně byl ob-
jekt pronajat radnicí. Nájemce následně 
začal s neoprávněnými změnami, kdy 
občerstvení přestavoval a dostavoval. 
Objevily se problémy s neplacením 
nájemného, podnikatel přestal reago-
vat na výzvy městské části i magistrátu 
hlavního města, nerespektoval rozhod-
nutí o odstranění stavby, neplatil ulože-
né penále ani pokuty. 

Už to samo by bylo dostatečným dů-
vodem pro likvidaci svévolně provozo-

vaného zařízení. Aby toho však nebylo 
málo, začaly se množit stížnosti občanů. 
Rušení nočního klidu se zde stalo per-
manentním koloritem, ke kterému mů-
žeme přidat ničení veřejné zeleně a vol-
né pobíhání psů. Opominout nelze ani 
problémy s drogami spojené s nebez-

pečím odhozených in-
jekčních jehel. Není 
proto divu, že radnice 
registruje desítky stíž-
ností občanů. 

K zjednání nápravy 
vedla letitá cesta soud-
ního sporu. V součas-
nosti již úřad městské 
části drží v rukou pra-

vomocné rozhodnutí o odstranění stav-
by. Proto rada schválila na svém před-
posledním zasedání zadání veřejné 
zakázky na demolici a výstavbu nového 
objektu na Vrchu svatého Kříže. V nej-
bližších týdnech by tak měl být zbourán 
načerno postavený slepenec a vybudo-
ván důstojný objekt s občerstvením pro 
všechny občany. Náklady na odstranění 
nelegální stavby bude městská část vy-
máhat na bývalém nájemci.

Co je ale hlavní – Vrch svatého Kří-
že začne brzy sloužit všem občanům 

Prahy 3 a nebude si 
jej uzurpovat ten, kdo 
nerespektuje pravidla 
ani práva druhých.

Jan Šmíd
zástupce starosty

Box je dobrá alternativa

DŮM HRŮZY ZMIZEL – během čtrnácti dnů zmizel zchátralý objekt na adre-
se U Staré cihelny 5, kterému se na Jarově přezdívalo „Dům hrůzy.“ Budova, kde 
přebývali bezdomovci a narkomani obtěžující okolí, byla během několika desítek 
hodin – poté co byl objekt za asistence městské policie vystěhován – vymazána 
z mapy Žižkova. Místostarosta Jan Šmíd (na snímku) nyní bude pro pozemek hle-
dat vhodné využití.

O žižkovské připomínce starých časů
„Je to úplně jiná končina než před 

dvaceti lety“ – těmito slovy zhodnotil 
po své návštěvě Prahy 3 prezident Vác-
lav Klaus proměnu Žižkova, kde studo-
val vysokou školu a seznámil se také se 
svou manželkou Livií. Městská část sku-
tečně od doby sametové revoluce mě-
ní svou podobu. Řada z nás si pamatu-
je šedivou tvář českých měst a obcí, kde 
se neinvestovalo do domů ani památek, 
z dílen socialistických plánovačů pouze 
každou větší obec „zdobila“ ohavná pa-
nelová sídliště. 

Starý Žižkov byl ještě o něco šedi-
vější a ponuřejší než většina socialistic-
ké šedi. V hlavách komunistických eli-
tářů se totiž zrodil plán asanace, který 
měl celou historickou část třetí městské 
části sprovodit ze světa a vybudovat na 
jejím místě betonové sídliště. Obludná 
myšlenka sice vryla do této čtvrti jizvy, 
z větší části byl však plán asanace pře-
rušen příchodem sametové revoluce, 
kdy se Žižkov dal do pohybu. Od po-
čátku 90. let zde vyrůstají nové budo-
vy, mění se parky, opravují se památky. 
A především se renovují staré domy. 
Městská část před rokem slavnostně 
otevřela nově zrekonstruovanou bu-

dovu v Lipanské ulici číslo 9. Jednalo 
se o poslední chátrající klasický žižkov-
ský „pavlačák“ a jeho rekonstrukce se 
oddalovala z důvodu letitého soudního 
majetkového sporu. 

Velká část žižkovských domů od re-
voluce získala své konkrétní majitele, ať 
již díky restitucím nebo díky privatizaci, 
kterou žižkovská radnice aktivně pod-

poruje a realizuje. Praha 3 dlouhodo-
bě usiluje všemi dostupnými prostřed-
ky o zlepšení tváře této části metropole. 
Na opravy vlastního bytového a neby-
tového fondu vynakládáme každoroč-
ně značné výdaje. Paneláky a domy pa-
nelového typu předáváme v privatizaci 
společenstvím nájemců vždy až po roz-
sáhlé rekonstrukci, aby mohli spravo-
vat svůj nově nabytý majetek bez tíži-
vého balvanu rozsáhlých investic hned 
na počátku. Jako jedni z prvních jsme 
zřídili fond oprav, který pomáhá sou-

kromým majitelům domů s investice-
mi. Jen díky těmto investicím září za 
poslední roky na starém Žižkově desít-
ky nových fasád a střech. 

Na radnici zastáváme názor, že kon-
krétní majitel je vždy nejlepší hospo-
dář. Jsou však i v naší městské části mís-
ta, kde se jakoby zastavil čas. Každý kdo 
prochází pěšky od Ohrady dolů Koně-
vovou ulicí a dorazí až do spodní čás-
ti tohoto významného dopravního tahu 
– do Husovy ulice, má pocit, jako by se 
ocitl ve „starých časech.“ Rozbité výlo-
hy, nepořádek, šeď a oprýskané omítky. 
Co naplat, že domy mají své konkrétní 
soukromé majitele. Nad hlavou jako by 
zde i nadále visela blížící se asanace.

Žižkovská radnice nemá nástroje, 
kterými by majitele přinutila zvelebo-
vat jejich majetek. To mohou změnit 
jen oni sami. Patrně by to chtělo sní-
žit nájmy úměrně atraktivitě této loka-

lity, aby Husova ulice 
konečně přestala být 
žižkovskou připomín-
kou starých časů.

Zdeněk Lochman,
zástupce starosty

„V Husově ulici jako by 
se zastavil čas a neplatilo, 
že soukromý vlastník je 
nejlepší hospodář.“

„Box Club Žižkov je 
dobrou alternativou 
k životu podle zákonů 
ulice, alternativu k drogám 
a kriminalitě.“

„Vrch svatého Kříže  
brzy začne sloužit 
všem občanům a nejen 
těm, kteří nerespektují 
pravidla ani práva 
druhých.“

Konec centra 
problémů a stížností
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Počátkem 60. let, kdy vznikaly první 
alba Beatles, docházelo k podobnému 
hodebnímu boomu i na Jamajce. Ska-
talites vytvořili elitní hráči, kteří točili 
doprovod k většině jamajské produk-
ce, hráli i s tehdy ještě neznámým Bo-
bem Marleym. Sestava vydržela pouhý 
rok, během 14 měsíců dlouhé existence 
se stali extrémně populárními. Skatali-
tes obnovili činnost v 80. letech. Dnes 
představují stejný unikát, jako Buena 
Vista Social Club. V roce 1995 byli no-
minováni na Grammy v oblasti reggae, 
jejich album „Hi-Bop Ska“ získalo ce-
nu americké Independent Record Dis-
tribution. Po smrti Boba Marleyho jsou 
to poslední pamětníci klasických sty-
lů z Jamajky. Na turné vyjíždějí při pří-
ležitosti vydání zbrusu nového studio-
vého alba On the Right Track. Že ani 
po 40 letech neztratili nic ze své mladic-
ké energie, si můžete osobně ověřit ve 
čtvrtek 4. října v Paláci Akropolis.

-red-

Sofijské divadlo @lma @lter je založe-
né na interaktivitě – diváci jsou aktivní-
mi účastníky všech představení a každé 
vystoupení ansámblu je v podstatě jedi-
nečnou a neopakovatelnou performancí. 
Hodně interakcí, „nemožností“, smíchu,  

hudby a tance. Obě bulharské herečky 
se své role naučily v češtině a v pondělí 
15. listopadu čekají na diváky hned dvě 
představení – Nemožná ty, nemožná já 
a jako bonus od 22.00 na toaletách Palá-
ce Akropolis Páchne tu smrt.  -red-

Jamajští Skatalites v Praze

Bulharky na záchodcích 
Paláce Akropolis  pondělí 5. 11.

10.00 POVÍDÁM, ZNAKUJI POHÁDKU (Di-
vadlo Neslyším, Brno), 10.30 TAK TROCHU 
DEKAMERON (divadelní soubor Verva, P6)

úterý 6. 11.
9.00 STROM LIDOŽROUT (Gymnázium 
Nad Kavalírkou, P5), 19.45 ROZMARNÉ 
LÉTO (PAST Gymnázium Josefská, P1), 
14.00 BALADA O NÁMOŘNÍKOVI (Škorně,  
Gymnázium Botičská, P2), 19.30 MÚZA 
DIVADLA ROMATHAN (Divadlo Romathan, 
Košice, Slovensko)

středa 7. 11.
9.00 VEČERNÍČEK, POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ 
(Jedličkův ústav, P2), 9.30 POPELKA (Školy 
pro sluchově postižené, P2), 10.00 HUDEBNÍ 
VYSTOUPENÍ (Rehab. a rekval. středisko Dě-
dina, P6), 10.30 TANEČNÍ a PĚVECKÝ SOU-
BOR (ZŠ Ústí n. L. – Předlice), 11.00  ŠÍLE-
NĚ SMUTNÁ PRINCEZNA (MŠ a ZŠ, Komen-
ského, Ořechov u Brna), 19.00 REVELATI-
ON, GRAPE, BOB SAINT-CLAIRE (Centrum 
integrace dětí a mládeže, P8)

čtvrtek 8. 11.
9.00 U RYBNÍKA (soubor Lysináček, P4), 
9.20 STARÉ POVĚSTI ČESKÉ – (výběr ÚSP, stř 
Papírenská, P1), 9.45 AFRICKÁ LOVE STORY 
(SDM Sedlec, P6), 15.15 HUDEBNÍ VYSTOU-
PENÍ (SŠ A.Klara, P4), 10.45 KOSTTĚJ NESMR-
TELNÝ (soubor Kolovrátek, Brno), 19.30 SLAD-
KÝ DOMOV(Dočasná šejkspírovská společnost 
Jedličkova ústavu, P2)

pátek 9. 11.
9.00 ZPÍVÁNÍ PRO RADOST (ZŠ pro zrako-
vě postižené, P2), 9.30 PÍŠŤALKY – HU-
DEBNÍ SMĚS (ZŠ Jeseniova, P3), 10.00 
PARÁDNÍ SVĚT křest CD (pěv. soubor Klí-
čenky, Chrudim), 10.30 ČARODĚJNÁ PO-
HÁDKA (ZŠ Jeseniova, P3), 10.45 STEFFI 
DANCE (Taneční skupina, P8)

sobota 10. 11.
19.30 BALADA O NÁMOŘNÍKOVI (Škorně, P2)

• ZDRAVÍ   • DARY
 • KRÁSA     PŘÍRODY
 • ENERGIE

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

Již 11 let na našem trhu!

�alergií
�virózou
�nevolností
�sníženou imunitou
�migrénou

�močovým měchýřem
�zánětem středního ucha
�bolestmi kloubů
�prostatou
�cukrovkou

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

Máte problémy s:

Nejkrásnější dárek pro celou rodinu

Zveme Vás na Den otevřených dveří dne 4. a 6. 12. 2007 od 9 do 18 hod.
Práce s bylinnými produkty, poradenská služba ZDARMA

Sleva 10 % na všechny produkty!
 (netýká se členů klubu ENERGY)

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù A NÁBYTEK NA MÍRU
Firma STAKO pÛsobí na trhu jiÏ více neÏ 8 let

a specializuje se na v˘robu a montáÏe
vestavûn˘ch skfiíní, ‰aten a dal‰ího bytového
a kanceláfiského nábytku.

SnaÏíme se o individuální pfiístup ke kaÏdému
zákazníkovi, poskytujeme komplexní
profesionální sluÏby od odborného poradenství,
pfies zamûfiení a montáÏ aÏ po poprodejní servis.

Na‰im hlavním cílem je nabídnout vám kvalitní
produkt za rozumnou cenu. Na‰e skfiínû uspokojí
i ty nejnároãnûj‰í z vás.

Na‰e sluÏby Vám nabízíme ve 100% kvalitû
také díky vlastní v˘robû, která nám umoÏÀuje
krátké dodací lhÛty 14-21 dní a fie‰ení ãasto
velmi atypick˘ch interiérÛ.

Pfiejeme Vám, aby se na‰e skfiínû staly
nepostradateln˘m prvkem, kter˘ dotváfií Vá‰
domov.

PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA STAKO:
PRAHA 3 – Žižkov, Seifertova 14 • tel.: 222 712 037
PRAHA 5 – Košíře, Plzeňská 163 • tel./fax: 257 212 414, tel.: 603 711 333

PRAHA 7 – Holešovice, Argentinská 6 • tel./fax: 220 876 807

www.stako.cz e-mail: stako@stako.cz

Podnikatelé, obyvatelé Prahy 2, 3, 10! Nově zaváděný systém pla-
cených parkovacích zón Vám přidělá starosti, kam bez problémů a za 
kolik korunek zaparkovat svá auta. Nabízíme Vám kvalitní parkování 
ve vícepatrových hlídaných garážích za ceny od 1.000,- Kč bez DPH za 
vůz měsíčně. Garáže stojí na velmi dostupném místě MHD – 300 m od 
zastávky autobusů, 500 m od tramvají, 700 m od stanice metra – v Pra-
ze 10, Strašnicích, v Limuzské ulici č. 567/12a. V garážích jsou i samo-
statné boxy pro parkování velkých motorek. Bližší informace na inter-
netu (seznam – parkovací služby Správa areálů, s. r. o.), na tel. číslech 
274 773 456, 737 226 102, 737 226 140 nebo osobně.

Palmovka
METRO B
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Novákových
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a
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nám. Boh. 
Hrabala

Srdečně Vás zveme na pravidelná křesťanská shromáždění ve sborové budově v ulici Na Žertvách 23, Praha 8.
Dopravní spojení: metro „B“ Palmovka. Shromáždění se konají vždy v 16.00 hod. každou 2., 3., 4., případně 5. neděli v měsíci.
První neděli pak od 15.00 hod. v budově SOÚ na Spojovací (konečná tramvaje č. 1, 9, 16). Péče o děti je zajištěna.

Bližší informace na tel. 604 802 024 nebo 284 822 294.

ŽIŽKOVSKÁ ŠTACE – v rámci pravidelného hostování mimopražských soubo-
rů v Žižkovském divadle se v listopadu  představí  Městské divadlo Most. V úterý 
6. listopadu uvede situační komedii Otcové se rodí ve skříních, o den později je na 
programu mrazivé severské drama Rodinná slavnost a hostování zakončí kabaret-
ním programem Na Poříčí dítě křičí aneb Jak pán půlpán z Pyšel do Prahy si vyšel 
a co tam všechno slyšel s písničkami z pražské periferie.

V Paláci Akropolis se bude konat 
od 2. do 10. listopadu festival Integra-
ce Slunce. Po pěti letech opět vystoupí 
profesionální slovenské romské Divadlo 
Romathan (na snímku). V úterý 6. listo-
padu od 19.30 uvede v pražské premié-
ře hudebně-dramatickou koláž, kterou 
nastudovalo ke svému patnáctému vý-
ročí. Divákům nabídnou to nejlepší ze 
svých inscenací, včetně romské folklór-
ní muziky. Již tradičně zde vystoupí Do-
časná šejkspírovská společnost Jedličko-
va ústavu (na snímku) se svojí poslední 
hrou Sladký domov, jejíž vznik byl inspi-
rován výtvarnou instalací Daniela Pešty.

Festival nabízí hudbu mladých praž-
ských kapel Revelation, Grape a Bob 
Saint-Claire, ale i divadlo, tanec. Integ-
race Slunce vytváří prostor pro prezen-
taci všech bez rozdílu – zdravých i po-
stižených. Program doplňuje výstava 
Nevidomí (mezi) námi ve foyeru Paláce 

Akropolis, která nabízí černobílé sním-
ky s autentickými komentáři. 

Dopolední programy jsou zdarma. 
Večerní divadelní představení a koncert 
je zdarma pro zdravotně postižené, stu-
denti zaplatí jen 50 Kč, ostatní 80 Kč.  

-red-

Integrace Slunce posedmé

Foto P. Rydlo

INZERCE

Foto P. Rydlo
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RADNICE – přivítání na Havlíčkově náměstí

CENTRAL PARK PRAHA – Prezident si prohlédl stavbu největšího rezidenčního projektu v Praze 3. Z výšky rozestavěné budovy 
obhlédl také Nákladové nádraží Žižkov a diskutoval o budoucím využití tohoto prostoru.

HOLLARKA – ve výtvarném ateliéru sledoval prezident studenty 
střední grafické školy při práci

RADNICE –zápis do Knihy cti

PALÁC FLÓRA – Několik minut si prezidentský pár vychutnal prožitek 3D projekce v kině IMAX TOWER PRAHA – na žižkovskou televizní věž Václav Klaus zavítal podle svých slov poprvé v životě

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ – prohlédl si slavný kostel, který aspiruje na zápis na seznam památek UNESCO, a po-
zdravil se s návštěvníky

V ULICÍCH – po obědě se Václav Klaus prošel s vedením městské 
části přes Škroupovo náměstí až na náměstí Jiřího z Poděbrad

OD HABROVÁ – paní Livia si povídala se sestřičkami i s klienty ošet-
řovatelského domova

NÁVŠTĚVA PREZIDENTA ČR  5Radniční noviny Prahy 311   2007

PALÁC FLÓRA – při procházce nákupním centrem se prezident-
ský pár těšil zájmu zejména nejmenších 
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Nákladové nádraží Žižkov přestalo 
plnit funkci překladiště již před něko-
lika lety. Od té doby se tato oblast ví-
ceméně podobá obřímu skladišti se sta-
rými kolejemi. MČ Praha 3 se spolu 
s Českými drahami rozhodla tento po-
zemek zkultivovat a vybudovat nové 
přirozené centrum, které ale nesmí na-
rušit celkovou podobu dnešního Žižko-
va. Proto se radnice Prahy 3 rozhodla 
projektovou dokumentaci, která je ne-
zbytná pro přeměnu tohoto pozemku 
na centrum, připravit sama. „Chceme, 
aby nová podoba Nákladového nádra-
ží Žižkov zapadala do celkového rázu 
naší městské části. Nechceme dopus-
tit žádné experimenty, které by upřed-
nostnily komerční plochy nad bytový-
mi, zastavěné plochy nad parkovými 
apod.,“ říká Zdeněk Fikar, vedoucí od-
boru územního rozvoje Prahy 3 a záro-
veň dodává: „Peníze, které MČ Praha 3 
do projektové dokumentace vložila, se 
mnohonásobně vyplatí, neboť budeme 
mít jasnou představu, co od investorů 
požadovat, s čím nesouhlasit, co povo-
lit nebo naopak zamítnout“. 

V roce 2005 byla sestavena pracovní 
skupina, kam kromě zástupců MČ Pra-
ha 3 a Českých drah byli přizváni i zá-
stupci budoucích investorů – Discovery 
Group a Sekyra Group. Tato skupina se 
dohodla na společném vypracování ur-
banistického projektu, který je nezbyt-
ně nutný pro provedení změny územ-
ního plánu. „Je v zájmu všech, aby 
nedocházelo k neřízenému zastavová-
ní území dle nedohodnutých koncepcí, 
či k nevyváženému poměru tohoto pro-
storu. Chceme, aby tato část v budouc-
nu kompenzovala především nedostat-
ky současného Žižkova,“ vysvětluje 
Zdeněk Fikar. Jednoznačně lze však ří-

ci, že toto území má potenciál rozvoje 
nové městské čtvrti, budoucího centra 
Žižkova.

Zástupci Prahy 3 si do urbanistic-
ké studie prosadili přímé prodlouže-
ní Olšanské třídy směrem na východ, 
tedy souvislé propojení Olšanské tří-
dy s koridorem Jarovské spojky za uli-
cí U Nákladového nádraží. Vzhledem 
k deficitu obytné zástavby městského 
charakteru v širším okolí se na celé plo-
še dnešního nákladového nádraží po-

čítá s výstavbou tradičního městského 
charakteru. Z celkových 35 hektarů by 
mělo 284 tisíc m2 plnit obytnou, 175 ti-
síc m2 administrativní a 76 tisíc m2 ko-
merční funkci. „Většina budov bude 
mít základní výškovou úroveň, která 
nepřekročí šest podlaží. Samozřejmě, 
že počítáme s umístěním několika míst-
ních dominant, tedy výškových budov, 
které ovšem nebudou vyšší než vysíla-
cí věž Telefónica O2. Nejvyšší z nich by 
měla mít 20 podlaží,“ zdůrazňuje Zde-

něk Fikar. Důležitou roli v projektu 
hraje i zeleň, která by měla zahrnovat 
až 35 % celkové rozlohy. Nejmarkant-
nější bude asi parková část, která po-
vede napříč zástavbou od Židovských 
pecí až po zeleň vinohradských hřbito-
vů. Celková podoba nové části Žižkova 
bude vycházet z podoby ostatních čás-
tí MČ Praha 3, tudíž bude mít pravoúh-
lý systém ulic.

Zástavba musí být samozřejmě pro-
váděna včetně nezbytného odstraně-

ní starých ekologických zátěží i včetně 
koordinované přípravy výstavby tech-
nické infrastruktury. „Pokud všech-
na jednání proběhnou podle plánu 
a všechny dokumenty se nám podaří 
zajistit včas, může být přestavba nákla-
dového nádraží zahájena v roce 2012,“ 
dodává Zdeněk Fikar. Pak by měla ta-
to nová část Žižkova zajistit jedineč-
né propojení bydlení, práce a nákupů 
a může tak sloužit jako brána do nové 
městské čtvrti. -lub-

Nádraží je velká šance pro architekty,
říká radní Pavel Hurda

Pavel Hurda jako člen komise pro územ-
ní rozvoj prosazuje již mnoho let myš-
lenku, že na území stávajícího Nákla-
dového nádraží Žižkov by mělo vyrůst 
nové moderní centrum Prahy 3, které 
bude také jedním z center celé metropo-
le. Jeho názory významným způsobem 
ovlivnily základní směřování urbanistic-
ké studie budoucí podoby moderní žiž-
kovské čtvrti.
Jak tato myšlenka na žižkovské radnici 
vznikla?

Již počátkem devadesátých let bylo 
jasné, že v budoucnosti budeme muset 
pro území Nákladového nádraží Žižkov 
najít novou vizi, novou funkci. Myšlen-
ka, že by v tomto prostoru nadále fun-
govalo nákladové nádraží, byla z hle-
diska potřeb města nelogická, ba přímo 
kontraproduktivní. Všem bylo jasné, že 
centrum Prahy se podobně jako u jiných 
významných evropských metropolí bu-
de velmi rychle proměňovat a logistic-
ká centra budou vytlačována na okra-
je města. Vize, že by dále několik stovek 
metrů od samotného centra fungovalo 
nákladové nádraží v blízkosti historic-
ké zástavby bez potřebných dopravních 
napojení, byla neudržitelná. Proto jsme 
začali debatovat, jak tento prostor dále 
co nejlépe využít a sladit jej s potřeba-
mi městské části i celého města. Padaly 
nápady, zda by zde neměl vyrůst gigan-
tický obchodní dům, vznikly vize o au-
tobusovém nádraží, já jsem však prosa-
zoval, aby se nákladové nádraží změnilo 
v novou čtvrť se smíšenými obytnými 
a obchodními funkcemi.
Jak by měla nová čtvrť vypadat?

 Tvář celé Prahy v uplynulých deseti-
letích významně ovlivnila komunistická 
architektura, výstavba v centru metro-
pole často devastovala starou zástavbu, 
ničila ji a hyzdila. Díky čtyřiceti pováleč-
ným letům vyrostlo centrum moderní 
metropole v režii socialistických pláno-
vačů. Jak tyto urbanistické snahy vypa-
daly, poznal na vlastní kůži Žižkov díky 
asanaci, která měla starý Žižkov přemě-

nit v ohyzdné sídliště. Naštěstí se tuto 
přeměnu jejich autorům nepodařilo do-
táhnout do konce, i když do tváře Žiž-
kova vryla své stopy. Proč tohle všechno 
připomínám? Protože z toho vyplývá, že 
centrum českého hlavního města již ne-
má mnoho šancí vytvořit moderní ar-
chitektonickou protiváhu historickému 
centru města. Většinu těchto možností 
jsme promarnili za komunismu. Ale žiž-
kovské nákladové nádraží takovou šan-
ci skýtá. Je to více než třicetihektarový 
ucelený prostor, který by se mohl stát 

základem jednoho z nových moderních 
center české metropole.
Co je základem této koncepce?

Radnice se bude snažit výslednou 
podobu nové čtvrti ovlivnit tak, aby by-
la ku prospěchu našim současným i bu-
doucím občanům. Nákladové nádraží 
by se mělo stát protiváhou historického 
Žižkova a Vinohrad, jedním z nových 
moderních center Prahy. Základem ce-
lé naší vize je plán, že Olšanská ulice ne-
bude ukončena u Jana Želivského, ale 
bude pokračovat středem Nákladové-

ho nádraží Žižkov jako hlavní třída celé 
městské části. Vznikne tak nový bulvár 
Prahy, nová urbanistická tepna, která 
historickou zástavbu centrálních praž-
ských čtvrtí spojí s plánovaným moder-
ním centrem Prahy 3.
Někteří developeři však prosazují vari-
antu okružního řešení, kdy by z celého 
prostoru nákladového nádraží vznikla 
jakási velká rezidenční čtvrť...

To je vize, kterou žižkovská radnice 
jednoznačně odmítá, protože by moh-
la výrazným způsobem poškodit roz-

voj celé městské části. Neříkám, že rezi-
denční projekty nemají v metropoli své 
místo, ale Praha 3 již projekt rezidenč-
ního bydlení má ve vrcholném stadiu 
vzniku: Central Park Praha je svou ve-
likostí i urbanistickým řešením projek-
tem, který tuto funkci naplňuje, a má-
me i další menší lokality rezidenčního 
charakteru. Ale představa, že dopro-
střed Žižkova posadíme třicetihekta-
rovou pevnost Alcatraz, uzavřené ghet-
to luxusního bydlení, které nebude se 
zbytkem Žižkova souznít, ani na něj re-
agovat, je naprosto nepřijatelná. To by 
představovalo smrt urbanistickému roz-
voji východních žižkovských čtvrtí, je-
jich odříznutí od centra hrází, jakýmsi 
státem ve státě, který pro zbytek měst-
ské čtvrti má minimální přínos, ba spíše 
naopak – poškozuje jej.
Jaký přínos bude mít pro městskou část 
vznik bulváru na Olšanské ulici?

Zjednodušeně se dá říci, že toto řeše-
ní několikanásobně zhodnotí cenu celé-
ho Žižkova. Žižkov se tak stane samo-
statnou enklávou s vlastním centrem 
přímo v srdci naší městské části. Tím 
umožníme i dynamický rozvoj území 
městské části na východ od ulice Jana 
Želivského, které je utvářeno v součas-
né době převážně málo hodnotnou ar-
chitekturou.
Bulvár na Žižkově – není to přehnaně 
ambiciózní projekt na velikost Prahy?

Ambiciózní projekt to jistě je, není na 
něm však nic přehnaného. Území Ná-
kladového nádraží Žižkov se může stát 
jakousi obdobou moderní pařížské čtvr-
ti La Défense. Bulvár na Olšanské ulici 
obdobným způsobem jako ve francouz-
ském hlavním městě propojí historický 
Žižkov s novým. Jde o řešení, které spo-
jí městskou část v logický funkční celek 
a definuje její centrum. Ostatně myšlen-
ka obdobného bulváru, například pro-
tnout letenskou pláň z ulice Pařížská, 
vznikla v české metropoli již počátkem 
minulého století, ale doposud bohužel 
nebyla naplněna. -jas- 

HLAVA STÁTU A ŽIŽKOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Prezident republiky Václav Klaus si během své návštěvy prohlédl prostor 
nákladového nádraží Žižkov nejdříve na mapě městské části a poté i z výšky ze stavby Central Parku Praha. Představu radnice 
o proměně nepotřebného nádraží v moderní centrum Žižkova, kterým bude procházet Olšanská jako hlavní třída městské části, 
pak na tiskové konferenci označil za velmi pozitivní a odvážný plán.

Ze starého nákladového nádraží by 
se mělo stát nové centrum Žižkova

Moderním centrem Žižkova by se v budoucnu měla 
stát oblast dnešního nákladového nádraží. 
Na největším nezastavěném pozemku v centru 
Prahy by tak měly vyrůst jak administrativní 
a komerční budovy, tak i bytové domy 
pro více než 7 tisíc lidí. 
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Pražská plynárenská, a. s.

J me t m d n s

s
a , k e á

p t b je e
o øe u tNové služby

Mobilní obchodní kanceláø
pravidelnì a v pøedem stanovený èas navštìvuje
26 okrajových mìstských èástí a pøilehlých obcí.
Poskytuje služby v obdobném rozsahu jako
v bìžných obchodních kanceláøích.

Zapùjèíme bezplatnì detektor úniku zemního plynu
a budeme nápomocni pøi odstranìní pøípadnì zjištìných závad.

Zprostøedkujeme slevy na nákup plynových spotøebièù 
pro stávající i budoucí zákazníky.

Zprostøedkujeme služby v oblastech
požární ochrany a ekologie,
dopravy, údržby budov a pozemkù,
energetických služeb a revizí.

Plynárenské muzeum
Zveme k jeho návštìvì

 do areálu Pražské plynárenské, a. s., v Praze 4.
Expozice mapuje 160 letou historii

plynárenství v Èechách.

www.ppas.cz  a tel. 840 555 333

Info kiosek
umístìný v obchodní kanceláøi v paláci Adria
dává zákazníkùm možnost pøipojit se bezplatnì na
internetové stránky Pražské plynárenské, a. s.,  jejích
dceøiných spoleèností a dalších subjektù.

Svoji návštìvu si pøedem dohodnìte na tel.: 267 172 439
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Královský průvod na náměstí Jiřího z Poděbrad

Odpolední program nabídl i šermířské souboje

Slavnostní vylisování prvních hroznů vína

Karel IV. zavítal i mezi prostý lid Publiku se líbily i jezdecké soutěže

Hudba Praha potěšila své fanoušky

Rytířské souboje nadchly zejména malé divákyLucie Vondráčková zazpívala zaplněnému náměstí
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Malování 20 Kč/m2, ren. parket  220 Kč/m2

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

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

FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

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

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

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
•navrhneme•zaměříme•vyrobíme•namontujeme•plný servis•  

• speciální ceny pro rekonstrukce panelových domů •

Krásova 701/3, Praha 3

Kupon na slevu

� ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
Platnost do 31. 12. 2007.
Pro objednávky oken nad 50.000 Kč použijte kupon.

30 %

APLIKACE OCHRANNÝCH ANTIGRAFFITI NÁTĚRŮ
více systémů, 80,- až 290,- Kč/m2, 5 let záruka a rok čištění graffiti zdarma!

schody, sklepy, památky, haly, hliník, odstraňování řas, bezprašné tryskání

ze všech typů povrchů a materiálů od 70,- do 490,- Kč/m2

MYTÍ FASÁD A SPECIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ

ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI, SPREJŮ, FIXŮ A NÁTĚRŮ

WWW.ARS.CZ
ZDARMA VZOREK

A CENOVÁ
NABÍDKA

ARS

AXIOM REAL, spol. s r.o. 
Kolovratská 110/4, Praha 10
tel: 274811433, 602259423 

 

 
 
 
 

� ANGLIČTINA � NĚMČINA 
� ŠPANĚLŠTINA � FRANCOUZŠTINA 

Sudoměřská 39, Praha 3
tel.: 222 721 363
mobil: 603 283 580
e-mail: lexis@lexis.cz

On-line testy a přihlášky na www.lexis.cz

Jazykové kurzy

Z
A

Č
ÍT

 S
E

 D
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K

O
LI•pomaturitní studium s akreditací MŠMT

•všeobecné kurzy pro děti i dospělé 
•příprava na mezinárodní zkoušky
•intenzivní Callan metoda 
•firemní výuka s docházením lektorů

Firma Š+M     MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Lakýrnické práce lze provést i v dílně. Rozpočty a konzultace zdarma!
www.maluji-lakuji.cz

tel./fax: 241 494 620, mobil: 603 485 331

RÁMOVÁNÍ – OBRAZY
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

•Originální olejomalby
•Reprodukce, plakáty
•Kalendáře a diáře 2008
•Rámování a paspartování

Koněvova 1947/188
Praha 3
tel.: 604 262 917
po–pá 10–18 hod.
www.itabo.cz

Realitní činnost
výkup nemovitostí, prodej
nemovitostí, směny bytů,
pronájmy nemovitostí,
vypořádání spoluvlastnických
vztahů.

Rozdělení nemovitostí
prohlášení vlastníka, smlouvy
o výstavbě, kalkulace podílů

a spoluvlastnických příspěvků,
zastupování před katastrem

nemovitostí.

Řešení a mediace sporů
s cílem dosáhnout rychlé,
efektivní, vyvážené a reálné
dohody ve sporech
spoluvlastnických,
nájemních, obchodních,
manželských, apod.

XREAL, s.r.o., Nitranská 19, 130 00 Praha 3
777 135 945, 775 151 118

www.xreal.cz

Vystěhování nájemníků
kontrola nájemních smluv, návrh

řešení a vyjednání podmínek,
podklady pro žaloby, ukončení

nájmu za odstupné, zajištění
náhradních bytů, stěhování,

rekonstrukce.

Táboritská 24/16, P3
(Olšanské nám. – tram 5, 9, 26, bus 136)

Otevřeno:  po–pá 9–18 hod.; so 9–14 hod.
(od 1. 12. do 21. 12. každý den 9–18 hod.)

„ty nejkrásnější oblečky 
pro vaše drobečky“

Oblečte své miminko v naší nově 
otevřené prodejně s širokým 

sortimentem a za velmi příznivé ceny

soupravy do porodnice • zavinovačky 
 • pleny • koupací soupravy • osušky 
 • župánky • koupací maňásci • žínky 

 • botičky • plavečky • ponožky...

OTEVÍRÁME 1. 12. 2007

Korunní 313/13
Tel.: 221 592 911
Fax: 221 592 951

Stomatologická ordinace MUDr. L. Svátkové
Olšanská 7, Praha 3

od 5. 11. OPĚT V PROVOZU!
Zastupující lékař MUDr. J. Skalický
Tel. objednávky: 222 581 614

PRVNÍ ŘECKÁ  

kavárna – cukrárna   V PRAZE
KÁVA U MODRÉHO MOŘE

Zveme Vás na výbornnou kávu včetně řecké, 
opravdu čokoládovou čokoládu, skvělé domácí 
dezerty i slané speciality k rychlému obědu.

   připojení
 zdarma
Maminky, přijďte si odpočinout 
– děti si mohou hrát v našem 
dětském koutku.
Můžete si u nás zahrát i backgammon a šachy.

Kostnické nám. 3, Praha 3 
(roh Kostnického nám. a Jeronýmovy)
Otevřeno: po–so: 9–22 hod.; ne: 10–22 hod. 
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tel. 222 543 622, kava@modremore.cz, www.modremore.cz
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

30. 10.–12. 11. dětské práce ze soutěže 
TAKOVÝ JE MŮJ SVĚT

15. 11.–7. 12. LUIS GOMEZ:
Nedělitelnost víry – totemy
(vernisáž 15.11. v 18 hod.)

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

TŘETÍ PÓL
festival filmů o klimatických změnách

  1. čt 18.00 Ztracená rovnováha 
20.30 Nuff Global: Lednice a další 
krátké filmy festivalu

  2. pá 18.00 Drsný dopad
20.30 11. hodina

  3. so 16.00 Nepříjemná pravda
18.00 Velký podvod s globálním 
oteplováním
20.00 Panelová diskuse 
s klimatology, politiky a ekology
22.30 Den poté

  4. ne 15.00 Goyovy přízraky 
18.00 11. hodina 
20.30 Ztracená rovnováha

  5. po 18.00 Kurz negativního myšlení
20.30 Medvídek

  6. út 18.00 Nebe nad Berlínem
20.30 Kurz negativního myšlení

  7. st 18.00 Kurz negativního myšlení
20.30 Šťastné míle 
(slavnostní premiéra)

  8. čt 18.00 Šťastné míle
20.30 Rumi returning 
(premiéra za účasti tvůrců)

  9. pá 18.00 Import / Export
20.30 Šťastné míle
22.30 Město bohů

10. so 20.00 27. FESTIVÁLEK JSEM 
SPOKOJENEJ aned hotelový 
pokoj

11. ne 15.00 Interview
18.00 Grindhouse: Planeta Teror + 
Grindhouse: Auto zabiják

12. po 18.00 Občan pes
20.30 Faunův labyrint

NORMÁLNÍ FESTIVAL POSTIŽENI 
FILMEM – www.normalfest.cz

13. út 18.00 Harvie Krumpet 
a další krátké filmy
19.30 Inventura uvádí: 
Normální festival – projekce filmů 
z inventurní dílny
20.30 Koncert Jiřího Schmitzera

14. st 18.00 Návrat idiota
20.30 O myších a lidech

15. čt 18.00 Benny a Joon
20.30 Sněhový dort

16. pá 18.00 Krátké filmy
20.30 Braindamadj‘d 
22.30 Už někoho mám

17. so 18.00 Životy těch druhých
20.45 Shortbus
22.45 Smoke

18. ne 15.00 Kdo je tady ředitel?
18.00 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
20.30 Import / Export

19. po 18.00 Saturno Contro
20.30 Nebe nad Berlínem

20. út 20.20 Pecha Kucha Night Prague V.
21. st 18.00 Tajnosti

20.30 Gympl
22. čt 18.00 Šťastné míle

20.30 Kurz negativního myšlení
23. pá 18.00 Kurz negativního myšlení

20.30 Šťastné míle
22.30 Čtyři pokoje

24. so 18.00 Šťastné míle
20.30 Ghost dog – cesta samuraje
22.30 Od soumraku do úsvitu

25. ne 15.00 Irina Palm
18.00  Nebe nad Berlínem
20.30 Inland Empire

26. po 18.00  4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
20.30 Sicko

27. út 18.00  Sicko
20.30 AERO NASLEPO

28. st 18.00  11. hodina
20.00 Zapomenuté transporty 
(premiéra filmu)

FILMASIA 
29. 11.–2. 12. festival asijské kinematografie

FILMY PRO SENIORY
  6. út 10.00 Hezké sny
13. út 10.00 Miss Potter
20. út 10.00  Nebe nad Berlínem
27. út 10.00 Medvídek

SOBOTNÍ DĚTSKÉ FILMY
17. so 15.30 Asterix a Vikingové
24. so 15.30 Princezna Mononoke

NEDĚLNÍ DVOJPROGRAM PRO 
RODIČE A DĚTI

Během dětského filmu  mají rodiče vždy 
volný program v aerobaru
  4. ne 14.00 děti: Jen počkej!

15.00  děti: hry a zábava pod 
vedením zkušených lektorů
rodiče: Goyovy přízraky

11. ne 14.00 děti: Velká sýrová loupež
15.00  děti: exkurze po kině

rodiče: Interview
18. ne 14.00 děti: Pat a Mat... A je to!

15.00  děti: jsme taky kutilové! 
rodiče: Kdo je tady ředitel?

25. ne 14.00 děti: Staropražské pověsti
15.00  děti: toulky pražskou 

minulostí, pověsti, strašidla...
rodiče: Irina Palm

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

  1. čt 19.30 VÄRTTINÄ *
  2. pá 20.00 U – PRAG & hosté

videoprojekce OKO3 & film 
U-PRAG

  3. a 4. 20.00 HANA A HANA 

13. FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE *
5.–10. 11. – Podrobný program naleznete 
na str. 4 a na www.integraceslunce.wz.cz

  9. pá 19.30 Other Music: THE EX 
12. po 20.00 @lma @lter: Nemožná ty, 

nemožná já (pražská premiéra)
22.00 @lma @lter: Páchne tu smrt

11. út 19.30 BLUES SESSION & host 
ZUZANA MICHNOVÁ *

13. út 19.30 STO ZVÍŘAT * (křest alba) 
Rozptýlení pro pozůstalé

14. st 19.30 BRATŘI ORFFOVÉ 
+ LONGITAL 

15. čt 19.00 Kelti pro Amnesty: 
DICK O´BRASS + MARW 
+ DANEB (křest singlu)

16. pá 19.30 EuroConnections: 
OHM SQUARE + DINNER AT 
THE THOMSON´S

17. so 19.30 VÁCLAV KOUBEK 
& THE HOGS 

18. ne 19.30 Midnight Sun Sessions: 
RALPH MYERZ & THE JACK 
HERREN BAND 

19. po 20.00 KABARET CALIGULA: 
Zkáza vesmírné lodi Libido*

20. út 19.30 Future Line: 
VIKI + KUBA ALEXA *

21. st 19.30 Respect Plus: 
THE SKATALITES 

22. čt 19.30 CLOU + SELFISH

ŽIŽKOV MEETS JAZZ 2007 *
23. pá 19.30 STAN THE MAN

21.00 JESSE BALLARD BAND 
24. so 19.30 REIFEGERSTE TRIO 

+ JOE KUČERA
 20.10 PROKOP, HRUBÝ, 

ANDRŠT TRIO
 21.00 PETER LIPA 

25. a 26. 20.00 PEKINGSKÁ OPERA 
dětský soubor Čínské divadelní 
akademie

27. út 19.30 MONO + BEE AND 
FLOWER 

28. st 19.30 THE PROSTITUTES 
29. čt 19.30 Respect Plus: TCHEKA 
30. pá 20.00 DIVADLO LETÍ: Praha Letí

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

  5. po 19.30 PRAŽSKÉ 
VIOLONCELLOVÉ TRIO 
(J. B. de Boismortier, L. Boccherini, 
K. Růžička, P. Hejný)

  6. út 19.30 Koncert  účastníků 
soutěže konzervatoří (J. S. Bach, 
D. Scarlatti, I. Albeniz, F. Sor, aj.)

  7. st 19.30 A. ŠTAJNOCHROVÁ 
– housle, P. MATĚJOVÁ 
– hammerklavír (L. van Beethoven, 
W. A. Mozart, F. Schubert)

  8. čt 19.30 ARIONAS – S. TOLOUIE 
– zpěv, kytara, perský setár,
S. BAREK – kytara, 
M. ELEFTERIADU – zpěv
(řecké perské a španělské písně)

  9. pá 19.30 Legendy české kytary: 
J. JIRMAL a M. TESAŘ 

10. so 15.00 I. ŽENATÝ – housle, 
I. ARDAŠEV – klavír 
(L. van Beethoven, J. Brahms)

12. po 19.30 D. FAJKUS – hoboj, anglický 
roh, F. SUBBOTIN – klavír, 
J. RYABININA – klavír (J. S. Bach, 
W. A. Mozart, G. F. Händel, 
V. Jírovec, S. Rachmaninov, 
J. V. Kalivoda, M. Glinka)

13. út. 19.30 SMÍŠENÝ KOMORNÍ 
SBOR ORFEJ a hosté – (Z. Lukáš, 
A. Dvořák, B. M. Černohorský, 
A. Dvořák, O. di Lasso)

14. st 19.30 KINSKY TRIO PRAGUE 
(F. Mendelsohn-Bartholdy, 
G. Donizetti, V. Novák)

15. čt 19.30 DUO DACAPO 
– velké flétnové sonáty 20. století 
(P. Hindemith, F. Poulenc, 
S. Prokofjev)

20. út 19.30 R. SRŠŇOVÁ – housle, 
A. STARÁ – klavír (F. Benda, 
R. Sršňová, J. Suk, A. Dvořák, 
B. Martinů, A. Skoumal)

22. čt 19.30 MUSICA BOHEMICA
24. so 15.00 G. L. MRÁZKOVÁ 

– kladívkový klavír (L. Koželuh 
z archivu Nár. muzea)

27. út 19.30 S. ČERVENÁ, V. HARAPES 
a BONA FIDE TANGO (P. Grau, 
J. Jánský, J. Novák, L. Horák, 
P. Dvorský, J. S. Bach)

28. st 19.30 P. PŘIBYL – viola, 
J. NOVÁK – kytara (J. S. Bach, 
N. Paganini, G. P. Telemann aj.)

30. pá 19.30 R. PACOUREK – klarinet 
a hosté (F. Handel, W. A. Mozart, 
S. Guno, L. van Beethoven aj.)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
18. 10. – 16. 11. M. Bílek – sochy
22. 11. – 21. 12. S. Billeter – lepty z cyklu 

„Hledat Petrkov“

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
www.cimrman.at

  1. čt ZÁSKOK
  4. ne AFRIKA
11. ne LIJAVEC
13. út DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
14. st AFRIKA
16. pá CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
21. st BLANÍK
27. út ŠVESTKA
28. st ZÁSKOK

DIVADLO KONZERVATOŘE
www.divadlokonzervatore.cz

  5. po J. Vostrý: TŘI V TOM
12. po W. Shakespeare: 

JAK SE VÁM LÍBÍ
19. po J. Millington Synge: 

HRDINA ZÁPADU
26. po J. Vostrý:TŘI V TOM
 
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

  3. so 14.00 HOMO LUDENS –
festival amatérských divadelních 
souborů DDM Jižní Město 

  9. pá J. Kolár: POKOJE S TCHÝNĚMI
Divadlo Pibimpap-Rizoto 
(nesklonn.)

18. ne S. O´Casey: PENSION 
PRO SVOBODNÉ PÁNY 
Divadlo A. Dvořáka Příbram

23. pá P. Macháček: KÁMEN (derniéra)
Divadlo Kámen

25. ne S. v Stratiev: AUTOBUS 
(pražská premiéra) 
Divadlo A. Dvořáka Příbram

ŽIŽKOVSKÁ ŠTACE
Městské divadlo Most

  6. út G. Scarnicci, R. Tarabusi: OTCOVÉ 
SE RODÍ VE SKŘÍNÍCH

  7. st T. Vinterberg, M. Rukov, B. Hansen: 
RODINNÁ SLAVNOST

  8. čt J. Suchý: NA POŘÍČÍ DÍTĚ 
KŘIČÍ aneb JAK PAN PŮLPÁN 
Z PYŠEL DO PRAHY SI VYŠEL 
A CO TAM VŠECHNO SLYŠEL

11. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 
HUDEBNÍHO FESTIVALU

NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ PODZIM
Zakladatel a umělecký garant 
Jiří Hošek

email: hosekj@r.amu.cz
www.zizkov.cz/festival

Předprodej vstupenek v trafice TTT naproti 
hotelu Olšanka (tel. 222 728 842).
  7. st 20.00 Operetní a muzikálové 

evergreeny na věži 
(Žižkovská věž, Mahlerovy sady 1)

  8. čt 17.00 a 19.30 Žižkov básníků 
a anarchie (ZUŠ, Štítného 5)

13. út 20.00 Beethovenův trojkoncert 
(VŠE, nám, W. Churchilla)

15. čt 19.30 Komorní Beethoven 
(Gymnázium K. S., Sladkovského 
nám. 8)

Pozvánka
SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
12. po 13.30 Dejvice (ve vestibu-

lu metra A, Hradčanská)
16. pá 16.00 Opereta, muzikál, pí-

seň. Dům pečovatelské služby, 
Roháčova 26

26. po 13.30 Průchody Nového 
města (zastávka tram č. 3, 9, 24, 
Václavské náměstí)

GALERIE KRÁSOVA 37
(http://CULTURECROSS.blog.cz)

9. 11. – 8. 12. K. Vyčichlová, 
M. Franěk – fotografie za Špa-
nělska a Irska

NOVA TROJKA
(www.novatrojka.cz, Jeseniova 19)
  2. út 11.00 Laktační poradna, 

M. Vnoučková
  3. a 4. Rodinné mapy – Dílna pro 

syny, dcery, otce atp. Jaké jsou 
naše rodinné příběhy, rituály, 
tradice? (so 10–18, ne 9.30–14). 
Rezervace a info: michal.vybi-
ral@ilom.cz, tel. 723 283 857

  6. út 10.00 a 11.00 Muzikotera-
peutické hrátky, M. Gerlichová

11. ne 14.00 Martinská světýlka 
(14.00–16.00 výroba lampio-
nů,16.00 divadlo O třech kůzlát-
kách 17.00 průvod lampionků 
na Parukářku) Vstup: 60 Kč/ro-
dina, info Irena 603 595 449

13. út 10.00 Nosíme děti v šátku, 
P. Sovová

20. út 10.00 Sourozenecké kon-
stalace, psycholožka I. Jungwir-
thová

27. út 10.00 Otevřená kancelář, ote-
vřené pracovní setkání v herně

30. pá 11.00 Laktační poradna, 
M. Vnoučková

Dárková dílna vždy středa 15–18
(7. 10. technika FIMO, výroba ru-
kojetí na příborech; 14. 10. tech-
nika FIMO, výroba korálků; 21. 10. 
linoryty; 28. 10. rozety do oken)
Připravujeme 
1. 12. so 14.00 Adventní věnce, 

cena 190 Kč včetně materiálu, 
rezervace Jolana 603 416 724

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
(Blahoslavova 2)

  6. út 16.30 přednáška vexilolo-
ga P. Fojtíka: Státní, regionální 
a obecní symboly a jejich pou-
žívání

20. út 16.30 vyprávění H. Kofrán-
kové „O své práci“ (s ukázkami)

REMEDIUM
(www.remedium.cz) 

11. ne 14.30 Společenské taneční 
odpoledne hotel Arcotel Teatri-
no (Bořivojova 53) Vstupenky 
30 Kč před začátkem, info na 
tel. 222 712 940

19. po  Den otevřených dveří Ob-
čanské poradny REMEDIUM 
(Křišťanova 15) 9.00–10.45 pro-
hlídka prostor a setkání s po-
radci; 11.00–12.30 přednáška 
o občanském poradenství s pří-
klady z praxe

ULITA
(Na Balkáně 100, www.ulita.cz)

  1.čt 16.30–18.30 Strašidelný 
podvečer – pro rodiče s dětmi 
a menší děti. Výroba masek, di-
vadlo. 20 Kč. 

10. so 10.00–18.00 Arte potkávání 
– barvy. 250 Kč

16.–18. (pá-ne) Taneční a sportovní 
víkend. Od 12 let na základně 
Jitřenka

23. pá 18.00–20.00 Arte potkávání. 
80 Kč

24. so 13.00–17.00 Indické odpo-
ledne: tradiční čajový obřad, 
cvičení jógy, pohybové a výtvar-
né workshopy, beseda o Indii, 
výstava fotografií, hra pro děti 
i dospělé. Ve spolupráci s Hu-
manistickým centrem Narovinu.

30. pá 14.00–16.00 Adventní věn-
ce – dílna pro dospělé a děti od 
7 let. 40 Kč 

HOSTÉ
2.–4. (pá–ne) Africký workshop s Ni-

zouchou – tradiční afrického tan-
ce, info: ladazakova@volny.cz

24.–25. (so–ne) Od potíží k  harmo-
nii – workshop osobního rozvo-
je a párové komunikace, info: 
V. Lavička, tel.: 608 475 126, 
terapie.vojtech@centrum.cz

25.–28. (ne–st) Podzimní tábor ve 
Žloukovicích: hry, sportování, 
výlety. 700 Kč

� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a vi-
deokazety. Tel. 222 724 856 
� Kadeřnictví Anabella přijme ka-
deřnici a manikérku na ŽL. 
Tel. 724 280 329
� Hrobku ve spodní části Olšan-
ských hřbitovů (deska světlá žula) 
– prodám. Tel. 257 810 584

� Koupím pozůstalost po hodináři, 
zlatníkovi, letci. Tel. 274 814 448
� Prodám plynový nástěnný kotel 
Dakon Ipse CK 24, vytápění + TUV, 
s dálkovým ovládacím systémem 
a bezdrátovým regulátorem; použí-
vaný, řádné servis. prohlídky, v dob-
rém stavu. Tel. +420 603 945 613
� Prodám: patrová postel (š/d lůž-
ka 160/200), 3-dveř. skříň (v 185) + 
prac. kout pod ní, schodiště se skříň-
kou + poličkami pod ním. Kvalitní 
zakázková výroba, světlý masiv, 
pro vyšší stropy, š/v sestavy 175/278. 
Fota zašlu. Tel. +420 603 945 613
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. 286 891 400
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží.  
Montáž na míru. Tel. 602 273 584
� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600

� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel: 241 412 507
� Čistírna peří je umístěna na 
Plzeňské 170, Praha 5. Zhotovuje-
me deky a polštáře z naší sypkovi-
ny na počkání nebo do 24 hod. Při 
větší zakázce přivezeme i odveze-
me zdarma. Tel. 606 312 174
� Malířské a lakýrnické práce + úklid,
levně, kvalitně. P. Sus. Tel. 603 505 927
� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� Vyklízíme pozůstalosti – byty 
i firmy. Tel. 272 767 360, 603 422 207
� Malování – štukování – úklid.
Tel. 603 211 622
� Naučím – doučím německý ja-
zyk, Praha 3. Tel. 605 830 406
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze 3, 
7x za 5 měsíců, intenzivně. Telefon: 
222 729 149, mobil: 603 869 113,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková

� Učitelka ČJ doučuje a připravu-
je ke zkouškám. Tel. 222 952 183
� Vyměním pěkný byt 2+1, 96 m2, 
s bohatým přísl., vlast. top., za men-
ší, 50–60 m2, stát. před privatizací. 
Ostatní dohodou. Tel. 283 892 241
� Koupím byt v P3, dám okamži-
tou zálohu, platba hotově, právní 
záležitosti vyřídím, stav nerozho-
duje. RK nevolat. Tel. 234 095 720, 
603 814 606
� Vym. 2+1, I. kat., s regul. nájmem, 
za menší podobný. Tel. 724 974 033
� Vyměním 3+1, I. kat., státní, pa-
nel, Jeseniova, P3, za menší, st., P3. 
Tel. 607 258 306 večer
� Vym. 2+1, 63 m2, 2. p., maj./reg. náj., 
za menší do 40 m2. Tel. 732 507 564
� Vyměním obecní 2+kk, 47 m2, 
lodžie, výtah, na Olšanském nám., 
za podobný nebo větší v Praze 3 
před privatizací. Tel. 728 189 387
� Prodám garážové stání, P3, Jarov, 
ul. Buková. Tel. 723 522 930
� Pronajmu družstevní garáž u ul. 
Malešická, Praha 3. Tel. 603 413 320

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

Přijmu paní na úklid domů, bytů 
a kanceláře na HPP 7.00–13.00 hod. 
Životopis na adresu: RK Štítného 6, 

Praha 3, fax: 222 780 772

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

INZERCE

Chcete prodat byt? Máte hrůzu z realitky?
OBRAŤTE SE NA PORADNU
www.realitniporadna.cz, tel.: 284 693 533
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Blahopřání 
seniorům
Všem členům a ostatním seniorům, 

kteří oslaví v listopadu kulaté a půl-
kulaté narozeniny, přejeme do dal-
ších let hodně zdraví a osobní poho-
dy. Blahopřejeme Jaroslavu Smíško-
vi, Aleně Adamcové, Janu Solnařovi, 
Zuzaně Krejčové, Antonínu Burdovi 
a Naděždě Potzové. 

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

K čemu a komu bude sloužit Ústav pro 
studium totalitních režimů?

Posláním ústavu a jemu podřízeného 
archivu je připomínat všemi možnými 
prostředky existenci totalitních režimů, 
jejich represivní podstatu a činnost lidí 

proti nim. A to jak německého fašismu, 
tak totalitního režimu sovětské proveni-
ence. Je to instituce, která bude zodpo-
vědná za zpřístupňování a otevírání mi-
nulosti, rozkrývání mechanizmů činnosti 
bezpečnostních složek.

Ústav by měl být tvořen zhruba pa-
desáti odborníky – historiky a archiváři. 
Náplní naší práce je i osvěta: putovní vý-
stavy, diskuse, komunikace se školami.

Ve vztahu k zahraničí pak budeme 
partnery podobných institucí, které exis-
tují v Německu, Polsku, Rumunsku, Slo-
vensku, ba i v Pobaltí. Ústav bude vyko-
návat i činnosti, které dosud prováděl 
archiv bezpečnostních složek, to zname-
ná různé typy prověrek, bezpečnostní 
šetření pro Národní bezpečnostní úřad, 
zpracování stanovisek pro soudy atd. 
Poslanci nakonec změnili i období dějin, 
kterými se má ústav zabývat... 

Poslanecká sněmovna rozšířila senát-
ní návrh o dobu nacistické totality. I to 
je určité naplnění prázdného prostoru 
o úsek dějin, kterému se dosud nikdo 
moc nevěnoval. Také zde jsou velká bí-
lá místa.
Chystáte i publikace a akce pro laickou 
veřejnost?

Podobně jako kolegové v Polsku 
a v Německu chceme vydávat vyčerpá-
vající publikace pro vědeckou veřejnost, 
ale i časopis určený široké veřejnosti 
a školám. 17. listopadu plánujeme den 
otevřených dveří, kde chceme veřejnos-
ti představit naši činnost. K tomuto da-
tu by měl vyjít také náš časopis. Plánu-
jeme další akce, protože příští rok máme 
tři osmičková výročí, budeme si připo-
mínat roky 1938, 1948 a 1968. Rádi by-
chom zde uspořádali minimálně panelo-
vou diskuzi či konferenci.
Máte pro novou instituci dostatek od-
borníků?

Začínáme, musíme to postavit na li-
dech, kteří jsou k dispozici. Do archivu 
ústavu by měli v první řadě přejít lidé 
z odboru archivu bezpečnostních slo-
žek ministerstva vnitra, ale věřím, že 
vtáhneme do hry i další. Plánujeme, že 

jednotlivé projekty budeme zadávat ta-
ké externistům.
Jakým způsobem chcete zpracovat ten 
obrovský časový úsek?

Za prioritní považuji vysvětlení systé-
mu represe, dále vyjasnění úlohy Státní 
bezpečnosti – jak zasahovala do společ-
nosti, jak s ní manipulovala, a pak určitě 
role milicí a pohraniční stráže.
Čas od času se v mediích objeví zprá-
va, že nějaká známá osobnost spolu-
pracovala s StB, a spolu s tím i obavy, 
co všechno ještě archívy ukrývají, po-
případě na čí objednávku se z archívu 
vynoří... 

Je naší povinností řešit a otevírat mi-
nulost a říkat i nepříjemné věci. Zákon 
nám nakazuje informace zpřístupnit, 
jak s nimi pak naloží ten či onen je kaž-
dého věc. Systém se nedá pochopit tak, 
že se vezme jedna osoba, jeden svazek... 
Musíme rozkrýt systém, aby se dalo po-
chopit, proč se ta jedna konkrétní oso-
ba chovala a jak se k ní přistupovalo. Je 
třeba mít dostatek informací, abychom 
to mohli interpretovat. Musíme vysvětlit 
kontext a ne říkat: ten člověk byl špatný. 
Pravda je mnohdy složitější. Musíme ta-
ké stanovit či najít hranici toho, co je ne-
přijatelné pro demokratické režimy. Je 
to o hledání  viny a zodpovědnosti.
Jestli tomu dobře rozumím, archiv ústa-
vu bude už jediným zdrojem toho dru-
hu informací?

Ne vždy, ale je pravda, že bude největ-
ší – poprvé se sjednotí správa archivá-
lií rozvědky, kontrarozvědky, vojenské 
kontrarozvědky a odboru vnitřní ochra-
ny. Předpokládáme ale, že ne všechny 
svazky byly na přelomu let 89 a 90 zni-
čeny, jak zněl pokyn, a že mohou být ně-
kde schované – to je mimo náš archiv. 
Materiály o státní bezpečnosti a našich 
občanech jsou i v partnerských institu-

cích v Berlíně a Varšavě. V Berlíně jsme 
našli materiály, které u nás nebyly do-
stupné. Takže zdrojů je skutečně víc.
V jednom rozhovoru jste řekl, že byste 
chtěl najít českému národu nové hrdiny. 
Věříte, že v archivech jsou?

Stoprocentně. Lidí, kteří se postavi-
li režimu po roce 1948 je celá řada. Do-
sud známe jen špičku ledovce, jako tře-
ba Mašíny, ale byli tu skauti, řada lidí, 
kteří byli schopni i se zbraní v ruce pro-
ti režimu něco udělat. Mnozí to odnes-
li a dnes o nich nic nevíme, mohli zahy-
nout, nedostali se z vězení nebo z vazby. 
Byly osoby, které zmizely, mohly zemřít 
v zahraničí, skončily na psychiatrii, nebo 
mají nějaký důvod, proč se k tomu ne-
hlásí. A jediné důkazy jsou ty, které vy-
tvořila totalitní moc. Existují i lidé, kteří 
hrdiny byli, ale pak je režim skřípnul tak, 
že s ním nakonec i spolupracovali. Také 
o těchto tragických příbězích je nutné 
hovořit. Těch, kteří byli schopni se po-
stavit režimu a nenesou stigma čecháč-
kovství, je více než je známo. 

Po dvaceti letech demokracie stále ne-
jsme schopni spočítat a zmapovat všech-
ny mrtvé – ubité, zavražděné, ani ty, kteří 
pod tlakem spáchali sebevraždu. 
Nemáte pocit, že v poslední době do-
chází ke relativizování komunistické 
totality?

Je třeba se postavit argumentaci, že 
ten minulý režim byl lepší a že v padesá-
tých letech proběhly nějaké excesy, ale 
to byly jednotlivosti a naproti tomu po-
skytoval systém sociální výhody... To je 
naprostý nesmysl! Nomenklatura si ži-
la lépe, měla výhody a snažila se, aby lid 
nepovstal. Pozoruji, jak na tyto goebel-
sovsky opakované lži už mnozí nemají 
sílu odpovídat. Abychom se s minulostí 
mohli vyrovnat, musíme ji poznat.

Michaela Púčiková

Viklefova (pokračování)
Kdyby se Viklef držel své ústřední 

myšlenky, totiž kritiky neúměrné mo-
ci a přepychu církve, vysloužil by si na-
nejvýš napomenutí, aby se krotil ve vý-
razech a své náhledy neventiloval před 
nevzdělanou veřejností. Vždyť úsilí o ná-
pravu neřádů v církvi, které tehdy nabý-
valy až nebetyčných rozměrů (viz dvoj-
papežství), bylo horkou otázkou dne. 
Jenže on ve svých úvahách dospěl až 
k otázkám přímo metafyzickým, zasahu-
jícím samotné základy církevního učení. 
Jejich vrcholem byla teorie remanence. 

Jelikož remanence je dnes těžko po-
chopitelná i pro průměrně vzdělaného 
věřícího křesťana, natož pro nábožen-
stvím nedotčenou většinu národa, bude 
nyní potřeba poněkud podrobnějšího vy-
světlení. (To se nám navíc bude hodit pro 
příští výklady o husitském přijímaní pod 
obojí způsobou.) Takže – základem kato-
lické i pravoslavné mše je proměna chle-
ba a vína v tělo a krev Ježíše Krista, které 
pak věřící ústy přijímají. Toto je založe-
no na líčení poslední večeře Ježíše Kris-
ta s jeho učedníky – apoštoly v Novém 

zákoně bible. Ježíš nejprve vzal do ru-
ky chlebovou placku, lámal ji na kousky 
a pravil: vezměte, jezte, toto jest mé tělo. 
Nato bere do ruky kalich s vínem a pra-
ví: pijte z něho všichni, neboť toto jest má 
krev. Církev to později rozvedla v teorii 
transsubstanciace, tedy změny podstaty. 
V průběhu mše svaté ztrácí v rukou kně-
ze chléb a víno úplně a bezezbytku svoji 
původní podstatu a nabývá nové podsta-
ty těla a krve Páně. Podle Viklefa je však 
podstata těla a krve čistě duchovní, tudíž 
by chléb a víno po ztrátě své původní při-
rozené podstaty již neměly žádnou hmot-
nou podstatu, což je v rozporu s reálnou 
zkušeností. Tento paradox pak Viklef řešil 
právě onou remanencí – původní podsta-
ta chleba a vína i nadále přetrvává a no-
vá podstata Ježíšova těla a krve k ní sou-
běžně přistupuje. A s tím narazil. Ačkoliv 
se jednalo o subtilní teologickou otázku, 
která ve svém důsledku církev vůbec ne-
ohrožovala a nic v církevní praxi vlastně 
ani neměnila, dostalo se jeho nepřátelům 
netušené zbraně. Viklef byl od nynějška 
prostě kacíř a jeho kritickými myšlenka-
mi se tudíž nebylo nutno vůbec zabývat. 

Do základu jeho učení tak byla polo-
žena mina, která později dovedla na hra-
nici i Jana Husa. Ačkoliv je dnes patrné, 
že Hus o remanenci pouze ze začátku 
opatrně uvažoval a následně ji jako nad-
bytečnou a zavádějící ze svého učení vy-
pustil, byla mu v Kostnici donekonečna 
předhazována a – i když mu nebylo do-
kázáno, že by ji sám aktivně hlásal – by-
lo mu alespoň kladeno za vinu, že ji s do-
statečným důrazem neodsoudil. Viklef 
tak se svou kompromisní remanencí zů-
stal v dějinách církve osamocen. Všich-
ni předešlí teologové změnu podstaty 
buď beze zbytku přijímali nebo úplně 
zavrhovali (to ti heretičtí), o Husovi již 
řeč byla, pro další husitské teology by-
la rovněž tabu, neboť by oslabovala je-
jich boj o prosazení přijímání pod obo-
jí, Kalvín transsubstanciaci vůbec odmítl 
a tak se Viklefovi vlastně dostal nejblíže 
jen Martin Luther se svoji teorií tzv. sou-
podstatnění, dle níž chléb a víno přijímá 
novou podstatu pouze v samotném oka-
mžiku přijímání.

Jan Škoda, 
Archiv hl.m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Historii musíme oživit, říká Pavel Žáček

VIRTUOS, SOCHAŘ A MALÍŘ – jeden z nejlepších současných českých houslistů 
Jaroslav Svěcený, akademický sochař Milan Martiník a akademický malíř František 
Flašar se sešli v říjnu v Galerii pod radnicí na vernisáži společné výstavy sochařských 
děl a obrazů. Vernisáž zahájil místostarosta Martin Benda, společenské události se 
zúčastnila také starostka Prahy 3 Milena Kozumplíková.

Po listopadu 1989 se ještě jako student 
stal šéfredaktorem Studentských listů, 
pak nastoupil na nově vzniklý Úřad 
pro dokumentaci vyšetřování zločinů 
komunismu (ÚDV). Poté, co tehdejší ministr 
vnitra Grulich činnost tohoto ústavu prakticky 
zablokoval, odešel do Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR. V současnosti zastává tyto 
tři funkce: prozatímní ředitel Archivu 
bezpečnostních složek, ředitel Odboru 
archiv bezpečnostních složek Ministerstva 
vnitra a zmocněnec vlády ČR pro organizační 
přípravu zřízení a zabezpečení řádného chodu 
Ústavu pro studium totalitních režimů. Právě 
tento ústav (v jehož čele by měl stanout) má 
sídlo na Žižkově v Havelkově ulici.

Arnika je občanské sdružení, za-
ložené 29. září 2001, jehož posláním 
je zlepšování stavu životního prostře-
dí a ochrana přírody. Mottem sdružení 
jsou slova Luthera Stojícího medvěda 
z indiánského kmene Lakotů: „Vzdálí-
-li se lidské srdce od přírody, zatvrdí se. 
Nedostatek úcty k tomu, co roste, co je 
živé, rychle povede také k nedostatku 
úcty k lidem.“

Sdružení se zabývá ochranou mok-
řadů a vodních toků, omezováním zne-
čištění životního prostředí toxickými 
látkami a odpady a podporou účasti ve-
řejnosti v rozhodování o životním pro-
středí. Významnou roli v činnosti hraje 
spolupráce s dalšími nevládními orga-
nizacemi na české, ale i mezinárodní 
úrovni.

Ekologická činnost Arniky se zamě-
řuje na tři tématické oblasti:
• Toxické látky a odpady – životní pro-

středí České republiky patří v Evro-
pě mezi nejvíce zamořená území růz-
nými toxickými látkami, například 
dioxiny, PCB či těžkými kovy. Řada 
z těchto látek se do prostředí dostá-
vá z odpadů a z procesů jejich zpra-
cování. Snažíme se o jejich omezení 
a usilujeme o přísnější zákony a za-
vedení tzv. „čistší výroby“ či důsled-
né recyklace odpadů.

• Ochrana přírody – program se zamě-
řuje na ochranu druhově nejbohatších 
ekosystémů střední Evropy – vodních 
toků a mokřadů a na vztah člověka 
k přírodě a krajině. Hledáme a prosa-
zujeme takové alternativy hospodaře-
ní člověka v krajině, které směřují ke 
sladění ochrany přírody a krajiny s je-
jím hospodářským využitím.

• Centrum pro podporu občanů – po-
radna poskytuje bezplatnou pomoc 
obcím, občanským sdružením i jed-
notlivcům v případech ohrožení ži-
votního prostředí či lidského zdraví. 
Zaměřujeme se zejména na proble-
matiku ochrany vod a vodních to-
ků, toxické látky a odpady, životní 
prostředí měst, kácení stromů, prá-
vo na informace a účast veřejnosti 
v rozhodování.
Arnika koordinuje evropskou skupi-

nu Globální sítě za eliminaci perzistent-
ních organických látek – International 
POPs Elimination Network. Jsme čle-
nem mezinárodní koalice Zdravotnic-
tví bez poškozování lidského zdraví – 
Health Care Without Harm.

Arnika se účastní Aliance pro za-
chování Labe v Čechách a Sasku a za-
ložila Koalici neziskových organizací 
pro cyklistiku a pěší dopravu v Děčí-
ně. Sdružení je také členem asociace 
nevládních ekologických organizací 
Zelený kruh ČR.

Marek Jehlička, tiskový mluvčí

Adresa:
Chlumova 17, Praha 3
Kontakt:
tel/fax: 222 781 471, 222 782 808
e-mail:  arnika@arnika.org,
www.arnika.org

Ve čtvrtek 20. září uspořádal Konik-
lec pro děti ze základních škol v Praze 3 
již třetí ročník ekologické soutěže „Od 
poklopu ke poklopu Kyklop kouli kou-
lí“, která se konala na Vrchu sv. Kříže. 

Letos měly děti možnost putovat po 
světě s Kyklopem a mohly se tak spo-
lečně leccos přiučit o ochraně přírody. 
Pro děti byly připraveny doprovodné 
programy jako šermířský souboj, horo-
lezectví či malování rýží. Hlavní soutě-
že se zúčastnilo 52 dětí z osmi základ-
ních škol. Celkem se akce zúčastnilo 
více než 300 žáků. Jako první se umísti-
la ZŠ Perunova, druhá byla ZŠ Žerotí-
nova a na třetím místě ZŠ Na Chmelni-
ci. Akce proběhla za finanční podpory 
městské části Praha 3 a hlavního měs-
ta Prahy.

Lucie Vančurová, ČSOP Koniklec

Děti soutěžily s Kyklopem již potřetí

PŘEDSTAVUJEME
Arnika Praha

RAD_11_11.indd   1RAD_11_11.indd   1 29.10.2007   11:16:5829.10.2007   11:16:58



12  ZE ŽIVOTA PRAHY 3 Radniční noviny Prahy 3 11  2007

Vydala MČ Praha 3. REDAKCE: Lipanská 7, Praha 3. Tel.: 222 116 216, 222 116 242, e-mail: rn@praha3.cz,
rn.inzerce@praha3.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, členové – P. Hurda, Ing. B. Nigrin, Ing. D. Reisiegel. Šéfredaktor: J. Sotona. 
Redakce: Mgr. M. Púčiková. Grafická úprava: Martin Šejnost. Tisk: Česká Unigrafie, a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p.
Náklad: 38 000 výtisků. Vyšlo 31. 10. 2007. Registrační číslo MK ČR E12803.

RADNIČNÍ
NOVINY  PRAHY 3 11

Kdo mě chce

1) 1970/07 jedenapůlroční pes, šedobéžový kříženec baseta, temperamentní, 
hravý, čistotný, hodí se pro aktivního chovatele. Nalezen 12. září na Žižkově.

2) 2201/07 sedmitýdenní pejsek, šedobéžový kříženec, který bude v dospělosti 
střední velikosti, jde o štěňátko, které potřebuje někoho, kdo by ho měl rád, 
chodil s ním na procházky a naučil ho, co má umět správný pes. Nalezen 
14. října. na Žižkově.

3) 2177/07 roční velký pes, kříženec dalmatina, hodný, temperamentní, ale ne-
snese se s jinými zvířaty, má rád pohyb, uvítá domek se zahrádkou. Nalezen   
11.října na Floře.

4) 2210/07 jedenapůlroční pes, kříženec malamuta větší velikosti, hodný, čistot-
ný, hodí se do bytu, ale má rád procházky. Nalezen 15. října na Vinohradech.

5) Malé zrzavo bílé kotě, kocourek, milý, přítulný a přívětivý. Nalezen na Slad-
kovského náměstí.

INFORMACE: Domov pro opuštěná zvířata v Troji, tel. 233 554 242 • Útulek pro koč-
ky Dolní Měcholupy, tel. 272 705 656 • Úřad MČ Praha 3, tel. 222 116 383

V šestnácti za volantem 
ohrožoval chodce
• Řidiče osobního automobilu, který nebezpečnou a bezohlednou 

jízdou ohrozil chodce přecházejícího vozovku na přechodu pro chodce 
v křižovatce ulic J. Želivského a Biskupcova, zastavila 4. října hlídka měst-

ských strážníků. Při následné kontrole bylo zjištěno, že řidiči je pouhých šestnáct let 
a není držitelem řidičského oprávnění. Mladík skončil na policejní služebně.
• Také 4. října zadrželi strážníci na Prokopově náměstí pětatřicetiletého narko-
mana, jenž se i přes soudní zákaz zdržoval na území hl. m. Prahy.
• Noční jízda automobilem po požití alkoholu se 6. října nevyplatila třiatřiceti-
letému řidiči. Provedená dechová zkouška u něho prokázala přítomnost 2,13 ‰ 
alkoholu v dechu. Opilec byl předán Policii ČR.

 Ing. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Stručně...
� Na Den otevřených dveří při příleži-
tosti 100. výročí zahájení vyučování zve 
všechny přátele školy, bývalé pedagogy 
i žáky vedení ZŠ Žerotínova 36 společ-
ně se školskou radou. Akce proběhne 
v úterý 27. 11. od 8.00 do 19.00 hod. 
a návštěvníci budou moci nahlédnout do 
vyučovacích hodin a prohlédnout si školu. 
Připraveny jsou fotografie, filmy ze sou-
časnosti školy i prodejní výstava výrobků 
žáků keramického kroužku.
� Přednáška Mystika v islámu před-
ního českého orientalisty, profesora UK 
Luboše Kropáčka se uskuteční ve čtvrtek 
29. 11. od 18.00 hod. v Betlémské kapli 
na Žižkově v Prokopově ulici.

ROCKER V GRAFICKÉ ŠKOLE
– bubeník a zpěvák David Koller, front-
man skupiny Lucie, byl 23. 10. hostem 
již sedmého setkání ve škole nových 
technologií a grafické výuky Ateliér 
ALF na Žižkově. Nezisková škola 
pomáhá svými kurzy především neza-
městnaným najít novou práci v oborech 
spojených s grafikou a designem.

Více než sedm tisíc lidí využilo v so-
botu 13. října poslední možnost projít 
pěšky pod vrchem Vítkov. Téměř tři ki-
lometry dlouhou trasu dvou nově vy-
budovaných železničních tunelů s ná-
zvem Nové spojení si prohlédli zájemci 
během dne otevřených dveří, který zde 
organizovala stavební společnost Skan-
ska. Davy Pražanů i přespolních ná-
vštěvníků si tak nenechaly ujít příle-
žitost k prohlídce největší železniční 
stavby posledního čtvrtstoletí, která na 
území metropole roste. Moderní kom-
plex tunelů by se měl otevřít příští rok, 
kdy na trať také vyjedou první vlakové 
soupravy.

„Lidé měli prakticky první a posled-
ní šanci vidět tunely takto zblízka. Po 
stavební stránce jsou již hotové, nyní 
probíhá zasypávání portálů, instalace 
kabelovodů a v příštích týdnech spustí-

me pokládání kolejí,“ uvedl Jan Mitlöh-
ner ze společnosti Skanska DS.

Stavba si vyžádá celkové náklady 
přesahující 9 miliard korun. Rozsáh-
lý projekt Nové spojení staví sdruže-
ní Pražské spojení vedené společnos-
tí Skanska DS. Investorem projektu je 
Správa železniční dopravní cesty. Fi-
nanční prostředky jsou čerpány ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury.

Oba tunely jsou směrově rozděle-
né, v každém směru povedou dva páry 
kolejí. Nová stavba společně s moder-
nizací přilehlých tratí umožní začlenit 
železniční dopravu do systému integro-
vané hromadné dopravy hlavního měs-
ta a zajistí propojení nejdůležitějších 
železničních koridorů. Zlepší se také 
kvalita spojení mezi Prahou a aglome-
racemi Středočeského kraje.
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Vítkovskými tunely 
prošlo sedm tisíc lidí

ZVÍTĚZILA BUGATKA – Již osmnáctý ročník Žižkovského korza, přehlídky automobilových veteránů, která byla kdysi 
skutečným závodem, proběhl v sobotu 13. září. Start byl již tradičně u Památníku na Vítkově. Trať první – desetikilometrové 
etapy vedla po území Prahy 3 kolem žižkovské radnice. Druhá etapa pak měla start na rozhraní Prahy 3 a 9. Cíl závodu byl na 
zámku Ctěnice v pražské Vinoři. Na startu se letos shromáždilo na sedmdesát strojů. Původně byla žižkovská čtvrtmíle veteránů 
závodem automobilů do vrchu, s postupem času a rozrůstajícím se polem vozů rozdílných historických etap byla rychlostní 
disciplína vypuštěna. Pohár tak dostal každý účastník. Hlavní cenu – Pohár žižkovské radnice –  si však odnesl nejkrásnější vůz, 
který zvolili sami účastníci závodu. Stala se jím vínová bugatka, jejíž majitelka převzala vítěznou trofej z rukou místostarosty 
Martina Bendy. 

Tóny nejznámějšího oratoria skla-
datele G. F. Händela Mesiáš rozezně-
ly ve středu 10. října kostel sv. Prokopa 
na Žižkově. Slavné dílo v nastudování 
Pražského katedrálního sboru a orches-
tru se sólisty Janou Heryánovou-Ryklo-
vou (soprán), Pavlou Kšicovou-Bušo-
vou (alt), Ondřejem Šmídem (tenor) 
a Tomášem Jindrou (bas) řídil dirigent 
Josef Kšica. 

Třídílné oratorium ze života Kris-
ta patří v Anglii k nejpopulárnějším dí-
lům, které je v této zemi v čase předvá-
nočním uváděno stejně často jako u nás 
Rybova Česká mše vánoční. Oratorium 
Mesiáš mělo premiéru v roce 1741 a pa-
tří k vrcholným autorovým dílům. Dra-

matičnost a výrazovou efektivnost díla 
zaručují monumentální sbory a zpěvní 
árie operního stylu. Oblibu získalo ze-
jména jásavé Aleluja, které se stalo sy-
nonymem vánoční doby vrcholící na-
rozením Krista.V programu letošního 
Nekonvenčního žižkovského podzimu 
Jiřího Hoška patřil koncert v novogo-
tickém kostele na Sladkovského ná-
městí k jedněm z vrcholům tohoto pra-
videlného mezinárodního hudebního 
festivalu, který probíhá na různých mís-
tech Prahy 3 po tři podzimní měsíce. 
Festival pokračuje až do 15. listopadu, 
kdy bude zakončen závěrečným kon-
certem Komorní Beethoven. 
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Mesiáš rozezněl sv. Prokopa
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Listopadové 
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov

  4. ne 10.15 s SK Sigma Olomouc
11. ne 10.15 s SK Slavia Praha

Andílci pošesté 
Farní charita Žižkov pořádá letos již 

pošesté charitativní akci Strom splně-
ných přání. Vždy několik týdnů před Vá-
nocemi si mohou zájemci v žižkovských 
kostelech vybrat ke splnění konkrét-
ní přání konkrétního dítěte či dospě-
lého. Ti, kteří se rozhodnou pro koupi 
určitého dárku, dostanou papírového 
andílka s přáním a zabalený dárek při-
nesou v neděli 2. 12., 9. 12. či nejpozdě-
ji 16. 12. po mši v 11 hod. do boční kaple 
kostela sv. Prokopa. Letošní dárky bu-
dou směřovat opět mezi velmi potřebné: 
do Azylového domu pro matky s dětmi 
v Jiřetíně, Ústavu sociální péče v Brtní-
kách, Domova důchodců v Mukařově 
a Kněžského domova ve Staré Bolesla-
vi. Přání tedy bude více, než v předcho-
zích letech. Doufáme, že se najde dost 
těch, kteří jsou ochotni pomoci. Zahaju-

jeme v neděli 25. 11. od 15 hod. koncer-
tem pro Strom splněných přání v kostele 
sv. Prokopa, vystoupí sólisté Státní opery 
Praha Jana a Václav Siberovi. 

Tereza Dvořáková, 
Farní charita Žižkov

zveme Vás na

neziskových organizací Prahy 3

24/11/2007
19–24 hod.
Hotel Ariston
Seifertova 65
Praha 3
Zahrají:  Sestry Havelkovy

    Žižkovská smršť
        Piňakoláda

Výtěžek plesu bude použit 
na projekt „ŠE3SIL“
více na www.remedium.cz
Vstupné: 170 Kč

Na Základní škole Vlkova si trochu 
netradičně připomněli, že uplynulo prá-
vě 100 let od nástupu Jaroslava Seifer-
ta na jejich školu. Uspořádali vědomost-
ní soutěž pro všechny třídy na 2. stup-

ni, otázky se týkaly hlavně díla jediného 
českého nositele Nobelovy ceny za lite-
raturu. Na snímku vítězné družstvo 7.A 
ve složení Katka Stokučová, Lukáš Bau-
diš a Dominik David.
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Žižkov a Seifert patří k sobě

Foto: Z. Fikar
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