
Městská část Praha 3 jako hlavní pořadatel děkuje všem partnerům za pomoc při 
realizaci XI. ročníku Vinohradského vinobraní.
Hlavní partneři: Partneři: Pražská plynárenská, a. s., Česká spoři-

telna, a. s., Správa komunálního majetku Praha 3, 
a. s., ORCO Property Group, Sefimota, a. s., Key 
Production, s. r. o., T Servis, s. r. o.,Toi Toi, sanitární 
systémy, s. r. o., Test Onyx, s. r. o., Step, s. r. o., Jena 
Praha, s. r. o., Arcotel Hotels & Resorts Austria

Mediální partneři: Metropolitní expres, MF Dnes, Český rozhlas Regina

Herec David Suchařípa, hvěz-
da nováckého seriálu Ordi-
nace v Růžové zahradě, se 
v pátek 21. září převtělil do 

postavy mladého Karla IV., aby na ná-
městí Jiřího z Poděbrad převzal z ru-
kou svého otce Jana Lucemburského 
titul moravského markraběte. Stalo se 
tak v rámci tradičního Vinohradského 
vinobraní, které již po jedenácté pořá-
dala radnice Prahy 3 společně s druhou 
městskou částí. 

Slavnostnímu zahájení s příjezdem 
královské družiny předcházel již ve 
čtvrtek prolog na vinici v Havlíčkových 
sadech, kde starostka Prahy 3 Milena 
Kozumplíková společně s první dámou 
Prahy 2 Janou Černochovou za asisten-
ce medií ustřihly první hrozny a vyliso-
valy z nich vinnou šťávu.

V pátek pak na náměstí Jiřího z Po-
děbrad ožilo historickými postavami, 
kejklíři a dobovou hudbou. Následova-
ly rytířské souboje a především dětmi 
ostře sledovaný jezdecký turnaj rytířů 
na koních. Historií náměstí ožilo i mimo 
podium. Na návštěvníky zde totiž čeka-
lo historické tržiště s ukázkami dobo-
vých řemesel, tanců, středověké muziky 

i poezie. Večer pak patřil rocku v podá-
ní skupin Clou a Hudba Praha.

Jestliže hřebem pátečního historic-
kého programu bylo jmenování mladé-
ho Lucemburka markrabětem morav-
ským, kterým se mladý panovník stal 
v roce 1334 spoluvladařem království 
českého, v sobotu už davy diváky přiví-
taly příjezd jeho první manželky Blanky 
z Valois s doprovodem z francouzské-
ho dvora, jenž je historicky datován do 
stejného roku.

Historický program, dobré poča-
sí a burčák přilákaly do vinohradského 
parku po oba dva dny desítky tisíc ná-
vštěvníků. Vrcholem sobotního večera 
pak bylo vystoupení skupiny Čechomor, 
která svým „česko-moravským etnic-
kým bigbítem” roztančila zaplněné ná-
městí i tribunu. Závěrečnému ohňostroji
pak lidé nadšeně aplaudovali. -red-

Islandský průvan v Aeru 
je jedinečnou příležitostí 
spatřit v Česku zatím 
neuvedené islandské 
lahůdky. A nejen filmové

Čtěte na str. 4

Start parkovacích zón 
v Praze 3 a 7 se opozdí.
Hlavní město vyčkává na 
verdikt Úřadu na ochranu 
hospodářské soutěže

Čtěte na str. 3

Dům hrůzy mizí
začala demolice 
zchátralého objektu, kde 
se ukrývali bezdomovci 
a narkomani

Čtěte na str. 8

Burčák, Karel IV., Čechomor...
Vinobraním na nám. Jiřího z Poděbrad prošly desítky tisíc návštěvníků
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Vinohradské 
vinobraní

Událostí září byl v naší 
městské části nepochyb-
ně jedenáctý ročník Vi-
nohradského vinobra ní. 
Radnice tak navázala 
na letitou tradici pořá-
dání pouličních kultur-

ně-společenských akcí. Troufám si říci, že 
se nám vinobraní letos opět vydařilo. Po-
časí nádherné, burčák výborný, program 
atraktivní, nabídka pouličních prodejců 
pestrá a hojná. O oblibě akce svědčí pře-
devším stále stoupající počty návštěvní-
ků – odhadem téměř třicet tisíc lidí všech 
generací se přišlo pobavit, nakoupit si či 
ochutnat burčák. Největšímu zájmu ná-
vštěvníků se nepochybně těšily večerní 
koncerty, ale ani během odpolední neby-
lo snadné proplétat se mezi davy, které sle-
dovaly historické kratochvíle či okupova-
ly prodejní stánky. A závěrečný ohňostroj 
si po právu vysloužil masivní ovace celé-
ho náměstí.

Praha 3 je v původním slova smyslu 
obec, byť o velikosti slušného okresního 
města. A k obecnímu životu patří společ-
né setkávání, živé ulice, společenské vytr-
žení z všednodennosti. Jsem pyšný, že na-
še radnice taková setkávání podporuje 
a připravuje. Akce jako vinobraní či ma-
sopust neslouží jen našim občanům, ale 
lákají i tisíce návštěvníků ze všech koutů 
Prahy. Působí tak jako naše vizitka: po-
máhají budovat kolorit Žižkova a Krá-
lovských Vinohrad a staly se naším neza-
měnitelným symbolem. 

Samozřejmě si uvědomuji, že někte-
rým obyvatelům Vinohrad taková akce 
naopak není po chuti a obtěžuje je hlu-
kem či dočasným nepořádkem. To je 
bohužel vždy cena za zábavnou pou-
liční produkci. Těm, kterým jsme zářijo-
vý víkend znepříjemnili, se touto cestou 
omlouvám a prosím je o pochopení, že 
jednou či dvakrát do roka se jejich spolu-
občané baví poněkud halasněji.

Takže závěrem: jsem moc rád, že se le-
tošní ročník vydařil, že jsme pobavili a po-
těšili desítky tisíc návštěvníků. Budeme se 
těšit opět napřesrok.

Martin Benda. zástupce starosty

Prezident republiky zavítá do Prahy 3
Prezident republiky Václav Klaus zavítá 2. října na celodenní návštěvu třetí městské části 
české metropole, aby se seznámil s prací žižkovské radnice. Spolu s manželkou Livií si pro-
hlédne nejen sídlo městské části, navštíví i některé místní společnosti, instituce a školská 
zařízení. Okolo třetí hodiny odpoledne se prezidentský pár u příležitosti prohlídky kostela 
Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad projde po přilehlých ulicích a náměs-
tích. Návštěvu poté ukončí v žižkovském Atriu. -red-

Park v Kouřimské ulici byl adminis-
trativně veden v územním plánu jako 
stavební parcela, na které může vyrůst 
až pětipodlažní dům. Toho využil její 
majitel Stavební spořitelna České spo-
řitelny, a.s., a vypsal na prodej parcely 
dražbu. Radnice Prahy 3 se o tomto zá-
měru dozvěděla a ihned se proti tako-
vémuto postupu postavila. Názor výbo-
ru pro územní rozvoj byl jednoznačný 
– parcela byla vždy urbanisticky konci-
pována jako veřejná zeleň a výstavba 
několikapodlažního bytového domu by 
zničila současnou podobu klidné ulice 
s výstavbou z 30. let minulého století. 
Starostka Milena Kozumplíková vyzva-
la spořitelnu, aby vstoupila do jednání 
s městkou částí o jiném řešení. Na to ře-
ditel stavební spořitelny odmítl přistou-
pit se zdůvodněním, že odložení draž-

by by mohlo poškodit dobrou reputaci 
firmy. Proto rada městské části pově-
řila starostku, aby vyzvala otevřeným 
dopisem spořitelnu k jednání o prode-
ji parku. Zároveň vedení radnice po-
věřilo úředníky, aby všemi dostupnými 
právními prostředky bránili případné 
výstavbě. „Poměry a hustota zástav-
by v přilehlém okolí jsou již extrémně 
stísněné. Jejich další zahuštění by posu-
nulo úroveň bydlení ze standardů ev-
ropských na úroveň dělnických čtvrtí 
v období průmyslové revoluce,“ uved-
la starostka v dopise spořitelně.

Stavební spořitelna České spořitelny 
však na výzvu nereagovala a pozemek 
v dražbě prodala za vyvolávací cenu 10 
milionů korun jedinému zájemci, který 
se dražby aktivně zúčastnil. „Stanovisko 
rady městské části, že úřad bude bránit 
případné výstavbě domu všemi dostup-
nými prostředky, nadále platí,“ uve-
dl radní a předseda výboru pro územní 
rozvoj Ondřej Pecha. -red-

Spořitelna prodala parčík v Kouřimské
I přes protesty radnice a občanů byla zelená plocha vydražena jako stavební parcela

Dražba parcely probíhala za zavřenými 
dveřmi střeženými bodyguardy. Na obranu parku vytvořili občané sdružení, radnice jim podala pomocnou ruku

Během několika minut byla vydražena ve středu 16. září parcela v Kouřimské 
ulici na Vinohradech. Za vyvolávací cenu ji odkoupila od Stavební spořitelny 
České spořitelny stavební firma BDS. Ta i přes nesouhlasné stanovisko žižkov-
ské radnice chce vystavět na ploše současného parčíku bytový dům.
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ze dne 18. 9.
Schválilo
• sloučení příspěvkové organizace ZŠ 
Perunova do ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 
a sloučení ZŠ Žerotínova do ZŠ Chel-
čického • poskytnutí peněžitého da-
ru ve výši 100.000,- Kč J. Hoškovi na 
uhrazení nákladů spojených s konáním 
Nekonvenčního žižkovského podzimu 
• vyřazení bytových domů Víta Nejed-
lého 13 a Spojovací 34 z III. vlny privati-
zace • prodej bytového domu s pozem-
kem Zelenky-Hajského 9 bytovému 
družstvu v rámci III. vlny privatizace 
• prodej ideální poloviny bytového do-

mu Chlumova 28 spoluvlastníkům • vy-
hodnocení výběrového řízení na prodej 
volných bytových jednotek Kunešova 
16 a Pod Lipami 37 • dodatečný prodej 
bytové jednotky oprávněné nájemkyni, 
která se nemohla ze závažných rodin-
ných důvodů účastnit privatizace v řád-
ných lhůtách • poskytnutí nenávrat-
né bezúročné půjčky pro opravu a re-
konstrukci domu společenství vlastníků 
Ševčíkova 5 • poskytnutí návratných 
bezúročných půjček pro opravy a re-
konstrukce domů družstevníků a spole-
čenství vlastníků Chelčického 4, Koně-
vova 128 a Na Vrcholu 2527 a 2528 
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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) 8. 10.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 15. 10.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 22. 10.
4. Přemyslovská/Sudoměřská (2) 29. 10.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 8. 10.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 15.10.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 22.10.
8. U Rajské zahrady/Vlkovy) (2) 29.10.

Okruh C termín přistavení
  9. nám. Barikád (2) 8. 10.
10. Ambrožova/Malešická (4) 15. 10.
11. Jeseniova 143 (3) 22. 10.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 29. 10.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 8. 10.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 15. 10.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 22. 10.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 29. 10.

ze dne 29. 8.
Schválila
• Žádost bytového družstva Basilej o pro-
dloužení lhůty pro zaplacení kupní ce-
ny za bytový dům Basilejské nám. 2, a to 
o 30 dní • záměr prodeje bytových a neby-
tových jednotek v domech Květinková 13, 
15, 17, 19 • zadání zahradních úprav pro-
storu před ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22 
firmě Zahradní architektura Tábor s. r. o. 
• záměr prodeje pozemku parc. č. 2777/1 
• zadat demolici objektu U Staré cihel-
ny 5  firmě Unista Haluza, s. r. o. • dopo-
ručení bytové komise • pronájem ne-
bytového prostoru dílny v 1. podlaží do-
mu Žerotínova 41 • pronájem nebytové-
ho prostoru skladu v 1. nadzemním pod-
laží domu Koněvova 162 • pronájem ne-
bytového prostoru skladu v 1. nadzemním 
podlaží domu Hollarovo nám. 13 • zadat 
opravu soklu ZŠ Vlkova 31 firmě Gakaho 
s. r. o. • konání akce „Tahák 2007“ na nám. 
Jiřího z Poděbrad dne 3. září • záměr dal-
šího postupu k zachování pozemku v uli-
ci Kouřimské jako veřejné městské zeleně 
• doporučení komise obchodních aktivit
Souhlasila
• s uzavřením nájemní smlouvy na dobu 
určitou s vítězi výběrového řízení na byty 
Hollarovo nám. 7, byt. č.  5, Slezská 105, 
byt č. 18 a Vinohradská 172, byt č. 14 
• s řešením situace v oblasti vzdělávání 
v MČ Praha 3
Doporučila
• ZMČ P-3 schválit prodej stavby trafosta-
nice TS 2445 společnosti PREdistribuce, 
a. s. •  ZMČ P-3 schválit prodej bytové-
ho domu Zelenky-Hajského 9 v rámci 
III. etapy privatizace bytovému družstvu

Vzala na vědomí
• tři volné byty, dva z nich postoupila by-
tové komisi k přidělení odsouhlaseným 
žadatelům a jeden schválila do výběro-
vého řízení

ze dne 12. 9.
Schválila
• konání koncertu souboru Musik klaget 
Liv na nám. Jiřího z Po děbrad v pondělí 
8.října • doporučení bytové komise • uza-
vření smlouvy o komplexním zajištění XI. 
ročníku Vinohradského vinobraní • no-
vé výše úhrad za poskytovaní pečovatel-
ské služby • vítěze výběrového řízení na 
přístavbu školní kuchyně ZŠ Pražačka 
• smlouvy o přijímání platebních karet 
a pronájmu terminálů pro elektronické 
platby občanů na pokladnách ÚMČ • na-
výšení kapacity mateřské školy Pražačka 
ze 115 dětí na 130 dětí • záměr založit ak-
ciovou společnost pro nakládání se zbýva-
jícími nepřevedenými jednotkami a spo-
luvlastnictvím společných částí domu
Souhlasila
• s příkazní smlouvou na zajištění I. etapy 
rekonstrukce DPS Roháčo va 24 a 26
Doporučila
• ZMČ P-3 schválit vyřazení bytového 
domu Spojovací 34 z III. etapy privatiza-
ce • ZMČ schválit vyhodnocení výběro-
vého řízení na prodej volných bytových 
jednotek v Kunešově 16 a Pod Lipami 37 
• ZMČ schválit prodej ideální ½ byto-
vého domu Chlumova 28 s pozemkem 
• doporučila ZMČ schválit dodatečný 
prodej stávající bytové jednotky opráv-
něné nájemkyni, která v důsledku závaž-
ných rodinných událostí nebyla schopna 
realizovat odkup v řádném termínu

Zastupitelstvo městské části Prahy 3

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

Komplexní údržba komunikací 2007

Blok č. 1: 15. 10. (pondělí)
Hollarovo nám., Horní Stromky (V Hor ní Stromce-Kouřimská), 
Hradecká, Chru dimská, Kouřimská, nám. Jiřího z Lobkovic, Pí-
secká, Slezská (Jičínská-nám. Jiřího z Lobkovic), Soběslavská 
(Votická-Hollarovo nám.), Šrobárova, U Vinohradské nemoc-
nice, U Vinohradského hřbitova, V Horní Stromce, Zásmucká

Blok č. 2: 16. 10. (úterý)
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohradská-Korun-
ní), Perunova, Řipská (Vinohradská-Korunní), Slezská (U Vo-
dárny-Jičínská), U Vodárny (Vinohradská-Korunní)

Blok č. 3: 17. 10. (středa)
Baranova (včetně spojky se Sudoměřskou), Bořivojova (On-
dříčkova-Orlická), Ja ge llonská (Bořivojova-Radhošťská), Křiš-
ťanova, Lucemburská (Orlic ká-Jičínská), Orlická, Přemyslov-
ská (Orlická-Jičínská), Radhošťská, Sudoměřská, Žižkovo nám.

Blok č. 4: 18. 10. (čtvrtek)
Blodkova, Bořivojova (Kubelíkova-On dříčkova), Čajkovské-
ho (Ondříčkova-Kubelíkova), Fibichova, Jagellonská (Mile-
šovská-Bořivojova), Křížkovského, Laubova, Lucemburská 
(Milešovská-Bořivojova), Milešovská, nám. Jiřího z Podě-
brad, Ondříčkova (Slavíkova-Bořivojova), Pospíšilova, Pře-
myslovská (nám. Jiřího z Poděbrad-Orlická), Slavíkova, Šev-
číkova, Škroupovo nám., Velehradská, Zvonařova

Blok č. 5: 19. 10. (pátek)
Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelíkova), Čajkovského (Ku-
belíkova-Sladkovského nám.), Havelkova, Chvalova, Ježkova, 
Krásova (Kubelíkova-Seifertova), Kubelíkova, Lipanská (Bo-
řivojova-Táboritská), Přibyslavská, Sladkovského nám., U Raj-
ské zahrady (Vozová-Havelkova), Víta Nejedlého, Vlkova

Blok č. 6: 22. 10. (pondělí)
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Hu sinecká, Jeroný-
mova, Kostnické nám., Krásova (Seifertova-Husinecká), Ore-
bitská, Pod Vítkovem, Příběnická, Řehořova, Štítného (Blah-
níkova-Cimburkova), U Božích bojovníků

Blok č. 7: 23. 10. (úterý)
Havlíčkovo nám., Chelčického (Lipanská-Prokopova), Chlu-
mova (Seifertova-Prokopova), Lipanská (Chelčického-Hav-
líčkovo nám.), Lupáčova, Milíčova, Rokycanova (Chelčické-
ho-Prokopova), Štítného (Cimburkova-Havlíčkovo nám.)

Blok č. 8: 24. 10. (středa)
Blahoslavova, Černínova, Českobratrská, Chlumova (Roháčo-
va-Koněvova), Jeseniova (Prokopova-Koldínova), Komenské-
ho nám., Lukášova, nám. Barikád, Ostromečská, Prokopovo 
nám., Roháčova (Prokopova-Koldínova), Rokycanova (Proko-
pova-Koněvova), Sabinova, Tachovské nám., Tovačovského, Že-
rotínova (Blahoslavova-Koldínova včetně spojek + slepý konec)

Blok č. 9: 25. 10. (čtvrtek)
Basilejské nám. (západní strana), Biskupcova (Zel. Hajské-
ho-Jana Želivského), Domažlická, Hájkova, Jeseniova (Kol-
dínova-Jana Želivského), Kališnická (Domažlická-slepý úsek),
Koldínova, Malešická (Na Parukářce-Basilejské nám.), Na Pa-
rukářce, Roháčova (Koldínova-Zel. Hajského), U Stadionu, 
U Zásobní zahrady, Zelenky-Hajského, Žerotínova (Koldíno-
va-Zel. Hajského)

Blok č. 10: 26. 10. (pátek)
Kunešova, Na Balkáně (Za Žižkovskou vozovnou-Hraniční), 
Na Hlídce (Na Balkáně-Koněvova), Na Ohradě, Nad Ohra-
dou, Strážní (Na Balkáně-Koněvova), V Bezpečí, V Domově 
(Za Žižkovskou vozovnou-Hraniční), Za Žižkovskou vozov-
nou (Kunešova-Koněvova)

Blok č. 11: 29. 10. (pondělí)
Ambrožova, Basilejské nám. (východní strana), Biskupcova 
(Jana Želivského-Jeseniova), Buchovcova, Jeseniova (Jana 
Želivského-Koněvova), Jilmová, Loudova, Malešická (Basi-
lejské nám.-Na Jarově), Na Hlídce (Koněvova-Jeseniova), 
Na Vápence, Rečkova, Strážní (Koněvova-Jeseniova), Vikle-
fova, Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova-Jilmová)

Blok č. 12: 30. 10. (úterý)
Hraniční (Na Balkáně-Koněvova), K Lu činám, K Vrcholu, 
Křivá I a II, Luční (včetně spojky Luční-Luční), Na Balkáně 
(Hraniční-Spojovací), Na Lučinách, Na Vlastním, Na Vrcholu, 
Nad Lukami, Pod Vrcholem, Šikmá, U Kněžské louky, V Do-
mově (Hraniční-K Lučinám), V Okruží

Blok č. 13: 31. 10. (středa)
Buková, Habrová, Květinková, Mezi Domky (Na Vacko-
vě-Za Vackovem), Na Chmelnici, Na Jarově, Na Mokřině, 
Na Rovnosti, Na Vackově (Pod Jarovem-Malešická), Osiko-
vá (Pod Lipami-Habrová), Pod Jarovem, Pod Lipami, Schöf-
flerova, V Jezerách, V Zeleni (Na Mokřině-V Zahrádkách), 
V Zahrádkách, Za Vackovem

Blok č. 14: 27. 10. (sobota)
Husitská (Trocnovská-Koněvova, pravá strana směrem do cen-
tra), Koněvova (Husitská-Pražačka, pravá strana směrem 
do centra), Prokopova (Husitská-Rokycanova), Seifertova 
(Italská-Táboritská)

Blok č. 15: 7. 10. (neděle)
Husitská (Trocnovská-Koněvova, levá strana směrem do cen-
tra), Jičínská, Koněvova (Husitská-Pražačka, levá strana smě-
rem do centra), Korunní (U Vodárny-Šrobárova), Vinohradská 
(Jičínská-Jana Želivského, levá strana směrem do centra)

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

Čištění bude probíhat 7. a 15.–31. října 
Tolerováno nebude ani parkování na chodnících.

Prahu 3 čeká v říjnu třetí etapa komplexní údržby komunikací. Během této akce bude probíhat úklid komunikací, vysprávky lokálních 
závad povrchů a čištění kanalizačních vpustí. Pro zdárný průběh úklidu je třeba zajisti uvolnění ulic od parkujících vozidel, vyčištění 
chodníků a úklid okolo stanovišť odpadkových nádob. Komplexní úklid komunikací proběhne od 15. do 31. října. Blok číslo 15 však 
bude čištěn již v neděli 7. října! Za potíže při parkování se omlouváme a všem ukázněným řidičům děkujeme za pochopení.

Termíny čištění

O sloučení čtyř základních škol roz-
hodlo na svém posledním zasedání za-
stupitelstvo třetí městské části. Jak ko-
aliční, tak i část opozičních zastupitelů 
svými hlasy podpořili plán místostaros-
ty Jiřího Matuška, který velmi citlivým 
způsobem řeší prohlubující se kritickou 
situaci, způsobenou nedostatkem žáků. 

Na základě plánu se sloučí čtyři ško-
ly, Základní škola Chelčického se Žero-
tínovou a Základní škola na náměstí Jiří-
ho z Lobkovic se školou v Perunově ulici. 
„Na svých místech zůstanou první stup-
ně obou škol, naopak druhé stupně, kde 
je nedostatek žáků, se sestěhují do jed-
né budovy,“ vysvětluje Matušek. Uvol-
něné třídy ale dlouho prázdné nezůsta-
nou. Po potřebné rekonstrukci je zaplní 
předškoláci. Ze dvou samostatných škol 
tak v obou případech vznikne jedna ško-
la, jejíž činnost bude rozšířena o činnost 

mateřské školy. Vytvoří se tak nová mís-
ta pro předškoláky, kterých bude na Pra-
ze 3 v budoucnosti nedostatek. 

Opatření uvolní ruce ředitelům těchto 
škol, kteří se dostávali do kritické situace, 
kdy díky nízkému počtu tříd na druhém 
stupni nejsou schopni zaměstnávat kva-
litní aprobované pedagogy. Podle demo-
grafické studie, kterou si městská část ne-
chala zpracovat, se ale děti do škol vrátí. 
Přibudou-li stovky nových bytů v oblasti 
dnešního Nákladového nádraží, Vackova, 
ale i v Třešňovce a Central Parku Praha, 
bude od roku 2015 na Praze 3 škol má-
lo. Své plány představila radnice také ro-
dičům. K faktickému sloučení škol dojde  
od 1. září 2008, již dnes však mají ředite-
lé i pedagogové začít pracovat na bezpro-
blémovém soužití dětí v novém školském 
modelu. Více článek na str. 3

-red-

Zastupitelstvo řešilo 
krizi ve školství

! UPOZORNĚNÍ !
Odtahovat se bude 

i z chodníků!
Během čištění ulic nebude tolerováno ani parkování na chod-
nících, a to ani v úsecích, kde je během normálního režimu po-
voleno místní úpravou. Oznámila to TSK, která uvolnění ulic 
zajišťuje v součinnosti s Policií ČR. Novinkou letošních etap 
úklidu je totiž souběžná údržba chodníků s vozovkou. Podle 
oznámení TSK tak budou odtahována také vozidla, která ma-
jitelé přeparkují na chodník. Dopravní značení o zákazu za-
stavení s vyznačeným dnem a hodinou bude nainstalováno 
v dané lokalitě s týdenním předstihem. Respektujte proto to-
to dopravní omezení, aby jste se vyhnuli případným potížím.
Informace o odtahových parkovištích na str. 7

Rada městské části Praha 3

Každý z nás vyprodukuje až 250 kg odpadu ročně, přibližně 100 kg z tohoto obje-
mu činí bioodpad. Ten se dá podobně jako ostatní složky komunálního odpadu třídit 
a využívat. Nejlepší variantou jeho využití je vzhledem k ochraně životního prostře-
dí kompostování, kdy se z bioodpadu stává kvalitní cenná surovina, kterou lze použít 
jako organické hnojivo. Kromě domácího kompostování se nabízejí i další možnos-
ti likvidace bioodpadu: komunitní kompostování, kompostárna a sběrné dvory hl. m. 
Prahy, sběr biodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad, tříděný sběr po-
mocí speciálních nádob.

Mezi cíle hl. m. Prahy patří podpora kompostování bioodpadu přímo u občanů. 
Město připravilo jednoduchý dotazník, který má za cíl monitorovat zájem občanů 
o problematiku biodpadů. Výsledky průzkumu budou použity jako podklad pro roz-
šiřování sběru této složky odpadu, proto bychom Vás rádi požádali o jeho vyplnění. 
Ten je možno si vyzvednout na vrátnici ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 nebo Li-
panská 9, naleznete jej také na www.praha3.cz. Vyplněný dotazník lze odevzdávat na 
určená místa, jež jsou uvedena na jeho druhé straně nebo na podatelnách ÚMČ Pra-
ha 3 v Lipanské 14 a Seifertova 51. Je také možné ho vyplnit a odeslat elektronicky 
přes výše uvedené internetové stránky. Dotazník vyplňuje vlastník objektu, nejste-li 
vlastníkem, obraťte se na vlastníka nebo správce objektu. Více informací o plánech 
Prahy v oblasti bioodpadů najdete na: http//envis.praha-město.cz/odpady.

Anna Vojtěchová, Odbor ochrany prostředí MHMP

Praha rozšiřuje sběr bioodpadu

Boj proti nebezpečnému škůdci po-
kračuje, a tak hlavní město Praha ve 
spolupráci se svozovými společnost-
mi a vybranými městskými částmi na 
podzim opět zajistilo podmínky pro li-
kvidaci listí jírovce maďalu (koňské-
ho kaštanu), které je napadeno klí-
něnkou jírovcovou. Obyvatelé Prahy 
mohou toto listí shrabávat do speciál-
ních pytlů, jež lze zdarma vyzvednout 
na 30 určených adresách a po naplně-
ní buď přistavit ke stanovištím směs-
ného odpadu a místa přistavení sběr-
ných nádob, nebo bezplatně odevzdat 
ve 15 vybraných objektech či přímo ve 
Spalovně komunálního odpadu v Prů-
myslové ulici, P-10 – Malešice (po–pá 
6.00–15.00).

Na internetových stránkách radni-
ce www.praha3.cz je k dispozici celý se-
znam kontaktních míst, zde uvádíme 
pouze některá z nich.

Výdej prázdných pytlů:
Magistrát hl. města Prahy, kancelář spol. 
Pražské služby a. s. – pasáž budovy, 
Jungmannova 35/29, P – 1; (284 092 889, 
284 092 986); po, st 8.00–18.00 
a út, čt, pá 8.00–15.00
Úřad městské části Praha 3 
Havlíčkovo nám. 9., P-3,vrátnice a od-
bor technické správy majetku a investic; 
pí Hlávková (222 116 300) a pí Sládková 
(222 116 387); po–pá 8.00–16.00
Lipanská 9, P-3, vrátnice; kontakt viz 
předchozí tel. čísla

Výdej prázdných pytlů a příjem pytlů 
naplněných listím:

KOMWAG, podnik čistoty a údržby 
města, a. s., Perucká 10, P-2; pí Polív-
ková (236 040 000, 263 040 027), po–pá 
8.00–15.30
Pražské služby a. s., Vlkova 35, P-3; 
pí Tomášková (222 721 546); po–pá 
6.00–14.00
Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Pod Šancemi 
444/1, P-9; p. Görner (284 098 581), 
po–pá 8.30–17.00, so 8.30–15.00
Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova ul., 
P-8; p. Šafář (266 007 299), 
po–pá 8.30–17.00, so 8.30–15.00

V případě napadených stromů ve vni-
troblocích mohou místní obyvatelé po-
moci i tak, že se obrátí na dobrovolníky 
ze ZO ČSOP Koniklec, kteří po umož-
nění vstupu sběr listí zdarma provedou. 
Kontakt: pí Vančurová, tel.: 777 811 428.

Likvidace listí napadeného klíněnkou

Slavíte jubilejní svatbu?
Jako v předchozích letech pořádá MČ Praha 3 v listopadu oslavy jubilejních svateb – zla-
tých, smaragdových, diamantových a kamenných (50, 55, 60 a 65 let trvání manželství). 
Pokud i vy toto krásné jubileum oslavíte, buďte prosím tak laskavi a ozvěte se na tele-
fonní číslo: 222 116 349 (Odbor kultury – M. Valentová) nebo písemně na adresu: Úřad 
MČ Praha 3 – odd. pro kulturu, Lipanská 14, 130 85 Praha 3.
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Třiačtyřicetiletý výtvarník Ondřej Pecha 
je v současném vedení žižkovské radni-
ce mužem s nejdelší kariérou v komu-
nální politice na Praze 3. Do zastupitel-
stva tehdejšího Obvodního národního 
výboru byl kooptován jako člen Občan-
ského fóra již během sametové revolu-
ce v únoru 1990. O dva roky později již 
byl radním a v roce 1994 uvolněným čle-
nem vedení radnice s kompetencemi mís-
tostarosty. Od roku 2002 hájí zájmy tře-
tí pražské městské části v zastupitelstvu 
hlavního města. Je předsedou výboru pro 
kulturu a volný čas a místopředsedou 
klubu zastupitelů ODS na magistrátu. 
Absolvoval střední umělecko-průmyslo-
vou školu a filmovou akademii múzic-
kých umění. Animoval řadu večerníčků 
ve studiu kresleného filmu Bratři v triku, 
vyrobil dva vlastní autorské animované 
filmy, v současné době se věnuje propa-
gační a reklamní grafice.

Do politiky jste vstupoval ihned v revo-
lučních dnech po listopadu 1989. Co Vás 
k tomu vedlo?

Ten důvod byl jednoduchý – strašně 
jsem se tehdy naštval. Já jsem nikdy ne-
byl nějak výrazně angažovaný v politice. 
Bojovali jsme sice zde na Žižkově pro-
ti plánované asanaci, která měla spro-
vodit ze světa historickou část čtvrti, ale 

jinak jsem se až do listopadu neangažo-
val. Na Národní třídě mě ale zmlátili tak, 
že jsem se strašně naštval a stal jsem se 
jedním ze zakladatelů Občanského fóra 
na Žižkově.
Když hovoříme o asanaci, ve které měl 
zmizet starý Žižkov, řada patriotů neu-
stále zdůrazňuje svůj srdeční vztah k té-
to pražské čtvrti. V čem je podle Vás ta 
výjimečnost a atmosféra Žižkova?

To se těžko vyjadřuje slovy. Žižkov 
je jakási bohémsko-umělecko-dělnic-
ko-patriotická čtvrť. Pro někoho jsou 
to hospody a kluby v jejích ulicích, já 
například jako výtvarník hodně výraz-
ně vnímám to, že je zde na 160 atelié-
rů, ve kterých působili a působí nejlepší 
čeští výtvarníci. Tu atmosféru může vní-
mat každý poněkud odlišné, ze své per-
spektivy. Faktem ale je, že z debat z lidmi 
mám jednu zkušenost – ten, kdo prošel 
Žižkovem, se k tomu hlásí v první větě 
rozhovoru.
Na magistrátu hlavního města předse-
dáte kulturnímu výboru zastupitelstva, 
který má ve své kompetenci systém 
rozdělování grantů v oblasti kultury. 
Je podle Vás grantový systém nastaven 
dobře?

Já jsem přesvědčen, že grantová po-
litika je nastavena správným směrem. 
Systém hodnocení a kritérií je stejný 

jako kdekoliv jinde ve vyspělé Evro-
pě. Jako problém ale vidím fakt, že ne-
existuje přesný legislativní rámec de-
finující příjemce grantů. Na západ od 
naší hranice je jasně definováno, kdo 
je obchodní organizací a kdo obecně 
prospěšnou společností. České obec-
ně prospěšné společnosti nemají para-
metry těch západních. Proto vedeme 
neustále spory, jak poskytovat granty 
společnostem s různou právní subjek-
tivitou tak, abychom dostáli kritériím 
Evropské unie.

Při rozdělování peněz kulturním insti-
tucím se rozpoutávají každý rok vášni-
vé mediální přestřelky. Nastane podle 
Vás někdy doba, kdy nebude přidělová-
ní grantů doprovázeno tímto koloritem?

Ta válka se nedá zcela odstranit. Je 
to stejný boj o peníze jako v jiných ob-
lastech. A umělecká sféra je mediálně 
atraktivní, takže je jasné, že tyto boje 
budou i nadále vedeny i přes sdělova-
cí prostředky.
Jak by jste definoval svou roli ve vedení 
žižkovské radnice?

Já tomu v nadsázce říkám, že mám 
v radě roli pamětníka. Je to role jakési 
kontinuity politiky na Žižkově. Pamatuji, 
když se místní komunální politika po pá-
du komunismu rodila, byl jsme u všech 
debat o směru, kterým by se Žižkov měl 
ubírat. Sedmnáct let jsem byl přítomen 
u řešení dopravní infrastruktury, plyno-
fikace, privatizace bytového fondu, ob-
novy zeleně, návrhů územního plánu 
atd. Jsem proto schopen své nové kole-
gy ve vedení, když například začnou vy-
mýšlet už dávno vymyšlená a zavrhnutá 
řešení, upozornit, že míří do slepé uličky, 
nebo korigovat směr různých projektů 
a programů radnice v duchu původních 
dlouhodobě se vyvíjejících záměrů. 
Jaká tedy byla podle Vás cesta třetí měst-
ské části v uplynulých sedmnácti letech?

Praha 3 byla vždy o krok napřed ve 
všech progresivních projektech v ko-
munální politice. Ať to byla plynofika-
ce, privatizace nebo další projekty. Jako 
příklad mohu uvést například Fond ob-
novy a rozvoje, do kterého plynou výno-
sy z prodeje nemovitého majetku a ty 
jsou následně využívány na opravy a re-
konstrukce domů na Praze 3. To je fi-
nanční model, který jsme zavedli jako 
první a dnes jej podle našeho vzoru pře-
bírají další městské části a obce.
Jak by podle Vašich představ měl Žiž-
kov vypadat za dalších sedmnáct let?

Měl by vypadat jako jiné čtvrti v Mni-
chově, Vídni nebo třeba v Amsteroda-
mu, s neopakovatelným a inspirujícím 
kouzlem Žižkova a Vinohrad – nestan-
dardní čtvrť standardní západoevropské 
metropole.
Existují i názory, že Žižkov výstav-
bou nových atraktivních obytných 
čtvrtí ztratí svůj kolorit. Rozplyne se 
sociálně...

Toho bych se neobával. Noví obyvate-
lé, kteří se přistěhují do nových obytných 
komplexů, budou jistě sociálně silněj-
ší, ale stanou se z nich také místní patri-
oti. Znám to ze zkušenosti s lidmi, kteří 
se sem přistěhovali. V téhle čtvrti je do 
dvou let z každého žižkovský patriot.

-jas-

Na Žižkově je každý do dvou let patriotem
říká „služebně nejstarší“ radní Ondřej Pecha

Je velmi složité vysvětlit jednoduše 
důvody, které vedly městskou část ke 
spojení čtyř základních škol do dvou 
školských zařízení. V mediální zkrat-
ce českých sdělovacích prostředků je 
to téměř nemožné. Přesto se o to po-
kusím, a pokusím se o to očima povo-
lání, které jsem vykonával dříve, než 
jsem vstoupil do veřejných služeb. Oči-
ma kantora.

Mám-li jako pedagog na základní 
škole pracovat na plný úvazek, musím 
odučit podle pravidel týdně 22 hodin. 
Pokud chci vyučovat na druhém stupni 
základní školy dva předměty, na které 
jsem získal aprobaci, například dějepis 
a zeměpis, potřebuji, aby škola, na kte-
rou nastoupím, měla v každém ročníku 
minimálně dvě třídy. Pokud však dnes 
přijdu žádat o místo na ZŠ Žerotínova 
jako mladý nadějný pedagog, zjistím, že 
stojím ve škole, která má na celém dru-
hém stupni pouze čtyři třídy s celkem 
69 žáky!!! 

Tak zhruba vypadá v kostce obecně 
skloňovaný problém nedostatku dětí 
očima pedagoga, hledajícího uplatnění 
na Praze 3. Ještě hůře vypadá očima ře-
ditelů škol, kteří hledají způsob, jak za-
jistit především kvalitní výuku, ale také 
dělení hodin cizích jazyků či větší na-
bídku volitelných předmětů. Nejde te-
dy v první řadě o peníze, nejde ani o ji-
né nelogické motivy, které se nám snaží 
podsouvat naši oponenti. Jde o faktický 

organizační a odborný problém, který 
ohrožuje samotnou kvalitu výuky vede-
nou kvalifikovanými pedagogy na Pra-
ze 3. Nebudeme-li situaci řešit, hrozí, že 
do víru stáhne i další školy než jen zmi-
ňované čtyři. Před tuto skutečnost byla 
tedy městská část postavena. Aby však 
situace nebyla jen takto jednoduchá, pa-
ralelně jsme řešili také druhý problém. 

I když je v základních školách nyní má-
lo žáků, podle demografické studie se 
dá očekávat, že v budoucích letech ka-
pacita současných škol v Praze 3, zejí-
cích nyní z poloviny prázdnotou, nebu-
de dostačovat. Důvodem je očekávaný 
příliv obyvatel do budovaných i pláno-
vaných projektů bytové výstavby – Ná-
kladové nádraží Žižkov, Central Park 
Praha, Vackov a další.

Obrat k lepšímu se již nyní začíná 
projevovat v síti mateřských škol, kde 
má Praha 3 aktuálně volné jedno mís-
to. Za devět let by se situace na Žižkově 
a Vinohradech měla obrátit k lepšímu 
podle sociologů i v síti základních škol.

Proto rada městské části navrhla za-
stupitelstvu řešení, které je popsáno na 
straně 2, a dala tak školám šanci přežít 
oněch zhruba devět hubených let, než 
se situace obrátí, aniž by přišly o svou 
kapacitu. Přijaté řešení pouze mění or-
ganizační uspořádání stávající kapacity 
škol. Jsem přesvědčen, a názory odbor-
níků i pedagogů, se kterými jsem ho-
vořil, mi dávají za pravdu, že se jedná 
o nejlepší možné řešení. Jsem také rád, 
že drtivá většina opozičních zastupitelů 
toto řešení tolerovala a velká část také 
podpořila svým hlasem.

Mezi částí rodičů toto řešení vyvola-
lo emocionální vzedmutí. Do jisté mí-
ry je chápu. Chtěl bych je však ubez-
pečit, že na žižkovské radnici bychom 
byli všichni raději, kdyby základní ško-
ly praskaly ve švech. Bohužel tomu tak 
není a dětí je skutečně málo. Není to vi-
na radnice, je to realita naší společnosti. 
Stát a dívat se, jak se školní systém roz-
padá, a neřešit tento stav, by bylo vel-
kou nezodpovědností. Boj proti řešení 
tohoto kritického stavu není ve skuteč-
nosti bojem proti vedení městské čás-
ti, ale absurdním bojem proti realitě. 

A ten neprospěje ani 
školám, ani pedago-
gům a už vůbec ne sa-
motným dětem.

Jiří Matušek,
zástupce starosty

Poetický název tohoto článku byl 
zvolen záměrně, protože vystihuje sna-
hu žižkovské radnice zkrášlit naše par-
ky i ulice intenzivní obnovou a rozšiřo-
váním květinových záhonů a zpříjemnit 
tak spoluobčanům a návštěvníkům let-
ní pobyt v naší metropoli.

Letničkové záhony v tomto roce roz-
zářily barvami rozkvetlých květin par-
čík v Jeseniově uli-
ci, park U náklado-
vého nádraží, Žiž-
kovo náměstí, park 
Viktorka, náměstí 
Jiřího z Lobkovic, 
náměstí Jiřího z Po-
děbrad a Škroupo-
vo náměstí. Na zá-
kladě zadání od-
dělení správy ze-
leně byla zahrad-
nickou firmou Jena vypracována pro-
jektová dokumentace, obsahující návr-
hy kompozic výsadeb jak v tradičním 
ornamentálním duchu, tak v moderně 
pojatých rozvolněných výsadbách. Ná-
vštěvníci těchto míst tak mohli v prů-
běhu léta obdivovat zajímavé barevné 
kombinace, jenž byly tvořeny klasický-
mi letničkami (afrikán, cinie, šalvěj) ne-
bo letničkami ne příliš známými, jako 
je např. skočec. Půvabným doplňkem 
těchto letních výsadeb byly různé travi-
ny a cibuloviny. Zakládání květinových 
záhonů je činnost nákladná, ale přede-
vším náročná na odborné znalosti, kte-
ré musí splňovat externí dodavatelské 
zahradnické firmy. Městská část uvol-
nila ze svého rozpočtu na výsadbu let-
ničkových záhonů rozprostírajících se 
na celkové ploše 450 m2  téměř 450 tisíc 
korun. Podle pozitivních ohlasů, které 
květiny v našich ulicích a parcích vyvo-
lávají, můžeme konstatovat, že tato in-
vestice byla zvolena správně.

Dalším typem záhonů, se kterým se 
občané v naší městské části mohou set-
kat, jsou květinové plochy tvořené tr-
valkami. Nalezneme je při procházce 
parkem Na Ohradě nebo na náměstí 
Barikád, dále na Olšanském náměstí 
a také v ulici Táboritská. Trvalky opro-
ti letničkám zůstávají stálou ozdobou 
ploch, kde byly vysázeny. V minulos-

ti se v kompozicích 
květinových výsa-
deb ve veřejné ze-
leni příliš nepou-
žívaly, ale dnes již 
správci zeleně na 
žižkovské radnici  
nacházejí v použi-
tí trvalkových vý-
sadeb velkou in-
spiraci pro vytvoře-
ní esteticky vyváže-

ných a pohledově efektních zákoutí, ji-
miž mohou například nahradit porosty 
přestárlých keřů. 

Vzorem pro užívání květin v sa-
dovnických kompozicích veřejné ze-
leně nám mohou být nejbližší sousedé 
– Rakousko a Německo. Zde se s kvě-
tinami v letním období setkáváme na 
každém kroku: mimo tradičních záho-
nů můžeme objevit květiny i ve výsad-
bových mísách uličních stromořadích, 
v kruhových objezdech a v uličních 
travnatých pásech. O tom, že si ná-
vštěvník těchto míst připadá jak v po-
hádkové zahradě, není třeba pochybo-
vat. Pohled na rozkvetlý záhon květin 
má v dnešní uspěchané době blaho-
dárný vliv na lidskou psychiku a záro-

veň rozvíjí schopnost 
estetického vnímáni 
každého z nás.

Milena Kozumplíková,
 starostka

Neřešit problémy škol 
by bylo bojem proti realitě

Ohlédnutí za létem ve jménu 
barevné krásy květin

V regulaci parkování není jasno,
podle radnice není spěch na místě

Zavedení zón placeného stání se po-
souvá. To je jediný logický závěr součas-
ného situace okolo výběru správce zó-
ny placeného stání na Praze 3. Úřad na 
ochranu hospodářské soutěže zavede-
ní regulace parkování ve třetí a sedmé 
městské části pozastavil a prošetřuje ná-
mitky jednoho z vyřazených zájemců 
o správu ZPS – firmy A.S.A.

Jde jistě o komplikaci pro magistrát 
hlavního města Prahy, který zavedení zón 
i výběr správcovských firem organizoval, 
jde o komplikaci pro vybrané správcov-
ské společnosti, které se ocitly v nejisto-
tě, ale především jde o komplikaci pro 
naše občany. Řada z nich na zavedení re-
gulace čekala a doufala, že změní neutě-
šený stav v parkování na Žižkově a Vi-
nohradech, pro řadu rozjezd příprav na 
zavedení ZPS znamenal řadu problé-
mů a změn, vyřizování trvalého bydliš-
tě v městské části nebo převádění vozu 
z jednoho uživatele na druhého. To vše 
proto, aby si mohli zakoupit rezidentní 
kartu do října. A najednou nic...

Žižkovská radnice není tím, kdo o za-
vedení ZPS rozhoduje, nicméně při sou-
časném rozmachu automobilové dopra-
vy je jasné, že tento krok je nezbytný. 
Stejně jako je jasné, že pokud bydlíte 
u řeky po proudu od povodně, ta k vám 
dříve či později dojde, tak bylo jisté, že 
se centrum Prahy bude dříve či později 

potýkat se stejnými dopravními problé-
my jako jiné evropské metropole. Pro-
to vznikaly z podnětu radnice v minulos-
ti dopravní studie, proto jsme se pečlivě 
připravovali na zavedení Zóny placené-
ho stání. A nyní se ono dříve (od října) 
odkládá na později (neurčito).

Nicméně řada občanů má již dnes na 
předním skle nalepenu zakoupenou par-
kovací kartu a čeká s otázkou: Odkdy?

Odpověď je nejasná, vše záleží na ter-
mínu, kdy o námitkách společnosti A.S.A. 
rozhodne antimonopolní úřad;  na má 
rozhodnutí čas do konce října. Pokud je 
zamítne, bude moci podepsat magistrát 
smlouvu s vítěznou firmou z výběrové-
ho řízení, kterou je na Praze 3 společnost 
ACTIV. Ta bude mít podle podmínek 
smlouvy na spuštění zóny další měsíc. 
Teoreticky se tak dostáváme k termínu 
1. prosinec. Dodejme, že vydané parkova-
cí karty s určitým zpožděním počítají, je-

jich platnost je u ročních karet prodlouže-
na až do konce roku 2008.

Je třeba říci, že městská část není pů-
vodcem daného stavu nejistoty, ani jej ni-
jak nemohla ovlivnit. Vedle koordinace 
vzniku Zóny placeného stání byla pově-
řena pouze výdejem parkovacích karet 
a spoluprací se správcem, kterého vybral 
magistrát. Své úkoly splnila včas.

Celý projekt ZPS byl koncipován tak, 
aby preferoval v maximální možné mí-
ře zájmy občanů a místních podnikatelů. 
Proto je devadesát procent parkovacích 
míst vyhrazeno pro ně. Vydávání parko-
vacích karet radnice rozjela na šestnác-
ti odbavovacích terminálech, aby ušetři-
la lidem co nejvíce času. 

Zájmy občanů budeme prosazovat te-
dy i v případě určení nového data, od kte-
rého má ZPS na Praze 3 platit. Podle na-
šeho názoru je nesmyslné spouštět tento 
projekt v předvánočním období, kdy ma-
jí lidé řadu jiných starostí. Starostka Mile-
na Kozumplíková proto zaslala náměst-
kovi primátora Rudolfu Blažkovi dopis, 
kde navrhuje začátek platnosti ZPS od 

1. ledna. Podle našeho 
názoru jde o rozumné 
řešení, které je v zájmu 
občanů.

Zdeněk Lochman,
zástupce starosty

„Posunutí spuštění 
zóny placeného stání je 
realitou, otázkou zůstává 
datum. Radnice navrhuje 
termín od 1. ledna, aby 
občanům nekomplikovala 
předvánoční čas.“

„Fakt, že se rodí málo 
dětí, je realita. Boj proti 
optimalizaci sítě škol proto 
není bojem proti vedení 
městské části, ale absurdním 
bojem proti realitě.“

„Pohled na rozkvetlý 
záhon květin má v dnešní 
uspěchané době blahodárný 
vliv na lidskou psychiku 
a zároveň rozvíjí schopnost 
estetického vnímáni 
každého z nás.“
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Stálice i zbrusu nová jména figuru-
jí v nominacích druhého kola cen Ak-
ropolis Live Music Awards, shrnujících 
klubovou a festivalovou sezónu 2006/
2007. Zatímco se už potřetí těší pozor-
nosti zhruba stohlavé odborné poroty 
třeba Tata Bojs, Indy a Wich, Skyline 
nebo festival Colours of Ostrava, hned 
napoprvé svoji možnou účast v cenách 
ALMA proměnili v nominaci loni se 
po dlouhé pauze navrátivší WWW, jen 
zhruba rok a půl fungující Midi Lidi 
a dokonce i duo Sporto, které si svo-
ji koncertní premiéru odbylo teprve 
v únoru 2007. Za pozornost stojí i pří-
běh Trabandu: v druhém ročníku zís-
kal cenu v kategorii World Music, le-
tos – po roční pauze, redukci sestavy 
a žánrovém kolečku zpět ke svým ko-
řenům – figuruje mezi písničkáři.

Ale kdo všechno se tedy utká o pří-
zeň porotců ve druhém kole? V kate-
gorii „Nejlepší živě vystupující umě-
lec: Rock & Pop to budou skupiny 
Sunflower Caravan, Sunshine, Tata 
Bojs a Vypsaná Fixa, ve World Music 
se největší pozornosti dostalo Gipsy.
cz, Sto zvířat, The Chancers a United 
Flavour. V Hip-Hopu & R&B se o pr-
venství utkají Bow Wave, Indy a Wich, 
PSH a už zmínění WWW, v kategorii 
Folk, Jazz, Blues se do druhého ko-

la probojovali Xavier Baumaxa, Ra-
důza, selFbrush a Traband. Škatulce 
Electronic Music letos vévodí jména 

Midi lidi, Moimir Papalescu and The 
Nihilists, Skyline a Sporto. Stejně jako 
v minulých dvou ročnících budou kro-
mě kapel oceněni i tuzemští promoté-
ři, a to prostřednictvím ceny za Nej-
lepší hudební akci / koncert roku. Tam 
postoupily festivaly Colours Of Ostra-
va, Rock For People a srpnové koncer-
ty Nine Inch Nails a Sonic Youth. 

Na rozuzlení je třeba si počkat na 
18. října, kdy přímo v Paláci Akropolis 
vyvrcholí třetí ročník Akropolis Live 
Music Awards slavnostním večerem. 
Vedle vlastního ceremoniálu ani tento-
krát nebudou chybět krátké koncert-
ními bloky, v nichž se představí Bow 
Wave, Soil, největší překvapení třetích 
cen ALMA Sporto a zatím dobře uta-
jený projekt tvůrců komiksu Alois Ne-
bel Jaromír 99 & The Bombers.

-akro-

Akropolis Live Music Awards 2006/2007 – nominace
Rock a pop: Sunflower Caravan, Sunshine, Tata Bojs, Vypsaná fiXa
World music: Gipsy.cz, Sto zvířat, The Chancers, United Flavour
Hip Hop & R&B: Bow Wave, Indy a Wich,PSH, WWW
Folk, jazz, blues: Baumaxa Xavier,Radůza,selFbrush,Traband
Electronic music: Midi lidi, Moimir Papalescu and The Nihilists,Skyline, Sporto
Koncert / akce roku: Colours of Ostrava, Nine Inch Nails, Rock For People, So-
nic Youth

Sedm pražských klubů se na šestnáct 
dní propojí velkým evropským festiva-
lem. Ten vznikl v roce 2005 coby reakce 
na potřebu fúze pražské klubové scény 
a reflexe evropského trendu „městské 
kultury“. Letošní 3. ročník kromě hvěz-
dy elektronické hudby Laurenta Gar-
niera představí kapely Vanilla Sky z Itá-
lie, hiphopové Masala Sound System 
z Polska či německý elektro-jazz-dubo-
vý projekt Tied & Tickled Trio a mno-
ho dalších hudebních lahůdek včetně 
hudebního workshopu v klubu Matrix. 
V rámci Move Festivalu vystoupí v Pa-
láci Akropolis:

11. 10. LAURENT GARNIER 
& live band 

Francouzský hudebník, producent, 
Dj a zásadní osobnost elektronické scé-
ny Laurent Garnier předvede svou nej-
novější živou show založenou na spojení 
stylu elektro a jazzu. Respektovaná osob-
nost francouzské taneční scény přijede 
do Prahy s živou kapelou čítající 7 členů. 
A pozor, chybět nebude ani saxofonista 
Philippe Nadaud, který vdechl život hitu 
„The Man With The Red Face“.

24. 10. Tied & Tickled Trio
Elektro-jazz-dubový projekt členů 

The Notwist, Lali Puna a Ms. John So-
da poprvé v Praze! Kolektiv Tied & Ti-

ckled Trio, vzniknuvší již v roce 1994, 
tvoří proměnlivá sestava hudebníků, 
jejichž počet navzdory názvu daleko 
přesahuje tři. Hudebně se T+TT hlásí 
k odkazu jazzových hrdinů jako John 
Coltrane, Herbie Hancock nebo Miles 
Davis, čerpá ovšem také z indie-elek-
tronického zvuku svých domovských 
kapel, takže výslednou „post-jazz“ fú-
zí bývají často přirovnáváni k americ-
kým Tortoise.

25. 10. Gong Gong 
+ multimediální představení EZ3kiel 

Jejich hudba zní jako ze snu... Duo 
Gong Gong se volně pohybuje mezi ly-
rickými tóny akustické hudby, neváza-
ným postrockem a euforickými sférami 
elektronické hudby. Z pečlivě kompono-
vaných rytmů, akustických a elektronic-
kých tónů skládají tito hudební mágo-
vé melodie hravé a důvtipné i abstrakt-
ní. Díky umění dvou video-specialistů se 
na scéně noří do neskutečného prostoru 
a neustále proměnlivé prostředí zahrnu-
je smysly záplavou vjemů. 

Skupina EZ3kiel ve svém nejnověj-
ším albu Naphtaline, vydaném v dubnu 
2006, přidala k hudební a grafické ob-
lasti novou dimenzi interakce. Výsled-
kem je hybridní projekt, který propo-
juje album, DVD video a interaktivní 
DVD-ROM. EZ3kiel tak otevírají no-
vé cesty do sfér, kde se technika setká-
vá s poezií. 

26. 10. Masala Soundsystem 
Masala Soundsystem je formace, kte-
rá byla nejprve postavena jen na DJích. 
V roce 2002 ji založili Max Cegielski – 
známý polský cestovatel a spisovatel, 
Rafał Kołaciński, Tomek Szczeciński 
a Maciek Szajkowski. Alba začaly po-
stupně zpestřovat nejrůznější exotic-
ké nástroje a MCs. Jen výjimečně se 
však na deskách objevují samply exo-
tických zvuků, většina z nich je nahrá-
na živě. Fůzování mezi world music, 
drum´n´bassem, dubem a hip hopem by 
sneslo srovnání s jejich slavnějšími kole-
gy Asian Dub Foundation.

-red-

Třetí ročník Akropolis Live 
Music Awards zná nominované

Děti přírody
režie: Fridrik Thor Fridriksson
(3. 10. v 18.00 hod. a 6. 10. ve 20.30 hod.)

Postarší Thorgeir musí opustit svůj 
domov na islandském venkově a je 
umístěn do domova důchodců v Reykja-
víku. Tam se setká se svou dávnou ka-
marádkou z dětství, Stellou. Thorgeir se 
v Reykjavíku cítí nešťastný a spolu se 
Stellou ukradnou džíp. Ujedou spolu do 
míst, kde Stella dříve bydlela. 

Ďáblův ostrov
režie: Fridrik Thor Fridriksson
(3. 10. ve 20.30 hod.)

Film se odehrává v Reykjavíku těsně 
po druhé světové válce. Britská a ame-
rická okupační vojska za sebou zane-
chala opuštěné bunkry, které se stali do-
movem pro stovky chudých lidí, kteří se 
stěhovali do hlavního města. Ďáblův os-
trov vypráví o problémech a životě lidí 
žijících v bunkrech. 

Moře (1)
režie: Baltasar Kormákur
(4. 10. v 18.00 hod. a 5. 10. ve 20.00 hod.)

Movitý a stárnoucí otec Thordur svo-
lá své roztroušené dědice, aby s nimi 
projednal budoucnost rodinného rybář-
ského podniku. Společné rodinné se-
tkání rozpoutá bouře dlouho potlačo-
vaného sexuálního zneužívání, vleklého 
podezřívání, sourozeneckých sporů a ci-
zoložných chtíčů. Bitva mezi minulostí 
a budoucností jedné noci vrcholí zuři-
vým výbuchem...

Poslední farma
režie: Rúnar Rúnarsson
(4. 10. ve 20.30 hod.)

Last Farm je krátký film o starším 
farmáři, který zůstal se svou ženou ja-
ko poslední v údolí, které všichni ostat-
ní farmáři opustili. Spolu čelí tlakům, jež 
je nutí k odchodu do města. 

Andělé všehomíra (2)
režie: Fridrik Thor Fridriksson
(4. 10. ve 20.30 hod. a 6. 10. ve 22.30 hod.)

Pall je umělecky založený a citlivý 
mladý muž. Když dostane kopačky od 
svojí přítelkyně Dagny, projeví se v něm 
sklony k šílenství. Film sleduje jeho ne-
vyhnutelnou cestu do záhuby.

Úplně geniální!
režie: Arí Alexander Ergis Magnússon
(5. 10.  v 18.00 hod.)

Film o překotné islandské hudební 
scéně. Tento dokument představuje ně-
které známé islandské hudebníky. 

Zimnice
režie: Fridrik Thor Fridriksson
(5. 10. ve 22.30 hod.)

Hirata ruší svou dovolenou na Hava-
ji, poté co mu jeho dědeček připomene, 
jaké má povinnosti vůči svým rodičům. 
Před sedmi lety se jeho rodiče zabili při 
nehodě na Islandu a podle japonské tra-
dice jejich duše nedojdou klidu, dokud 
nebudou vykonány předepsané rituá-
ly. Hirata se tedy vydává na cestu; pát-
rat po řece, ve které jeho rodiče zahynu-
li. Cestou se v tomto cestopisném filmu 
ocitá v nesnázích a setkává se s různými 
podivnými lidmi za země ohně a ledu... 

Sůl
režie: Bradley Rust Grey
(6. 10. v 18.00 hod.)

Sestry Hildur a Svava žijí na východ-
ním pobřeží Islandu. Pracují v rybárně 
a roky plynou ve vyrovnaném rytmu 
maloměsta. Když se Svava rozhodne 
že se odstěhuje do Reykjavíku, Hildur 
to vyvede z rovnováhy. Po jejím náh-
lem odchodu se Hildur vydá na cestu do 
města se sestřiným přítelem a neočeká-
vaně po cestě objevuje sebe sama.

www.islandskypruvan.cz

Islandský průvan nejen v Aeru

Move Festival 

GULO ČAR – vítězové ALMA 2005 v kategorii World music

Svěží vítr přicházejícího podzimu 
s sebou přivane i dávku neobyčejně ob-
líbené severské moderní hudby. V rám-
ci přehlídky vystoupí v sobotu 6. října 
v klubu Abaton poprvé v České repub-
lice výkvět nové islandské alternativní 
hudební scény. Začátek produkce bude 
patřit ambientnímu experimentátorovi 
Benu Frostovi. Po něm vystoupí zakla-
datel slavných GusGus Daníel Ágúst 
se svým sólovým projektem v dopro-
vodu živých smyčcových nástrojů. Dru-
hou polovinu večera zahájí dynamic-
ký elektroambientí projekt Worm is 
Green v čele se zpěvačkou Gudridur 
Ringsted. Smršť severských rytmů bu-
de vrcholit nástupem elektropopového 
projektu Sometimes s dominatní jazzo-
vou vokalistkou jménem Diva De La 
Rosa (na snímku).

Další část festivalu bude probíhat 
od 3. do 7. října v kině Aero, kde bu-
dou promítány nejlepší kousky island-

ské nezávislé kinematografie. Ve středu 
3. října proběhne také v prostorách ki-
na Aero vernisáž výstavy fotografií Ice-
landers@Flickr. 

Přehlídka nabídne filmy Fridrika Tho-
ra Fridrikssona, jehož Anděly všehomí-
ra již česká kina uvedla. Jméno dalšího 
islandského umělce Baltasara Kormá-
kura také není filmovým fanouškům 
neznámé; jako režisér, scénárista i pro-
ducent debutoval filmem S milenkou 
mé matky, který mu přinesl několik cen. 
V roce 2003 uvedl v Karlových Varech, 
kde byl i členem poroty festivalu, své 
drama Moře, a letos zde získal Křištálo-
vý globus za film – Severní blata. 

V pondělí 8. října pak bude uveden 
v prostoru Galerie Školská projekt Ja-
zyk beze slov. Tento „Video Art Eve-
ning“ zahrnuje promítání krátkých filmů 
a animací, poskládaných z prací studen-
tů vysoké školy umělecké v Reykjavíku.

V Aeru můžete vidět:

Foto: E. Balaštíková

Foto: E. Balaštíková

(2)

(1)
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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

 

 
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

www.jancik-syn.cz

spodní prádloplavkysportovní oděvy

otevírací doba: po–pá: 10–18 hod.
Vinohradská 111/86, Praha 3 
Vodičkova 34, Praha 1 (pasáž) 

Plzeňská 166, Praha 5
Mansfeldova 784, Praha 9 

tel.: 222 720 945, 731 708 024
vinohradska@jancik-syn.cz

Sleva 30 % na kolekci 
plavek 2006 a 2007!

Nová kolekce plavek + 
spodní prádlo TRIOLA

PLAVECKÉ KURZY  
– každou sobotu –

Zápis 6. ríjna v HŠ Komenského nám.
Více na www.plavani-sipka.cz
tel.: 775 274 752, 222 362 006

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. 10. 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 

Palmovka
METRO B

KS Praha

U BaVacínova

Kotlaskou

Novákových

Na Žertvách

Zenklova

U Synagogy

Na Hrázi Ro
nk
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a

Lu
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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.

Podnikatelé, obyvatelé Prahy 2, 3, 10! Nově zaváděný systém 
placených parkovacích zón Vám přidělá starosti, kam bez problémů 
a za kolik korunek zaparkovat svá auta. Nabízíme Vám kvalitní parko-
vání 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 met-
ra – v Praze 10, Strašnicích, v Limuzské ulici č. 567/12a. V garážích jsou 
i samostatné boxy pro parkování velkých motorek. Bližší informace 
na internetu (seznam – parkovací služby Správa areálů, s. r. o.), na tel. 
číslech 274 773 456, 737 226 102, 737 226 140 nebo osobně.

Najdete nás na Žižkově, Kostnické náměstí 3 
(roh Kostnického náměstí a ulice Jeronýmovy), 
100 m od divadla Járy Cimrmana. 
Otevřeno: Po–So: 9–22 hod.; Ne: 10–22 hod.

Tel. 222 543 622, kava@modremore.cz, www.modremore.cz 

NOVĚ OTEVŘENÁ 

kavárna – cukrárna 

KÁVA U MODRÉHO MOŘE

Vás zve na výbornou kávu včetně např. 
řecké, opravdu čokoládovou čokoládu, 
skvělé domácí dezerty i slané speciality 
k rychlému obědu.

Wi-Fi připojení zdarma
Maminky s dětmi – přijďte si pohrát a odpočinout 
do našeho stylového dětského koutku.

 

 
 
 
 

� 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
Á

 K
D

Y
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

SOŠ stavební a zahradnická
Učňovská 1, 190 00 Praha 9, www.skolajarov.cz

Vás zve na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10. 11. a 1. 12.  8.00–14.00 hod.

Rozpočty a konzultace zdarma!
www.maluji-lakuji.cz

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

Zveme Vás na Den otevřených dveří 
7. 11. 2007 od 14 do 18 hod.

Zápis do 1. tříd na šk. rok 2008/2009 bude 15. 1. 2008 
od 14 do 18 hod. • I nadále otevíráme třetí třídy. Při-
jímací řízení pro žáky 2. tříd bude 21. 4. 2008 • Všechny 
třídy s rozšířenou výukou jazyků – němčina od prvního 
ročníku • školní družina pro 1.–5. třídu 6.30–17.30 hod.

tel.: 222 520 079 | info@kladska.cz | www.kladska.cz
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Říjen

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

3. –26. 10. MILAN MARTINÍK 
a FRANTIŠEK FLAŠAR: Porcelán 
a grafika (vernisáž 3. 10. od 17.00 hod.)

30. 10.–12. 11. dětské práce ze soutěže 
TAKOVÝ JE MŮJ SVĚT
(vernisáž 30. 10. od 18.00 hod.)

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

  1. po 18.00 Kdo je tady ředitel?
20.30 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny

  2. út 18.00 Warholka
20.30 Gympl

ISLANDSKÝ PRŮVAN 
přehlídka islandské kinematografie 

www.islandskypruvan.cz  
  3. st 18.00 Děti přírody 

20.30 Ďáblův ostrov 
  4. čt 18.00 Moře 

20.30 Andělé všehomíra 
  5. pá  18.00 Úplně geniální! 

20.00 Moře 
22.30 Zimnice 

  6. so 18.00 Sůl 
20.30 Děti přírody
22.30 Andělé všehomíra 

  7. ne 18.00 Ztracená dovolená
 20.30  Faunův labyrint

DER FILM 
přehlídka německy mluveného filmu

www.derfilm.cz 
  8. po 18.00 Buena Vista Social Club 

20.30 Lisabonský příběh 
  9. út 18.00 Chybný pohyb 

20.30 Americký přítel 
10. st 18.00 Stav věcí 

20.30 Paříž, Texas 
11. čt 18.00 Tokyo-Ga 

20.30 Nebe nad Berlínem 

12. pá 18.00 Toyen
 20.30 Import / Export

23.00 Simpsonovi ve filmu
13. so 18.00 Faunův labyrint

20.30 Import / Export
23.00 Spalovač mrtvol

14. ne 18.00 Import / Export
 20.30 Goyovy přízraky
15. po 18.00 Životy těch druhých

20.30 Ďáblova dílna
16. út 18.00 Vyblonduj – premiéra 

amatérského filmu | xff.wz.cz
20.30 Ďáblova dílna

17. st 18.00 Babel
20.45 Ďáblova dílna

18. čt 18.00  Faunův labyrint
20.30 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny

19. pá 18.00  Import / Export
20.30 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
22.45 Warholka

20. so 18.00 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
20.30  Import / Export
23.00 Shortbus

21. ne 18.00 Edith Piaf
20.30 Medvídek

22. po 18.00 Interview
20.30  Edith Piaf

23. út 18.00  Edith Piaf
20.30 Aerokraťas 2007 – vyhlášení 
výsledků soutěže

24. st 18.00 Samaritánka
20.30  Faunův labyrint

25. čt 18.00 Carmen
20.30 Aero naslepo – nevíš do 
poslední chvíle, co se bude promítat

STŘEDOEVROPSKÝ FILM 
putovní přehlídka středoevropských filmů

www.strednievropa.cz 
26. pá 18.00 Náměstí spasitele 

20.30 Import / Export 
23.00 Ztracená dovolená 

27. so 18.00 Čtyři minuty 
20.30 Konec 
22.30 Zhrobudohrobu 

28. ne 18.00 Vitus 
20.30  Zhrobudohrobu 

29. po 18.00 Interview
20.30 Saturno Contro

30. út 18.00 Irina Palm
20.30 Import / Export

31. st 18.00 Faunův labyrint
20.30 Nebe nad Berlínem

FILMY PRO SENIORY
  2. út 10.00 Nejlepší sportovec století
  9. út 10.00 Tajnosti
16. út 10.00 Angel
23. út 10.00 Edith Piaf
30. út 10.00 Ztracená dovolená

SOBOTNÍ DĚTSKÉ FILMY
  6. so 15.30  Žofka a její dobrodružství
13. so 15.30 Mach a Šebestová I.
20. so 15.30 Divoké vlny
27. so 15.30 Pohádky Jana Wericha

NEDĚLE PRO RODIČE S DĚTMI
  7. ne 14.00 děti: Krtkova dobrodružství IV.

rodiče: volný program v aerobaru
15.00 děti: soutěž ve skládání puzzlíků, 
hry, kobereček jako mandala
rodiče: Warholka

14. ne 14.00 děti: Broučci I
rodiče: volný program v aerobaru
15.00 děti: výroba lucerničky, hry
rodiče: Ztracená dovolená

21. ne 14.00 děti: O kocouru Mikešovi I.
rodiče: volný program v aerobaru
15.00 děti: hádanky, hry, soutěž 
o nejhezčí kocourovu botu
rodiče: Tajnosti

28. ne 14.00 děti: Pojďte pane, 
budeme si hrát I.
rodiče: volný program v aerobaru
15.00 děti: zábavné hry
rodiče: Faunův labyrint 

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

  1. po 20.00 KABARET CALIGULA: 
Zkáza vesmírné lodi Libido

  2. út 19.30 Future line: 
ON AIR + SWEEPER * 

  4. čt 19.30 SOFT MACHINE 
+ support: JEFF AUG

  5. pá 19.30 TROS SKETOS
  6. so 19.30 6 let Guerilla Records: 

THE PLASTIC PEOPLE 
OF THE UNIVERSE *

  7. a 8. 20.00 HANA A HANA 
  9. út 20.00 DEREVO: Robert´s Dream 

– česká premiéra
10. st 19.30 Respect Plus: SIDI GOMA 
11. čt 19.30 Move Festival 2007: 

LAURENT GARNIER & live band 
12. pá 19.30 Future Line: 

MARVIN + ABIGAIL *

13. so 19.30 SOUTHPAW
14. ne 20.00 GEISSLERS 

HOFCOMOEDIANTEN:
Ani muk! Nepomuk!

15. po 19.30 EGGNOISE *
16. út 19.30 ALVIK *
17. st 19.30 VAŠEK KOUBEK 

+ THE HOGS 
18. čt 19.30 Akropolis Live Music Awards: 

BOW WAVE, SOIL, SPORTO, 
JAROMÍR 99 & THE BOMBERS

19. pá 20.00 Divadlo LETÍ: Praha Letí
20. so 17.30 The Eastpak Antidote Tour: 

SOILWORK + CALIBAN 
+ DARK TRANQUILLITY 
+ SONIC SYNDICATE

21. ne 19.00 GEN 2007 *
22. po 19.30 Kytara napříč žánry: 

JOEL XAVIER + ERNESTO 
CHUECOS, NORBI KOVÁCS

23. út 19.30 Future first line: LOVE 
GANGSTERS + NOISE CUTT *

24. st 19.30  Move Festival 2007/
EuroConnections: 
TIED & TICKLED TRIO 
+ LESNÍ ZVĚŘ 

25. čt 19.30 Move Festival 2007/
EuroConnections: GONG GONG + 
multimediální představení EZ3KIEL 

26. pá 19.30 Move Festival 2007: 
MASALA SOUND SYSTEM 
+ PRAGO UNION 

27. so 19.30 THE POISE RITE *
28. ne 20.00 ONE HAND JACK 

(Stefano Benni)
29. po 20.00 DIVADLO DEMAGO 
30. út 19.30 Future line: 

ZRNÍ + HRNCE Z KREDENCE *
31. st 20.00 DÉCALAGES: Posedlost

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

  2. út 19.30 F. BRIKCIUS – violoncello, 
T. VÍŠEK – klavír (E. Schulhoff, 
J. Simon, I. Kosíková, J. Weinberger)

  6. so 15.00 J. VÁCA – hoboj, 
A. KOUDELKOVÁ – klavír 
(R. Schumann, W. A. Mozart, P. Eben, 
M. Marais, D. Scarlatti, L. Janáček, )

  8. po 19.30 STAMICOVO KVARTETO 
a H. MÜLLEROVÁ – harfa (koncert 
k uctění památky dr. M. Müllera)

9. a 10. 19.30 festival Podzimní 
introspekce nové hudby v Atriu 
(Z. Vostřák kontra nejmladší 
skladatelská generace)

11. čt 19.30 SMÍŠENÝ KOMORNÍ 
SBOR PRAŽŠTÍ PĚVCI
(V. Ness, B. Martinů, Z. Kodály)

16. út 19.30 Merci, Edith Piaf (E. KRIZ-
LIFKOVÁ – zpěv, R. PELLAR 
– zpěv, M. DVOŘÁK – klavír)

18. čt 19.30 MALÁ ČESKÁ MUZIKA 
J. POSPÍŠILA

20. so 15.00 L. OTT – klavírní recitál 
(W. A. Mozart, R. Schumann, 
F. Chopin) 

23. út 19.30 2. koncert podzimního abo-
nentního cyklu Musica Bohemica

24. st 19.30 M. HROMEK CONSORT 
a K. DOLEŽALOVÁ j. h. – zpěv, 
harfa (barokní a lidová témata ze 
Skotska, Irska a Slovenska)

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

30. út 19.30 CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
J. JANOUŠKA

31. st 19.30 TRIO HELIOS PRAGA 
M. MÁTLOVÁ – housle, 
O. VALENTA – violoncello, 
L. KLÁNSKÝ – klavír (A. Dvořák, 
J. Suk, J. Haas)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
18. 9. – 12. 10. R. FUČÍKOVÁ – ilustrace
18. 10.  – 16. 11. M. BÍLEK – sochy

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
www.cimrman.at

  7. ne BLANÍK  
  9. út ŠVESTKA 
12. pá CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
14. ne HOSPODA NA MÝTINCE
16. út VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ
17. st VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY 

TŘÍDNÍ KNIHY
19. pá AKT
21. ne ŠVESTKA
30. út AFRIKA
31. st AFRIKA

DIVADLO KONZERVATOŘE
www.divadlokonzervatore.cz

  1. po W. Shakespeare: JAK SE VÁM LÍBÍ
  8. po J. M. Synge: HRDINA ZÁPADU 

– premiéra
15. po K. J. Erben, J. Suchý, F. Havlík: 

KYTICE
22. po J. M. Synge: HRDINA ZÁPADU
29. po J. Vostrý: TŘI V TOM –  premiéra
 

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
  5. pá J. Vyplel: UDÁLOST 

NA MYSLIVCI – Divadlo Pibimpap-
Rizoto (nesklonn.)

23. út P. H. Cami: CAMI V BALBÍNCE 
– Balbínova poetická hospůdka

24. st N. Simon: DROBEČKY 
Z PERNÍKU – Divadlo A. Dvořáka 
Příbram

26. pá P. Ryan: JAK JSEM VYHRÁL 
VÁLKU – Divadlo A. Dvořáka 
Příbram

28. ne kolektiv souboru: VRAŽDA 
V PENZIONU PRO STARŠÍ 
DÁMY – Divadelní spolek Proměna

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).
  2. út 19.30 Ódy na radost – koncert 

(Církev bratrská na Žižkově, 
Koněvova 24)

  4. čt 19.30 Violoncellové sonáty 
L. v. Beethovena 
(Atrium, Čajkovského 12)

  9. út 19.30 Hovory s Foglarem 
(Gymnázium K. Sladkovského)

10. st 20.15 G. F. Händel: Mesiáš – 
oratorium (kostel sv. Prokopa, 
Sladkovského nám.)

14. ne 16.30 Koncert vítězů soutěže 
B. Martinů (Hudební škola HMP, 
Komenského nám. 9)

15. po 19.00 Kytice v Žižkovském divadle 
(Žižkovské divadlo, Štítného 5)

18. čt 19.30 Slavnostní koncert ve Floře 
(VZP – úřadovna Flora, Orlická 2)

23. út 19.00 Stará dobrá Anglie 
(hotel Olšanka, Táboritská 23)

27. so 16.00 Pocta F. Filipovskému 
(hotel Ariston, Seifertova 65)

31. st 19.00 Slavnostní koncert 
k výročí reformace 
(Betlémská kaple, Prokopova 4)

Pozvánka
SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
15. po 13.30 Z Královských Vino-

hrad do Vršovic (sraz na stanici 
Vinohradská vodárna tram č. 10)

19. pá 16.00 Albatros: „Melodie 
v rytmu valčíku“ Dům pečova-
telské služby, Roháčova 26

29. po 13.30 Ještě jednou Smíchov 
(sraz u východu z metra Anděl)

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

23. 9. – 20. 10. výstava k 190. výročí 
nalezení Rukopisu Královédvor-
ského a Zelenohorského

NOVA TROJKA
(www.novatrojka.cz, Jeseniova 19)
  2. út 10.00 Muzikoterapeutické 

hrátky, M. Gerlichová
5.–6.10. Podzimní burza oblečení 

a potřeb pro děti – info: Irena 
603 595 449.

 9. út 10.00 Cvičíme na gymbal-
lech – seminář pro rodiče i děti, 
K. Adámková.

16. út 10.00 Co dětem prospívá? 
– beseda o stravování, V. Syrový

24. st 10.00–12.00 Pouštění dra-
ků na Parukářce – sraz u hřiště 
s dřevěnou ohradou (místo pro-
gramu Mrňouskové) – info: Irena 
603 595 449.

25.–26. 10. Prázdniny – zavřeno

Dárková dílna pro rodiče s dětmi 
– každou středu 15.00–18.00

(Cena: 50 Kč + materiál, info: Leo-
na 775 644 978)
3. 10. Malování na sklo s J. Gros-
manovou; 10. 10. „Prázdninová 
mozaika“ ze sádry s J. Švejdovou; 
17. 10. Tisk na tašky s Jolanou; 
24. 10. Linoryty s Reginou; 31. 10. 
Batikování se Štěpánkou (s sebou 
věci, které chcete batikovat) 

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
(Blahoslavova 2)

 9. út 16.30 spisovatelka D. Šteti-
nová: 160 let E. Krásnohorské 

23. út. 16.30 J. Kobrlová: Doktor 
Sakař, jeho práce vztah ke KPŽ 
a historii Žižkova

REMEDIUM
(www.remedium.cz) 

19. pá  Den otevřených dveří v Re-
mediu, Křišťanova 15

 9.00–10.45 prohlídka prostor
a setkání s poradci

 11.00–12.30 přednáška o ob-
čanském poradenství s příklady 
z praxe

28. ne 19.00 Benefiční divadelní 
představení „Vražda v penzio-
nu pro starší dámy“, divadelní 
spolek „Proměna“, režie E. Sta-
nislavová v Žizkovském divadle 
(Štítného 5)

ULITA
(Na Balkáně 100, www.ulita.cz)

13. so 10.00–18.00 Letem svě-
tem s Ulitou – AFRIKA: taneční 
a bubnovací workshopy, foto-
grafie, přednášky, výtvarné dílny 
(výroby masek, šperků a batik), 
promítání, koncert afrických pís-
ní, hry a sportovní klání. 

14. a 21. ne 14.00–16.00 Víkendo-
vá keramika – pro dospělé a děti 
od 6 let, i pro úplné začátečníky. 
220 Kč/dospělý, 150 Kč/dítě 

20. a 21. Raku s M. Diasem – kera-
mická dílna pro mládež a dospě-
lé, prastará techniku glazování. 
450 Kč/osoba, oba dny. 

20. so Z podzemí k oblakům – Spo-
lečná akce pražských DDM. His-
torický parní vlak do Příbrami 
(hornické muzeum, Mariánská 
štola, Svatá hora, vyhlídkové lety 
letadlem atd.) 

21. ne 13.30–18.30 Dance in the 
House – Taneční workshop.

 20 Kč do 18 let, 35 Kč od 18 let. 
25. čt 18.00–20.00 Kurz arteterapie 

– arte potkávání. 80 Kč/osoba
25. čt Aquapark – Výlet do kla-

denského aquaparku. 150 Kč 
včetně oběda 

26. pá 9.00–16.00 Drakiáda – výro-
ba draka, oběd, pouštění draka. 
90 Kč 

25.–28. Podzimní tábor ve Žlouko-
vicích: 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
� Pohlídám u Vás doma 1–2 děti, 
praxe učitelky a vychovatelky.
Tel. 271 774 299
� Prodám hrobku ve spodní části 
Olšanských hřbitovů (deska světlá 
žula). Tel. 257 810 584

� Daruji za odvoz válendu, skříňku, 
knihovnu, peřiňák. Tel. 603 979 739
� Zastupitelé za KSČM zvou do 
bezplatné Porady sociálně právní 
ve čtvrtek 6. 9., 4. 10., 1. 11. a 6. 12. 
vždy od 18 do 20 hod. na OV 
KSČM Praha 3 v Baranově 11.
� Prodám výhodně plyn. topidlo B3 
a domácí mandl. Tel. 721 287 619
� Koupím figurky vojáčků, indiá-
nů, zvířat – vyrobené ze sádry, plyš. 
méďu, opičku, slona – vycpané pilina-
mi, plech. loď, tank, kolotoč – na klí-
ček, aj. i poškozené. Tel. 274 814 448
� 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
� 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

� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� 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
� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel: 241 412 507
� Půjčky všem – zaměstnancům, dů-
chodcům i cizincům. Tel. 723 946 106
� 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
� Vym. 1+1, I. k., 1. p., za 2+1, I. k., bal-
kon, nad Ohradou. Tel. 604 725 657
� Chlapce a děvčata na judo, 5 až 
8 let, na P3. Tel. 604 725 657
� Učitelka ČJ doučuje a připravu-
je ke zkouškám. Tel. 222 952 183
� Vym. st. 3+kk, 66 m2, panel, I. kat., 
2 lodžie, výtah, sklep, 6. p., P3, za men-
ší, st., pouze P3. Tel. 603 979 739

� Vyměním pěkný byt 2+1, 96 m2, 
s bohatým přísl., vlast. top., za men-
ší, 50–60 m2, stát. před privatizací. 
Ostatní dohodou. Tel. 721 970 903
� Vym. pěkný, slunný 3+1, 120 m2, 
balkon, ÚT, 2. p., výtah, regul. nájem, 
sluš. maj., Flora, za 2–3+1 (kk) do 
80 m2, balkon vítán. Tel. 603 193 568
� 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
� Vyměníme menší obecní 1+1, 
50 m2, I. kat., Pražačka, slunný, zre-
konstruovaný, okna do pěkného 
a klidného vnitrobloku, za větší, 70 až 
80 m2, Nejlépe P3. Tel. 603 80 80 80
� Vyměním byt 3+1, 100 m2, svět-
lý, u Riegrových sadů, s majitelem, 
za menší, 1+1, 30–40 m2, nejraději 
Praha 3, i jinde. Tel. 737 264 037
� Samostat. garáž 18–19 m2, Pod 
Lipami mezi č. 3 a 5, s elektřinou. 
Základní cena 15.000 Kč/m2. Na-
bídky na radnice@email.cz
� Pronajmu garážové stání i pro vět-
ší auto v ulici Květinková, Praha 3 
za 1100 Kč za měs. Tel. 602 686 413

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 září kulaté a půlkulaté na-
rozeniny, přejeme do dalších let hodně 
zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme 
Drahoslavě Kadlecové, Janě Bendové 
a Růženě Jindrové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

DOPRAVA

Celkem na sedm parkovišť na území hlavního města Prahy může být odtaženo 
motorové vozidlo, které brání plynulosti dopravního provozu na území městské části 
Prahy 3. Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy bude využívat odtahová parkoviště 
dislokovaná od první městské části až po Prahu 12 – Písnici. Na tato parkoviště budou 
odtahována vozidla nejen při pravidelné údržbě komunikaci, které provádí v ulicích 
třetí městské části Správa technických služeb. V budoucnosti mají sloužit především pro 
uvolňování ulic od automobilů řidičů, kteří nebudou respektovat pravidla platná v zóně 
placeného stání.

OP Těšnov - Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody

(nad Těšnovským tunelem vedle Ministerstva zemědělství)
úřední hodiny: NONSTOP
tel.: 222 320 978, 602 633 617
přístup: z Klimentské a následně Stárkovy ulice
spojení: stanice metra „B“ – „Florenc“ 

OP Jinonice – Praha 5, ul. Radlická, Jinonice

úřední hodiny: NONSTOP
tel.: 235 523 878 , 602 176 028
spojení: stanice Metra „B“ – „Nové Butovice“, autobus č. 149 
– zastávka „Stará Stodůlecká“. 

Parkoviště se nachází cca 700 m od benzínové pumpy „ÖMV“, 
oplocený pozemek vedle STAVEBNIN. 

OP Kundratka – Praha 8, Libeň, Kundratka 19

úřední hodiny: NONSTOP
tel.: 283 840 242, 602 176 029
spojení: stanice Metra „B“ – „Palmovka“, autobus č. 187 a č. 
233 – zastávka „U Kříže“

OP Libuš – Praha 12, Písnice, Libušská ul.

úřední hodiny: NONSTOP
tel.: 261 910 548, 724 208 834
přístup: na parkoviště je z ulice V lužích.
spojení: stanice metra „C“ – „Kačerov“, odtud MHD bus č. 171 a č. 113, 
zastávka „Sídliště Písnice“. Parkoviště se nachází na rozhraní ulice V lu-
žích a Libušská (přímo v cípu pod billboardem, oplocený pozemek). 

OP Švehlova – Praha 10, Záběhlice, Švehlova ul.

úřední hodiny: NONSTOP
tel.: 272 660 412, 724 938 743
přístup: Parkoviště se nachází přímo pod lanovým mostem, pří-
jezd z ulice Ždánická.
spojení: tramvaj. linkou č. 22 a 26 – zastávka „Zahradní Město“, 
noční tram. linky č. 57 a 59. 

OP Kotlářka – Praha 5, Kotlářka

úřední hodiny: NONSTOP
tel.: 222 320 978, 602 633 617
přístup: směr do centra po Plzeňské, za pumpou na semaforu 
odbočit vpravo.
spojení: stanice Metra „B“ – výstup „Anděl“, tramvaj č. 4, 7, 9, 10 
– zastávka „Kotlářka“, noční tram. linky č. 58 a 59. 

OP Dubeč – Praha 10, Ke Křížkám 2

úřední hodiny: Po–Pá 8.00–15.00 hod.
tel.: 724 823 402, 274 869 813 fax
spojení: stanice metra „A“ – „Depo Hostivař“, autobus MHD 
č. 228, 229 zastávka „Škola Dubeč“ či „Dubeč“; stanice metra 
„B“ – „Háje, Černý Most“, autobus MHD č. 240 zastávka „Škola 
Dubeč“ 

Paní Michaela z Prahy 3 se na informační 
a poradenské centrum Českého helsinské-
ho výboru během trvání projektu obrátila 
již dvakrát. Nejprve řešila neetické chová-
ní své nadřízené, která klientce v rozporu 
s uzavřeným mzdovým výměrem odebra-
la osobní ohodnocení. Ve spolupráci pra-
covníky centra se podařilo v této záležitosti 
zjednat brzo nápravu. Vzhledem k tomu, 
že se paní Michaela dostala po nějaké do-
bě opět do pracovněprávního sporu se 
svým zaměstnavatelem, tentokrát kvůli je-
ho postupu při skončení pracovního po-
měru, vyhledala opětovně služby centra. 

Příběh paní Michaely není ojedi-
nělý. Jedná se pouze o střípek pracov-
ních i sociálních otázek, které pracovní-
ci Českého helsinského výboru (ČHV) 
řeší s klienty v rámci projektu Rozvoj 
lidských zdrojů – osvěta a poradenství. 
Tento projekt se soustředí na pomoc 
osobám ohrožených nezaměstnaností 
a osobám znevýhodněných na trhu prá-
ce na území hlavního města.

Informační a poradenské centrum
ČHV poskytuje nejen pracovně práv-
ní poradenství, ale také pomoc v ob-
lasti diskriminace na trhu práce, v otáz-

kách sociálního zabezpečení či bydlení. 
Vedle mnoha dalších aktivit pořádá ta-
ké vzdělávací semináře, kursy ve vězni-
cích, specializovaný trénink pro osoby 
se záznamem v rejstříku trestů či škole-
ní mentorů ve spolupráci se Sdružením 
pro probaci a mediaci v justici. 

V případě, že hledáte bezplatné 
pracovně právní a sociální poraden-
ství ve zmíněných oblastech můžete 
se obracet na Český helsinský výbor, 
Štefánikova 216/21, tel. 220 515 188, 
e-mail: rlz@helcom.cz.

-ger-

Viklefova (pokračování)
Viklef byl nyní za vodou a v napro-

stém bezpečí. O to usilovněji se věno-
val univerzitním přednáškám, veřej-
ným kázáním i spisovatelské činností. 
Zveřejňuje své dva nejslavnější traktá-
ty De ecclesia (O církvi) a De potestate 
papae (O moci papežské). Papeže (resp. 
v té době oba papeže) v nich z církve 
prakticky vyloučil, církev je přece spo-
lečenstvím upřímně věřících lidí, niko-
liv nějakých zazobaných potentátů. Je-
diným soudcem má být Kristus, aby se 
mohl dostat ke každému, Viklef iniciu-
je překlad bible do angličtiny, 1000 let 
po Wulfilovi první překlad bible do ger-
mánského jazyka. Sám přitom překlá-
dá Nový zákon, na Starém zákoně dě-
lá jeho přítel Nicolas z Herefordu, práce 
však budou dokončeny Johnem Purve-
yem až po Viklefově smrti. 

Po celé Anglii se množí Viklefovi pří-
znivci, potulní kazatelé, posměšně na-
zývaní lollardi (lollium = býlí, plevel, 
z biblického podobenství o rozsévači 
koukolu).Všichni preláti Viklefa nená-

vidí, postupně se k nim přidávají i žeb-
ravé řády, které dosud zachovávaly ne-
utralitu. Nikdo se mu však neodváží 
zkřížit stéblo přes cestu. Viklef triumfu-
je a vyhlašuje stručných 12 bodů svého 
učení, které je odhodlán hájit do posled-
ního dechu. Když se jej kancléř univerzi-
ty odváží mírně napomenout, že někte-
ré z bodů jsou přece jen příliš odvážné 
a troufalé, Viklef prohlásí, že kancléř 
nemá právo napadat jeho přesvědčení 
a odvolá se. Pochopitelně nikoliv k pa-
peži, nýbrž ke králi.

Karta se však obrací. V květnu 1381 
vypuká velké selské povstání Wata Ty-
lera. Viklef se tohoto povstání nejenže 
aktivně nezúčastnil, nýbrž ho i veřejně 
odsoudil, jenže byla přitom přepadena 
a vyplundrována řada klášterů (jak by-
lo při podobných výbuších tehdy všude 
obvyklé), takže okamžitě vzniklo (patr-
ně nikoliv neoprávněné) podezření, že 
povstalci byli rovněž inspirováni Vikle-
fovými myšlenkami. Král pochopil, že 
Viklefovu podporu přece jen poněkud 
přehání. Navíc u krále postupně upadá 

do nemilosti i doposud nejmocnější Vi-
klefův ochránce John z Gauntu, vévoda 
z Lancasteru a o to víc stoupá moc Vi-
klefova úhlavního nepřítele Williame 
Courtenaye, který to teď z biskupa lon-
dýnského dotáhl až na anglického pri-
masa, arcibiskupa z Canterbury.

17. 5. 1382 je do Londýna svolána sy-
noda biskupů a dalších vysokých prelá-
tů, která má posoudit jednotlivé body 
Viklefova učení. Je to již třetí pokus. Do 
dějin vstoupí jako Earthquake-Coun-
cil. Tentokrát totiž pro změnu zasáhla 
příroda, při prvním sezení 21. 5. vypuk-
lo zemětřesení. Všeho však lze využít 
– Courtenay ihned otřeseným účastní-
kům dodává odvahu k návratu do lavic 
tvrzením, že ono zemětřesení bylo bo-
žím znamením, aby země byla očištěna 
od kacířství. Viklef tak sice není odsou-
zen osobně (to by si přece jen nikdo ne-
dovolil), ovšem 14 jeho článků je prohlá-
šeno za bludné a dalších deset přímo za 
kacířské. 

Pokračování příště
Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Seznam odtahových parkovišť
pro vozidla odtažená Správou služeb Městské policie hl. m. Prahy 

Mil

Působíme pod záštitou ŠSK Lob-
kowicz při Základní škole Náměstí Ji-
řího z Lobkovic. Organizace byla za-
ložena v roce 1999 členy folklorního 
souboru Gaudeamus. Naším cílem je 
předávat radost z poznání a pochopení 
naší lidové kultury mladším generacím.

V práci s dětmi používáme lidovou 
slovesnost, písničky, tanec i dětské hry 
k rozvíjení hudebnosti, rytmického cí-
tění i pohybové kultury. Menší děti se 
učí správnému držení těla a základním 
tanečním krokům, větší děti rozvíje-
jí náročnější taneční prvky.Vzhledem 
k častým vystoupením, které jsou vá-
zány především na lidové tradice(např. 
masopust, Velikonoce, letnice, Vánoce) 
jsou s dětmi nacvičována působivá je-
vištní pásma. K nim samozřejmě patří 
i lidové kroje a živá lidová muzika.

Soubor Vrbina se zaměřuje pře-
devším na českou lidovou tvorbu. Při 
výběru písní, tanců a zpracování pá-
sem čerpáme z lidových zvyků převáž-
ně středních, východních a západních 
Čech.

Se svými vystoupeními se zúčastňuje-
me přehlídek dětských souborů v rám-
ci Středočeského kraje (Tuchlovická 
pouť, Děti dětem a další), vystupujeme 

při oslavách a festivalech – Bambiriáda, 
Mezi ploty, Velikonoce na Staroměst-
ském náměstí. Můžete nás téměř pravi-
delně vidět na akcích v Toulcově dvoře 
v Hostivaři.

Děti ve věku od 4 do 15 let zkouší 
pod odborným vedením v pondělí a ve 
čtvrtek od 16.00 do 17.30 hodin v tělo-
cvičně ZŠ Náměstí Jiřího z Lobkovic. 
Vedle pravidelných zkoušek se děti se-
tkávají na několikadenním soustředění 
na jaře a na podzim, podnikají tématic-
ké procházky Prahou a společně za-
končují školní rok při hudbě, tanci a tá-
boráku.

Členové našeho souboru mezi sebou 
rádi přivítají každého, kdo se chce něco 
nového naučit, nebojí se trochy náma-
hy a je obdařen vytrvalostí. Odměnou 
za to mu bude pobyt v dobrém kolekti-
vu stejně nadšených dětí a mladých lidí 
a jistě i potlesk s uznáním při všech na-
šich vystoupeních.

Šárka Křiváková, soubor Vrbina

Adresa: ZŠ Náměstí Jiřího z Lobkovic, 
130 00 Praha 3 
Kontakt: 737 311 759
e-mail: vrbina@tiscali.cz
www.gaudeamus-folklor.cz 

PŘEDSTAVUJEME

Dětský folklorní 
soubor Vrbina

GYMNÁZIUM SLADKOVSKÉHO SLAVILO – Slavnostního shromáždění 
u příležitosti 110. výročí zahájení výuky na Gymnáziu Karla Sladkovského se zúčast-
nili spolu se  studenty, pedagogy, absolventy i starostka Prahy 3 Milena Kozumplíko-
vá se svým zástupcem  Jiřím Matuškem zodpovědným za oblast školství. (Na snímku 
naslouchají historickému exkurzu profesora Jana Jecha)

Centrum pro znevýhodněné zaměstnance

Dětská agentura Kroužky organizuje zájmovou činnost 
v mateřských a základních školách. Agentura spolupracu-
je s Univerzitou Karlovou – PedF a FTVS. Kroužky jsou ur-
čeny pro žáky školy, ale je možné, aby na ně docházely i dě-
ti z okolí. 

Od 1. října se na Praze 3 rozběhnou následující kroužky:
MŠ Sudoměřská: Anglický jazyk, Flétna
MŠ Jeseniova: Flétna, Aerobik a tanečky
MŠ Miličův dům: Anglický jazyk, Flétna, Keramika a Výtvar-
ná výchova, Divadlo
MŠ Přibyslavská: Anglický jazyk
ZŠ Lupáčova: Hip hop a moderní tanec, Bojové sporty a sebe-
obrana, Sportovní hry, Jóga a cvičení na balančních míčích

ZŠ Pražačka: Hip hop a moderní tanec, Bojové sporty a se-
beobrana, Sportovní hry, Keramika a Výtvarná výchova, Di-
vadlo a dramatika
ZŠ Perunova: Aerobik a moderní tanec, Hip hop a moderní 
tanec, Počítače a internet, Hra na flétnu a Zpívánky, Divadlo 
a dramatika, Jóga a cvičení na balančních míčích
ZŠ Nám. J. z Poděbrad: Flétna, Výtvarná výchova, Florbal, 
Španělský jazyk, Český jazyk pro cizince
ZŠ Vlkova: Aerobik a moderní tanec, Hip hop a moderní 
tanec, Počítače a internet, Divadlo a dramatika, Jóga, Flét-
na+Zpívánky

Více informací pro rodiče a vedení škol naleznete na strán-
kách www.krouzky.cz

Kroužky v mateřských a základních školách
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MÁTE OTEVŘENO? – Nejen kávu zdarma nabídlo Podzimní kafemletí  na ná-
městí Jiřího z Poděbrad. Osmý ročník kulturně-integračního festivalu přinesl také 
dopolední pohádky pro děti, odpolední kávu se soutěžemi i tombolou a večery plné 
živé hudby.  Sdružení Máme otevřeno? takto nenásilně upozorňuje na problemati-
ku začleňování osob s mentálním i jiným postižením do společnosti. 
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Kdo mě chce

1) 1914/07 roční menší pes, světle hnědý s tmavým hřbetem, milý, chytrý 
a učenlivý, má rád procházky. Nalezen 3. září na rozhraní Prahy 3 a 2.

2) 1888/07 zhruba pětiletý kříženec, středně velká fenka, černobíle kropenatá, 
delší srst, hodná, poslušná, ráda se mazlí, je vhodná i do bytu. Nalezena 
31. srpna na území Prahy 3.

3) 1929/07 dvouletý béžový kříženec, pes střední velikosti s delší srstí, veselý, 
hodný, má rád procházky. Nalezen 7. září na Seifertově ulici

4) 1411/07 desetiletý kříženec střední velikosti, černobílý pes s hrubší srstí, 
hodný, milý, přítulný, vhodný do bytu i pro starší lidi. Nalezen 28. června na 
Vinohradech

5) 1876/07 desetiletá fenka, stříbrný pudl střední velikosti, milá, poslušná, ne-
vyžaduje delší procházky, vhodná ke starším lidem i do bytu. Majitel umřel.

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

Stručně...
� Druhý ročník boxerského turnaje 
nejlepších amatérských boxerů o Pohár 
města Žižkova se uskuteční 5. října od 
18.00 hod. v hotelu Olšanka u příležitos-
ti ukončení ligové sezóny boxu. 
� Humanitární sbírku oblečení, textilu 
pro domácnost, ložního prádla, hraček 
a drobné domácí elektrotechniky po-
řádá Farní charita Žižkov s Diakonií Brou-
mov. Akce bude probíhat 26. a 27. říj-
na od 10.00 do 18.00 hod. ve sběrném 
středisku broumovské diakonie, Prokopo-
va 4. Dobrovolníci se mohou hlásit na tel.: 
736 242 333. 
� Farní sbor Českobratrské církve
evangelické na Žižkově připomene 
65. výročí zavraždění rodiny Fafko-
vých, která před a po atentátu R. Heyd-
richa pomáhala parašutistům. V sobotu 
6. října od 16.00 hod. bude v Betlém-
ské kapli na Žižkově, Prokopova 4, bude 
o antifašistickém odboji na Žižkově před-
nášet Eduard Stehlík z Vojenského his-
torického ústavu Praha.
� Farní Charita Žižkov pořádá dal-
ší kurz trénování paměti pro všechny, 
kteří chtějí zábavnou formou a mezi přá-
teli něco udělat pro svou paměť a dob-
rou náladu. Kurz je určen pro začáteční-
ky i pokročilé a bude se konat ve Farním 
centru, Čajkovského 36 vždy ve čtvrtek 
v 15.00 hod. od 11. října do 29. listopadu. 
Informace na tel. 222 584 291.
� Česká plavecká škola zahájila nábor 
do oddílu závodního plavání. Děti od pě-
ti do patnácti let se mohou hlásit na tel. 
720 278 013.
� Benefiční koncert na podporu Cen-
tra dětí a mládeže Teen Challenge pro-
běhne v pátek a sobotu 26.–27. řijna 
na Vrchu sv. Kříže. Návštěvníci mohou 
shlédnou v pátek divadelní vystoupe-
ní Frýdlantských dramatiků, v sobotu pak 
koncert německé skupiny Waiting for Ste-
ve. Program začíná vždy od 20.00 hodin.

ULICE PRO LIDI – v rámci Evropského týdne mobility 2007 proběhla na praž-
ských dopravních hřištích ve středu 19. září akce Den dopravní výchovy zaměřená 
na bezpečnost provozu. Také na dětské dopravní hřiště Jilmová na Praze 3 dorazil 
promoteam silniční bezpečnosti. Rodiče s dětmi mohli shlédnout prezentaci komplet-
ní bezpečnosti dítěte v silničním provozu, pod dohledem personálu hřiště a policie 
probíhala na hřišti jízda na kole, soutěžilo se v jízdě zručnosti, závodech na koloběž-
kách i počítačových dopravních testech.

Bylo to místo, které vyvolávalo 
obavy obyvatel okolních domů. Zchá-
tralé budově s adresou U Staré cihel-
ny 5 se v okolí přezdívalo dům hrůzy. 
Objekt byl totiž využíván bezdomov-
ci a narkomany. Přestože stojí stra-
nou od okolní zástavby, jeho samozva-
ní obyvatelé představovali pro okolí 
bezpečnostní riziko. Městští strážníci 
i republikoví policisté neměli dosta-
tek možností, jak situaci v místě řešit. 
Vyklizení domu a jeho zabezpečení 
proti vniknutí je vždy jen přechodnou 
překážkou, která by nikdy nemoh-
la zaručit, že se situace, ze které mě-
li obyvatelé strach, opět dříve či poz-
ději nenastane. To nakonec dokládala 
i kulminace problémů v posledních 
týdnech a měsících.

Rada městské části se proto rozhod-
la vyhnout všem možným polovičatým 
řešením a zvolila rázný krok. Bylo roz-
hodnuto problémové osoby vystěhovat 
a dům, který se nacházel v katastrofál-
ním stavu, zbourat.

V pondělí 17. září v osm hodin ráno 
definitivně začala za asistence policie 
akce, na jejímž konci by měl dům hrů-
zy definitivně zmizet z mapy Žižkova. 
Opuštěný objekt v blízkosti náklado-
vého nádraží obsadili dělníci a do čtyři-

advaceti hodin z něj odstranili střechu, 
aby se do budovy nemohli opětovně 
nastěhovat nechtění sousedé. Do něko-
lika týdnů by měl být objekt definitivně 
srovnán se zemí.

Jan Šmíd, zástupce starosty

Demolice domu hrůzy U Staré cihelny začala

Ve čtvrtek 13. září byl na žižkovské 
radnici zahájen již 11. ročník meziná-
rodního hudebního festivalu Nekon-
venční žižkovský podzim. V jubilejním 
roce Ludwiga van Beethovena dává 
dramaturgie Jiřího Hoška významný 
prostor právě tomuto světovému skla-
dateli. Festival připomene také sté vý-
ročí spisovatele Jaroslava Foglara a jed-
nou z vrcholných akcí bude i oratorium 
Mesiáš G. F. Händela.

Program zahájila starostka MČ Pra-
hy 3 Milena Kozumplíková s legendou 
současného českého koncertního umě-
ní, první dámou cembala, profesorkou 
Zuzanou Růžičkovou. Letošní festival 
nabídne divákům v průběhu tří podzim-
ních měsíců devatenáct akcí, vyvrcho-
lí 15. listopadu závěrečným koncertem 
komorních skladeb L. van Beethove-
na a W. A. Mozarta v Gymnáziu Karla 
Sladkovského. -red-

Nekonvenční podzim zahájen

Centrum pohybových aktivit pro se-
niory K2 v Táboritské ulici 24 otevře-
lo za účasti starostky Mileny Kozump-
líkové i místostarostů Jiřího Matuška 
a Martina Bendy občanské sdružení Re-
medium Praha. Nové prostory K2 jsou 
určeny pro různé formy cvičení, relaxa-
ci, meditační pohyb i tanec. Pohodlný a 
útulný klub vymalovaný veselými bar-
vami má pěkný cvičební sál a zázemí se 
šatnou. Centrum bude starším spoluob-
čanům nabízet také masáže.

K2 je dalším prostorem Klubu Reme-
dium, který své služby a aktivity senio-
rům poskytuje od července 2005. Progra-
my pro seniory rozvíjí občanské sdružení 
od roku 1998, poslední dva roky v pro-
storách Klubu, který kromě sociální služ-
by má ve své nabídce vzdělávací, spole-
čenské i poznávací programy pro osoby 
v důchodovém věku. Posláním nezisko-
vé organizace je poskytovat seniorům 
kontakt se společenským prostředím, du-

ševní a tělesné aktivity, podporovat sa-
mostatnost a soběstačnost seniorů, jejich 
běžný způsob života v domácím prostře-
dí s využitím jejich vlastních možností.

„V průběhu let se Remedium v rám-
ci neziskového sektoru vypracovalo na 
našeho klíčového partnera a s trochou 
nadsázky na vlajkovou loď péče o seni-
ory na území městské části Praha 3. Pro-
to se dnes s velikou radostí účastním ote-
vření dalšího, již třetího prostoru, který 
naše radnice poskytla Remediu pro je-
jich bohulibou činnost,“ uvedla starost-
ka Milena Kozumplíková. Městská část 
Praha 3 Remediu pronajala a rekonstru-
ovala prostory nového klubu. Celko-
vě do vzniku K2 investovala radnice na 
800 tisíc korun. Vedle nového klubu ob-
čanské sdružení provozuje za podpory 
radnice občanskou poradnu v Křišťano-
vě 15 a počítačovou učebnu pro seniory 
v Táboritské 22.

Helena Kubů, Remedium Praha

Remedium zdolalo další vrchol 

2 4

Říjnové 
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov

  1. po 17.30 s FC Baník Ostrava
21. ne 10.15 s FC Tescoma Zlín
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