
V pátek 15. června 
přišel prudký 
vichr, následovaný 
velkým lijákem 
s krupobitím. 
Žižkovské ulice se 
změnily v potoky, 
oblohu bičovaly 
blesky. Přesto se po 
několika desítkách 
minut na obloze 
opět objevilo slunce 
a zahájilo víkend, 
kdy se téměř celý 
Žižkov bavil. 

Pivobraní trhalo rekordy
Nepříznivé počasí přeruši-
lo program VIII. ročníku Žiž-
kovského pivobraní na vrchu 

Vítkov jen na půl hodiny. Když mraky 
odpluly, mohl zástupce starosty Martin 
Benda slavnostně zahájit svátek piva 
a muziky, který žižkovská radnice pořá-
dala společně s Městskou částí Praha 9. 
Dvoudenní akci nakonec absolvovalo 
rekordních 14 500 návštěvníků. V pátek 
sklidily největší úspěch kapely Prohrá-
la v kartách a ostravská formace Buty. 
Hvězdou sobotního večera byl Micha-
el Kocáb, který se na pražské hudební 
scéně objevil po více než roční odmlce. 
Doprovodila ho nově sestavená skupi-
na Pražský výběr II.

Hlavním tahákem byla samozřejmě 
pestrá nabídka piv a pochutin. Letoš-
ní ročník nabídl více než padesát dru-
hů zlatavého moku. Připravena byla 
také soutěž v degustaci o věcné ceny 
z dílen pozvaných pivovarů, ale také 
z propagačních předmětů vystupují-
cích kapel.

Streetaři tančili na Pražačce
Zatímco se na Vítkově pomalu roz-

jížděl druhý den pivobraní, příznivci 
streetových tanců si dali sraz na bas-

ketbalovém hřišti Sportovního a re-
kreačního areálu Pražačka. První roč-
ník soutěže pro žáky druhého stupně 
základních škol v hip hopu, electric 
boogie, break dance či house dance 
Tanec ulice zde pořádalo Sdružení pro 
mimoškolní aktivity a sport pod patro-
nátem zástupce starosty pro školství 
Jiřího Matuška a radního Pavla Hur-
dy. Vedle tance zde bylo pro menší dě-
ti připraveno dětské dopravní hřiště, 
worktest, kde zájemci mohli zjistit více 
o svých profesních a uměleckých vlo-
hách, ale také nárazový test ÚAMK
a autobus městské policie. Přímého 
soutěžního klání se nakonec zúčast-
nila jen jedna dívčí taneční skupina ze 
základní školy Chelčického, takže byl 
vítěz předem jasný. Tančilo se však za 
nadšeného aplausu přihlížejících více
než dvě hodiny. Svou exhibici předve-
dl i mistr světa v hip hopu, tanečník, 
choreograf a trenér František Bodnár. 
Ovace diváků sklidili také dva školou 
povinní závodníci v break dance za 
svůj přímý taneční souboj.

Žongléři na Židovských pecích
Ve velkou manéž se zase na celou so-

botu proměnil park na Židovských pe-
cích. Již podruhé si tu daly dostaveníčko 
desítky nadšenců s kuželkami, míčky, 
koulemi, kruhy a dalším artistickým ná-
činím. Setkání žonglérů zakončila po se-
tmění ohnivá show.

Náhodný návštěvník, který by v so-
botu prošel třetí městskou částí, by si 
tak mohl pomyslet, že zde začalo léto 
o několik dní dříve. Od Pražačky přes 
Židovské pece až na Vítkov, od hip-ho-
perů přes žonglující artisty až po tančící 
publikum na pivobraní bylo na Žižkově 
všechno a všichni v pohybu. -red-

Otevřená radnice
jak a kde si vyřídit 
své úřední záležitosti 
– kuchařka pro občany

Čtěte na str. 4

Radní a poslanec
rozhovor o Žižkově 
i velké politice 
s Danielem Reisiegelem

Čtěte na str. 3

Match má vítěze
o rozuzlení nevšedního 
divadelního projektu 
v Paláci Akropolis

Čtěte na str. 6

Žižkov v pohybu
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Národní 
knihovna NE!

Začnu heslem. Říkám 
jednoznačné NE návr-
hu Národní knihovny 
od architekta Jana Kap-
lického.

Tento nekonform-
ní návrh vyvolává ce-
lou řadu emocí a dis-

kusí (jako každý takový návrh) a tato 
polemika s sebou přináší řadu proti-
chůdných a mnohdy extrémních názo-
rů. Vyjadřují se k němu opravdu všichni, 
odbornou veřejností počínaje a hlavou 
státu konče. Vyslovuji tedy svůj názor ta-
ké rázně. Zbývá jen říci, proč tak činím:

Především nepopírám, že Praha po-
třebuje neotřelou, možná i provokativní 
či kontroverzní moderní architekturu. 
Ovšem potřebuje ji na jiném místě. Pod-
le mého soudu není třeba zabíjet takto 
kontroverzní budovou střed města a pa-
norama pražského hradu. Máme v Pra-
ze mnoho lokalit, kde je spoustu místa 
na experimenty tohoto typu a které by 
neotřelá budova jednoznačně pozvedla.

Ale o to mi v tomto článku nejde. 
Záměrně jsem volil v první části to-
hoto textu formulace identické s for-
mulacemi kolegy Pechy, který se v mi-
nulém čísle vyjádřil pro „chobotnici“. 
Často totiž nemusí zaznívat argumen-
ty, ale pouze prezentace osobního po-
stoje. Kolega Pecha je profesí výtvar-
ník a spousta odborníků se dnes staví 
z jakýchsi odborných pozic na tu, či 
onu stranu sporu. Já však říkám: jsem 
sice profesí stavař, ale především jsem 
Pražan a daňový poplatník. Jako tako-
vý mohu vyslovit svůj názor stejně sil-
ně jako kdokoliv jiný. Hlasů pro i proti 
mohou být stovky, jdou napříč odbor-
nou i laickou veřejností a politickými 
stranami. I takováto „nepolitická“ věc 
se zapojením dostatečného počtu dis-
kutujících stává politikem. Tyto noviny 
však již dlouhá léta držíme v podobě 
apolitického informačního měsíčníku, 
který nemá občanům přinášet polemi-
ku, ale informace a vysvětlování kro-
ků radnice. I o věci nesouvisející s na-
ší městskou částí bychom se zde mohli 
hádat rok. A to nechceme.

Rád bych, aby nám tato diskuse, 
k níž se již nebudeme vracet, byla pří-
kladem toho, čemu se budeme i napříš-
tě vyhýbat. Ať se spory vedou v televizi, 
denících i na internetu. V našich novi-
nách tomu tak nebude.

Pavel Hurda,
radní Prahy 3 a člen Redakční rady RN

Zvolená úprava lokality vychází
z referenda mezi obyvateli domů na 
Hollarově náměstí a v ulicích Sobě-
slavská, U Vinohradské nemocnice 
a Vinohradská, kterými je vnitroblok 
vymezen. „Žijí zde lidé několika ge-
nerací, kteří mají různá přání. Snažili 
jsme se, aby zde všechny zájmové ka-
tegorie nalezly své místo,“ uvedla při 

slavnostním otevření, které proběhlo 
ve středu 20. června, starostka Milena 
Kozumplíková.

Rekonstrukce vnitrobloku v Sobě-
slavské ulici přišla na 4,7 milionu ko-
run. Přestavba lokality začala v říjnu 
loňského roku. Při revitalizaci byly za-
chovány kvalitní vzrostlé stromy, kte-
ré byly doplněny novou výsadbou stro-
mů, keřů a trvalek. Nově je zde vytvořen 
bezbarié rový přístup a opraveny původ-
ní schody. Na dětském hřišti je pro dodr-
žování pitného režimu a pro hygienické 
účely umístěno pítko s čistou vodou.

Jako symbol vnitrobloku zvolili au-
toři projektu velrybu. Znak velryby je 
umístěn na vstupních vratech z ulice 
a při pozorné prohlídce vzniklého par-
ku, nejlépe z horních pater domů, zjis-
títe, že uprostřed odpočinkové zahrady 
jsou dřeviny upraveny do tvaru velryby. 
Z ulice je zelená oáza mezi domy pří-
stupná pouze ze Soběslavské ulice, dále 
pak zadními vchody okolních budov. 

Slavnostního otevření vnitrobloku se 
vedle starostky Mileny Kozupmlíkové 
a místostarosty Martina Bendy zúčast-
nila i dětská kolaudační komise, která 
se ihned po přestřižení pásky vydala na 
hřiště vyzkoušet nové herní prvky. -red-

Vnitroblok Soběslavská nabízí zelený azyl 
Při rekonstrukci pamatovala radnice na hry dětí i odpočinek dospělých

OÁZA KLIDU – během slavnostního otevření si starostka MČ Praha 3 Milena 
Kozumplíková vyzkoušela účinek relaxační části parku.

Mezi obytnými domy 
v Soběslavské 
ulici vznikl nový 
park. Žižkovská 
radnice v dříve 
neudržovaném 
vnitrobloku 
vybudovala dětské 
hřiště, terasovité 
zahrady, prostor 
pro venčení psů 
i klidovou zónu 
s lavičkami a se 
spoustou zeleně.
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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) 16. 7., 13. 8.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 23. 7., 20. 8.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 2. 7., 30. 7., 27. 8.
4. Přemyslovská/Sudoměřská (2) 9. 7., 6. 8.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 16. 7., 13. 8.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 23. 7., 20. 8.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 2. 7., 30. 7., 27. 8.
8. U Rajské zahrady/Vlkova (2) 9. 7., 6. 8.

Okruh C termín přistavení
  9. nám. Barikád (2) 16. 7., 13. 8.
10. Ambrožova/Malešická (4) 23. 7., 20. 8.
11. Jeseniova 143 (3) 2. 7., 30. 7., 27. 8.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 9. 7., 6. 8.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 16. 7., 13. 8.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 23. 7., 20. 8.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 2. 7., 30. 7., 27. 8.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 9. 7., 6. 8.

ze dne 30. 5.
Schválila
• odložení splátek návratné bezúročné 
půjčky pro opravu domu v péči spole-
čenství vlastníků jednotek • vítěze vý-
běrových řízení na garážová stání, ne-
bytové prostory a ateliéry • poskytnutí 
darů ze sociálního a zdravotního fon-
du OS Remedium Praha a Svazu di-
abetiků • žádosti o poskytnutí by-
tu v Domově s pečovatelskou službou 
8 občanům • záměr prodeje bytového 
domu s pozemky a šesti garáží Koně-
vova 142 a doporučila  ZMČ P-3 tento 
prodej schválit v III. etapě privatizace 
• zpracování pasportu veřejné zeleně 
ve správě MČ P-3 • doporučení bytové 
komise • záměr na získání objektu že-
lezničního tunelu na Vítkově po zruše-
ní provozu na Turnovské trati
Souhlasila
• s realizací VIII. ročníku Žižkovského 
pivobraní 2007 • se záštitou Městské 
části Praha 3 nad projektem „1. Praž-
ské Kempování“, který proběhne ve 
dnech od 31. 5. do 4. 6. 2007 na vrchu 
Vítkově • se stavbou privátního klu-
bu FK Viktoria Žižkov a s ubouráním 
části tribuny • s uzavřením nájemní 
smlouvy s vítězi výběrových řízení na 
čtyři byty
 

ze dne 6. 6.
Doporučila
• ZMČ P-3 schválit vyhodnocení výbě-
rového řízení na prodej 51 nově vybu-
dovaných bytových jednotek v domech 
Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50 
• ZMČ P-3 schválit vyhodnocení výbě-
rového řízení na prodej volných bytů 
K Lučinám 11, 13, 15, 19, 20 a 22 

ze dne 13. 6.
Schválila
• vítěze výběrových řízení na čtyři by-
ty a souhlasila s uzavřením nájemních 
smluv 
Souhlasila
• s konáním 3. ročníku akce „Věda v uli-
cích“ na nám. Jiřího z Poděbrad • s Pro-
mo akcí na točenou Kofolu na nám. Ji-
řího z Poděbrad • s pořádáním Setkání 
žonglérů na Židovských pecích • s pro-
nájmem atelieru akademické malířce 
Heleně Francové • s poskytnutím pe-
něžitého daru Gymnáziu Sladkovské-
ho nám. za umístění v soutěži Pohár 
starosty Hartiga • s poskytnutím peně-
žitého daru ve výši 7 000 Kč pro Dům 
dětí a mládeže ULITA, ZUŠ Učňovská 
a Pedagogicko-psychologickou porad-
nu pro Prahu 3 a 9 jako prémii pro nej-
lepší pedagogy • se zakoupením služeb-
ního vozidla pro Sportovní a rekreační 
areál Pražačka • s příkazními smlou-
vami na dvoupodlažní nástavby a re-
generace domu Na Lučinách 1, 3 a na 
regeneraci panelového domu V Za-
hrádkách 50 • s příkazními smlouva-
mi na rekonstrukce kotelen Biskupco-
va 53 a Jeseniova 75 • s rekonstrukcí 
vzduchotechnického zařízení v kuchyni 
MŠ Sudoměřská • s opravou elektroin-
stalace v MŠ a ZŠ Vlkova
Doporučila
• ZMČ schválit prodej bytových domů 
Jeseniova 153, 155, 157 a 159 v rámci 
III. etapy privatizace
Zrušila
• zadávací řízení na zateplení fasá-
dy a výměnu oken v ZŠ K Lučinám“ 
a souhlasila s vypsáním nového zadá-
vacího řízení

Letní 
odstávky 

vody
Spolehlivé dodávky tepla v průbě-

hu zimních měsíců vyžadují, aby by-
la na zařízeních provedena potřeb-
ná údržba a opravy. Nejvhodnějším 
obdobím jsou letní měsíce, kdy není 
potřeba vytápění. Z těchto důvodů 
je Pražská teplárenská a. s., jako již 
každoročně, nucena přistoupit k pra-
videlným plánovaným údržbovým 
pracím. V Praze 3 budou během od-
stávky kontrolovány a vyměněny ar-
matury i opraveny části potrubí.

Přehled termínů odstávek v Měst-
ské části Praha 3:

Lokality Termíny 
Chmelnice 15. 7. – 22. 7.
Jarov 15. 7. – 22. 7.
Vinohrady 15. 7. – 22. 7.
Žižkov 15. 7. – 22. 7.

Za dočasné snížení komfortu byd-
lení se Pražská teplárenská svým zá-
kazníkům a návazným odběratelům 
omlouvá a děkuje za pochopení. Bliž-
ší informace o odstávkách je mož-
no zjistit na internetových stránkách 
www.ptas.cz.

Ing. Martin Pavelka, 
mluvčí Pražské teplárenské, a. s.

Deset nových sanitek, každý vůz 
za více než 3,5 milionu korun, předal 
14. června primátor Pavel Bém pražské 
zdravotnické záchranné službě. Jednalo 
se o každoroční obměnu části vozového 
parku záchranky, která nyní disponuje 
celkem 110 vozy. 

Pražská záchranka je jednou z největ-
ších organizací svého druhu v republi-
ce. Ročně přijme 310 tisíc tísňových vo-
lání a převeze 30 tisíc pacientů. Již 6 let 
záchranka svůj vozový park vybavu-
je skříňovými sanitními vozy, které jsou 
standardním typem pro metropolitní zá-
chranné služby v zemích EU. Letošní do-
dávka vozidel je opět na podvozku Mer-
cedes-Sprinter, který byl v r. 2006 zcela 
inovován a vybaven silnějším motorem 
s automatickou převodovkou. Standard-
ně jsou nové vozy vybaveny klimatiza-
cí. Více než deset let jsou vybavovány 
odpruženými hydraulickými a strano-
vě posuvnými stoly a speciálními nosít-
ky s odnímatelným podvozkem a s volně 
nastavitelnou polohou. 

Slavnostního předání se zúčastnila 
také starostka Prahy 3 Milena Kozum-
plíková. -red-

Rada městské části Praha 3 Deset sanitek pro Prahu

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

STAROSTKA MČ PRAHA 3 Milena Kozumplíková s radním HMP Mila-
nem Pešákem a ředitelem ZZS hl. m. Prahy Zdeňkem Schwarzem (vlevo)

ŽIŽKOV PŘEJE DLOUHOVĚKOSTI – neuvěřitelných 102 let oslavila 
17. června v domově pro seniory v Malešicích paní Aloisie Pražáková z Prahy 3. Po-
přát jí k jejímu velikému jubileu přišel s květinami a dárkovým balíčkem také zástupce 
starosty pro sociální oblast Martin Benda. Paní Pražáková hosty ze žižkovské radnice 
přivítala na svůj věk velmi svěže a rozdávala při tom úsměvy na všechny strany.

POHÁR STAROSTY DĚTEM Z JESENIOVY – Krásné počasí přivítalo 
v čtvrtek 21. června na stadionu Pražačka žáky všech základních škol třetí městské 
části, kteří se zde utkali v přehazované, volejbalu, malé kopané i nohejbalu. Na zá-
věr sportovního odpoledne, které se koná tradičně koncem školního roku, proběhlo 
vyhlášení výsledků celoroční soutěže o Pohár starosty Prahy 3. První místo obsadili 
sportovci ze ZŠ Jeseniova, druhé ZŠ Lupáčova a třetí ZŠ K Lučinám. Ceny vítězům 
předala starostka Milena Kozumplíková a místostarosta Jiří Matušek.

MČ Praha 3
vyhlašuje  
VII. ročník 
fotografické 
soutěže 

„Žižkov 21. století“
Podmínky soutěže:
1. Přihlásit se mohou občané ve věku od 16 let.
2. Témata fotografií: • Žižkov a kultura (aneb proč rád žiji v Praze 3) • Sportovní 
zápolení v Praze 3 • Životní prostředí • Proměny Žižkova a Vinohrad (moderní 
architektura – líbí se nám?).
3. Nejmenší doporučený formát černobílé či barevné fotografie – 18x24 cm, event. 
15x21 cm, odvozeniny při zachování delší strany.
4. Fotografie, na jejichž rubu musí být uvedeno celé jméno, adresa a telefon autora, 
zasílejte na adresu: MČ Praha 3, odd. kultury, Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3.
5. Uzávěrka soutěže je 15. 10. Ceny za vítězné snímky se budou pohybovat 
v rozmezí 500 až 2000 Kč. Vyhodnocení provede odborná porota, účastní-
ci budou vyrozuměni do konce října. Oceněné práce najdete na www.praha3.cz, 
případně též v Radničních novinách Prahy 3.
6. Zaslané fotografie se autorům nevracejí a zůstávají vyhlašovateli sou-
těže. Pořadatelé si vyhrazují možnost využít je při propagaci soutěže a s ní souvi-
sejících aktivit.
Všechny zúčastněné autory žádáme (v případě možnosti) o zaslání fotografií i v elek-
tronické podobě na e-mail: danal@praha3.cz.

Bc. Dana Laštovičková, vedoucí oddělení kultury

„MERCEDES, KTERÝM JE LEPŠÍ NIKDY NEJET“ – tak označil deset nových sanitních vozů pro pražskou 
zdravotnickou záchranou službu primátor Pavel Bém.

Žáci ze dvou škol ovládli dvě tra-
diční soutěže, pořádané na naší měst-
ské části. V jedenáctém ročníku klá-
ní na poli přírodovědných znalostí 
– nazvaného Za kapkou rosy – obsadi-
li v konkurenci deseti svých vrstevní-
ků všechny medailové pozice žáci zá-
kladní školy K Lučinám. První místo 
svými znalostmi získala Veronika Vit-
nerová, před druhou Annou Mandelo-
vou a třetí Annou Pávkovou. 

Ve čtvrtém ročníku literární soutě-
že Krok za krokem – Žižkovksé za-
myšlení si v kategorii jednotlivců nejlé-
pe poradila Michaela Nováková ze ZŠ 
Pražačka před svou spolužačkou Lucií 
Nesnídalovou. Třetí se umístila Alžbě-
ta Mandelová ze ZŠ K Lučinám. Také 
v kategorii kolektivů vystoupila na stu-
peň nejvyšší dvojice z Pražačky – Domi-
nika Srpová a Barbora Fiedlerová.

 -red-

Vyhlášení výsledků školních soutěží
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Čtyřiatřicetiletý inženýr ekonomie Da-
niel Reisiegel je na žižkovské radni-
ci členem rady a zároveň spojkou do 
světa vysoké politiky. Svou původní 
profesí asistent auditora a daňový po-
radce do politiky vstoupil v roce 1997. 
Od roku 2002 byl na třetí městské části 
zástupcem starosty pro finance, inves-
tice, majetek a energetiku. V loňských 
parlamentních volbách byl zvolen po-
slancem Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR. Je místopředsedou kon-
trolního výboru sněmovny a členem 
zahraničního výboru. Ve volném čase 
se věnuje především sportu – cyklisti-
ce, kolečkovým bruslím, squashi, flor-
balu a tai-ji.
Vy jste rodilý Žižkovák, prožil jste 
zde celý život, co pro Vás tato čtvrť 
představuje?

Kouzlo tohoto místa se těžko vysvět-
luje slovy. Je to směs složená z lidí, vůní, 
specifické architektury...
Do politiky jste vstupoval v roce 1997. 
Proč?

Politika mne lákala už dlouhou do-
bu před tím. Skutečně mne rozhoupaly 
až události okolo roku 1996, kdy se za-
čala stupňovat vyděračská politika ma-
lých koaličních stran v tehdejší Klauso-
vě vládě a politické i společenské klima 
se začalo kazit. Všude byla cítit dezilu-
ze, řada lidí začala na politiku aprior-
ně nadávat a plivat. Začalo mě to štvát, 
tak jsem si řekl, že s tím něco udělám, 
a vstoupil jsem do ODS těsně před tak-
zvaným sarajevským atentátem na Vác-
lava Klause.

Jste poslancem a zároveň radním na 
žižkovské radnici. Jak se dají tyto dvě 
funkce skloubit?

Když právě v parlamentu neprobí-
há plénum, dají se tyto obě funkce dob-
ře stihnout. A pokud výjimečně nestih-
nu zasedání Rady městské části, tak to 
neznamená, že pro Radu nepracuji. Zá-
sadně vždy před zasedáním pečlivě stu-
duji materiály, které se mají projedná-
vat, a s příslušnými místostarosty je 
konzultuji.
Jaké má výhody pracovat v komunální 
politice i v nejvyšším zákonodárném 
sboru Česka?

Práce v komunální politice a v par-
lamentu jde vcelku dobře propojit. Na 
rozdíl od řady kolegů, kteří se pohy-
bují jen ve vrcholné politice, mám díky 
práci na komunální úrovni neustálou 
zpětnou vazbu. Okamžitě vidím řadu 
nesmyslů v zákonech, které stavějí sta-
rosty, radní a úředníky do obtížně řeši-
telných situací.
Jaké například?

Například je třeba se zabývat přene-
senou působností výkonu státní sprá-
vy. Na obce a městské části je neustále 
převáděna řada agend, které vykonává 
za centrální organizace státní správy. 
Od živnostenské, přes občanskospráv-
ní agendu až po vyplácení sociálních 
dávek. Stát tak na obce přehodil svo-
ji agendu bez přidělení odpovídajících 
finančních prostředků na tuto činnost. 
Málokdo si to uvědomuje, ale když 
jsem analyzoval jen situaci na na-
ší městské části, zjistil jsem, jaká je to 

zátěž. Celých 60 % výkonu žižkovské 
radnice dnes zaměstnává právě pře-
nesená působnost výkonu státní sprá-
vy a jen 40 % činností je věnováno to-
mu, čemu by se měly radnice primárně 
věnovat, tedy komunálním samospráv-
ním problémům. To je velmi špatný po-
měr poměr.
S jakými problémy se na Vás lidé z Pra-
hy 3 obracejí jako na poslance?

Ve většině případů jsou to problé-
my, které poté řeším s radnicí a niko-
liv na půdě parlamentu. Jde o bytové, 
sociální problémy a podobně. Nedávno 
jsem řešil s ministrem spravedlnosti ta-

ké podněty ohledně odměn přísedících 
u soudu. Řada připomínek se týká ta-
ké daňové problematiky, složitých pra-
videl a podmínek...
Jste místopředsedou kontrolního výbo-
ru, který byl v parlamentu nově ustano-
ven až v tomto volebním období. Jaký 
byl důvod jeho vzniku?

Ve všech vyspělých zemích mají nej-
vyšší zákonodárné sbory výbory pro 
rozpočtovou kontrolu, které sledují vy-
užívání veřejných financí. Navíc výbory 
obecně mají pravomoc úkolovat minis-
terstva a státní organizace. Do součas-
né doby tuto oblast český parlament 
opomíjel. Do budoucna chci změnit 
současnou praxi, kdy se kontroluje 
pouze to, zda byly peníze daňových po-
platníků vynaloženy v souladu se záko-
nem, ale už ne zda bylo nutné je utratit. 
Například ve Velké Británii kontrolu-
jí i samu efektivitu vynakládání finanč-
ních prostředků. 
Jste spolupředkladatelem návrhu no-
vely zákona o finanční kontrole, který 
v poslanecké sněmovně právě prošel 
prvním čtením. Jaký je smysl této práv-
ní úpravy?

Zákon o finanční kontrole je legisla-
tivní normou, ve které se snažíme na-
lézt cesty, jak efektivněji kontrolovat 
nakládání s veřejnými financemi. Z na-
ší analýzy vyplývá, že pět z šesti kapitol 
státního rozpočtu má neprůkazné účet-
nictví. Zákon by měl státní a veřejné fi-
nance celkově zprůhlednit. Konkrétně 
tato novela upřesňuje základní kontrol-
ní mechanismy.

Efektivitu nakládání s penězi daňových 
poplatníků v současnosti kontroluje 
Nejvyšší kontrolní úřad. Není to do-
statečné? V čem může váš parlamentní 
výbor vedle legislativní činnosti změnit 
současnou situaci?

Nejvyšší kontrolní úřad provede 
kontrolu nakládání s financemi v té či 
oné instituci, přednese svůj kontrol-
ní závěr a zveřejní jej v tisku. Tím však 
pravomoci NKÚ končí. Do určité míry 
je to jen plácnutí do vody. Kontrolní vý-
bor však může na základě této kontro-
ly jako parlamentní orgán, jemuž je vlá-
da zodpovědná, úkolovat ministerstva 
a žádat zjednání nápravy.
Co je třeba v oblasti kontroly nakládá-
ní s veřejnými prostředky především 
změnit?

Především je nutné nastavit pravi-
dla tak, aby kontrola nebyla formální, 
aby za ni osoba, která je výkonem kon-
trolní činnosti pověřena, nesla zodpo-
vědnost. V současnosti tito funkcioná-
ři mají pravomoci kontroly provádět, 
ale za špatný výkon své činnosti nene-
sou žádnou zodpovědnost. A kde není 
nebezpečí sankce, není ani odpověd-
ný přístup.
Mezi Vaše koníčky patří čínské cviče-
ní tai-ji, ve kterém se pokročilost měří 
podle počtu forem. Kolik forem tedy 
cvičíte?

Cvičím 13 forem (pozn. red.: základ-
ní sestava), zato intenzivně. Nemám, 
bohužel, časově šanci se chodit pravi-
delně učit.

-jas-

Kontrolu veřejných financí je třeba zvýšit 
tvrdí radní, poslanec a bývalý místostarosta Daniel Reisiegel

S budováním nástaveb na rekon-
struovaných panelových domech a do-
mech s panelovými prvky začala třetí 
městská část v roce 1997 v Kunešově 
ulici. Cílem tohoto projektu, který po-
té pokračoval i v dalších ulicích Žižko-
va, byla snaha radnice o zlepšení vi-
záže ulic Prahy 3, snížení energetické 
náročnosti budov, zlepšení technolo-
gických náležitostí a také snaha o zvý-
šení komfortu obyvatel. 

Celý projekt šel ruku v ruce s privati-
zací domovního fondu nájemníkům by-
tových jednotek. Vedení městské části 
bylo totiž jasné, že v případě prodeje ne-
opravených bytů jejich nájemníkům by 
nově vzniklá společenství vlastníků ne-
měla finančně ani manažersky dostatek 
síly pustit se do takto rozsáhlých rekon-
strukcí.  V domech byla vyměněna ok-
na, zatepleny pláště, zrekonstruovány 
svislé odpady a rozvody elektroinstala-
ce, upraveny vnitřní prostory, obnove-
na bytová jádra a přistavěny výtahy. Re-
konstruované byty jsou za výhodných 
podmínek nabídnuty nájemníkům. Přes-
tože zákon umožňuje po uplynutí osm-
náctiměsíční předkupní lhůty prodat i 
obsazené byty třetím osobám, v pravi-
dlech privatizace naší městské části ta-
kovýto postup zakotven není.

Byty v nástavbách pak městská část 
prodává zájemcům ve veřejné soutě-
ži za nejvyšší nabídkovou cenu. Účast-

nit se jí mohou jak jednotliví občané, 
tak i právnické osoby. Projekt násta-
veb tak umožnil nájemníkům získat 
do vlastnictví bydlení v dobrém stavu, 
novým zájemcům o byty v nástavbách 
splnit jejich sen o bydlení a městské 
části zatraktivnit lokalitu žižkovských 
sídlišť.

Výhodný ekonomický model, kdy 
opravy domu a terénní úpravy v jeho 
okolí hradíme z výtěžku prodeje, bě-

ží na naší městské části již desátým ro-
kem. Má svou historii a zdálo by se, 
že nás nemůže již nic překvapit. Přes-
to jsme se příjemného překvapení do-
čkali v minulých týdnech. 

V rámci poslední realizované inves-
tiční akce v ulici Pod Lipami bylo v ná-
stavbách vytvořeno 51 nových bytů, na 
které byla následně vypsána veřejná 
soutěž. Do tohoto tendru bylo podáno 
neuvěřitelných 1800 nabídek. Nejvyšší 
vydražená cena se vyšplhala na 60 tisíc 
korun za metr čtvereční!

Přestože zájem o nástavby v mi-
nulých letech permanentně rostl, po-
ptávka po nových bytech Pod Lipami 
představuje nebývalý skok od minu-
lé investiční akce (nástavby v ulicích 
K Lučinám a K Chmelnici se v minu-
lém roce prodávaly za 37 tisíc Kč/m2). 
Zasedání komise, která veřejnou sou-
těž 4. června vyhodnocovala, se tak 
pro nebývalý počet nabídek protáhlo 
do časných ranních hodin.

A jaké jsou důvody takovéhoto 
boomu? Je to samozřejmě obecně zvy-
šující se zájem o byty ovlivněný zvy-
šujícím se optimismem ve společnosti 
i ve finančních kruzích. Výsledky ten-
dru však dokreslují také zvyšující se 
zájem o bydlení na Žižkově v očeká-
vání plánovaného urbanistického roz-
voje na území Nákladového nádraží 
Žižkov a výstavby v lokalitě Vacko-
va. Svůj význam zde samozřejmě hra-
je i ráz celé lokality, která svou příjem-
nou lidskou a zabydlenou atmosférou 
láká nové obyvatele.

Výběrové řízení na nástavby v ulici 
pod Lipami se tak stalo důkazem pravdi-

vosti našich slov o tom, 
že Žižkov se stává dob-
rou adresou a dobrým 
místem pro život. 

Milena Kozumplíková, 
starostka

Nebývalý zájem o nástavby

HARTIGŮV POHÁR MAJITELE NEZMĚNIL – pohár pojmenovaný po prv-
ním žižkovském starostovi získává vždy v červnu ta škola z Prahy 3, jejíž žactvo do-
sáhlo v průběhu školního roku nejlepších výsledků v měření sil na poli vědomostním. 
Letos se různých soutěží a olympiád v matematice, fyzice, chemii, biologii, dějepisu, 
zeměpisu, češtině, němčině, angličtině a programování zúčastnilo přes pět stovek žáků 
základních škol a studentů odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, někteří z nich 
vystoupili na stupně vítězů i v několika disciplínách. Pohár starosty Hartiga převzala 
z rukou starostky Mileny Kozumplíkové a jejího zástupce pro školství Jiřího Matuš-
ka reprezentace Gymnázia Karla Sladkovského. Žáci této školy tak navázali na svůj 
loňský triumf. Předloňský vítěz – ZŠ Lupáčova – se tak musel spokojit až s druhým 
místem, jako třetí skončila ZŠ K Lučinám.

„O 51 nových bytů usiluje 
1800 nabídek. Výběrové 
řízení je důkazem, že 
Žižkov se stává dobrou 
adresou a dobrým místem 
pro život.“

Ve svahu pod jarovskou školou 
V Zahrádkách byly provedeny geolo-
gické sondy, které mají za úkol zjistit 
vhodnost tohoto prostoru pro umístě-
ní „polopodzemních“ garáží. Celá ak-
ce, u které nechyběl bagr a poničené 
keře a stromky, vyvolala veliký ohlas 
veřejnosti. Protože bydlím za dvěma 
rohy a moje děti zmíněnou školu na-
vštěvují, byl jsem osloven ne pouze 
oficiálně jako všichni členové zastupi-
telstva, ale mluvil jsem osobně i telefo-
nicky s řadou sousedů, které celý pro-
jekt velmi zneklidnil.

Rád bych proto na tomto místě uve-
dl některé věci na pravou míru. Po-
nechme teď stranou zjevně nešetrný 
průběh zmíněných geologických sond: 
k ničemu takovému městská část sou-
hlas nedala a již nyní se rozbíhají úřed-
ní postupy, kterými bude tento omyl 
napraven a zeleň obnovena. Podstat-
ná je však otázka, zda budou pod naší 
školou vybudovány garáže až pro dvě 
stovky vozidel. Vzhledem k nedostat-
ku parkovacích míst na téměř celém 
území Prahy 3 se ve všech alespoň tro-
chu vhodných lokalitách zkoumá mož-

nost stavby garáží, o které mají naši 
občané veliký zájem. V žádném pří-
padě to však neznamená, že na všech 
těchto zkoumaných místech se vskut-
ku stavby provedou, a už vůbec nic to 
nevypovídá o časovém horizontu. Za-

tím se na Jarově jakžtakž zaparkovat 
dá, ovšem je těžko říci, jak bude situa-
ce vypadat za pár let. Není vyloučeno, 
že jednou nebude kam vozidla umís-
tit, a možná budeme naopak sepisovat 
petice, ať nám někdo vybuduje garáže. 
Je povinností radnice být na takovou 
situaci připraven a v případě nouze 
o parkovací místa být schopen pružně 
reagovat a další místa vybudovat.

Takže ano, radnice zvažuje stav-
bu garáží na uvedeném místě. Ale zda 

a kdy k ní dojde je ve hvězdách. Jsem 
upřímně potěšen, že se lidé v naší čtvr-
ti rozhlížejí kolem sebe a nebojí se 
ozvat, když se jim něco nelíbí. Jsem 
rád, že jsme tento problém veřejně 
otevřeli a mluvíme o něm. Zatím však 
se vší odpovědností vyzývám: sledujte 
dál vývoj situace, ale žádnou paniku. 
Nic ještě nebylo schváleno, žádná stav-
ba není připravena.

Osobně budu samozřejmě celou 
situaci sledovat a objeví-li se něja-
ký vývoj, prostřednictvím těchto no-
vin s ním budu veřejnost seznamovat. 
Jestli se jednoho dne se vskutku začne 
taková stavba připravovat, nepochyb-
ně budeme s místními občany komuni-
kovat, zjišťovat, jestli projevují zájem 
o pronájem garážového stání, případ-
ně zda ke stavbě mají výhrady. Míst-
ní občané nemají právo veta, ale naše 

radnice je připravena 
s nimi o stavbách zá-
sadního významu ko-
munikovat.

Martin Benda,
zástupce starosty

Budeme mít garáže 
pod školou V Zahrádkách?

Místní občané nemají 
právo veta, ale naše 
radnice je připravena 
s nimi o stavbách 
zásadního významu 
komunikovat.

Zastupitelstvo Městské části Praha 3 
schválilo na svém zasedání dne 19. 6. 
Závěrečný účet za rok 2006 bez vý-
hrad. Závěrečný účet komplexně popi-
suje hospodaření městské části v roce 
2006 a porovnává 
položky schválené-
ho a upraveného 
rozpočtu se skuteč-
ným plněním nejen 
příjmů a výdajů, ale 
též finančních ope-
rací včetně tvorby a použití jednotlivých 
účelových fondů.

Hospodaření v roce 2006 vypada-
lo následovně: Schválené příjmy činily 
739 mil. Kč, upravené 856 mil. Kč a sku-
tečné příjmy 861 mil. Kč. Výdaje dosáh-
ly výše 818 mil.Kč, upravené 906 mil.Kč 
a skutečné 846 mil.Kč. Původní schodek 
ze schváleného rozpočtu byl kryt zapoje-
ním finančních zůstatků z minulých let.

Vzhledem k tomu, že reálné příjmy 
dosažené v roce 2006 byly vyšší než plá-
nované a naopak bylo dosaženo reál-
ných úspor v běžných i kapitálových vý-
dajích, skončilo hospodaření Městské 
části Praha 3 za rok 2006 přebytkem ve 
výši více než 15 mil. Kč

V oblasti příjmů došlo k vyššímu na-
plnění vlastních příjmů městské části 

zejména v oblasti vybraných poplatků 
za psy, za užívání veřejného prostran-
ství, za správní poplatky a daně z nemo-
vitosti. Současně byla úspěšná i jednání 
o navýšení jak neinvestičních, tak inves-

tičních dotací pro 
naší městskou část 
získaných od hl. m. 
Prahy.

V oblasti výda-
jů došlo k úspo-
rám běžných výdajů 

účelným hospodařením zejména v oblasti 
správy účelových fondů, a u kapitálových 
výdajů hospodárným plněním výdajů do 
bytového fondu.

Vzhledem k výše uvedeným pozitiv-
ním skutečnostem v naplnění příjmů 
a účelné úspoře výdajů hospodařila 
Městská část Praha 3 v roce 2006 bez 
přijetí úvěrů příp. jiných cizích zdrojů 
a byla plně schopna financovat všech-
ny plánované akce včetně významných 
investic do nové bytové výstavby. Do-

stála tak v průběhu 
roku bez problémů 
všem svým finančním 
závazkům.

Jan Šmíd,
zástupce starosty

Závěrečný účet schválen

„Díky účelnému 
hospodaření dostála městská 
část bez problému všem 
svým závazkům.“
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Oslovení úředníci se shodli na tom, že doporu-
čují občanům, aby nejdříve kontaktovali pří-
slušné oddělení telefonicky a zjistili, co vše bu-
dou k vyřízení žádosti potřebovat. Vyhnou se tak 
opakovaným návštěvám a zdržením při vyřizo-
vání svých záležitostí. Formuláře jsou většinou 
ke stažení na internetových stránkách MČ, podá-
vají se do podatelny. Tento stručný nástin činnos-
ti zachycuje pouze ty oblasti působností, které se 
týkají občanů, některé odbory jsou určeny čás-
tečně či zcela pro chod úřadu, jiné slouží i dal-
ším organizacím. 

jednotné telefonní číslo Úřadu MČ Praha 3
222 116 + příslušná linka

Odbor bytů 
a nebytových prostor

Lipanská 9 2 a 3. podlaží � linka 575
Žádost o nájem bytu – linka 556 a 576 mohou 
podat občané s trvalým pobytem na Praze 3. 
Formulář lze nalézt na internetových stránkách 
www.praha3.cz nebo v podatelně. Žádost je třeba 
podat do podatelny. Nové nájemní smlouvy jsou 
uzavírány pouze ze sociálních či zdravotních dů-
vodů na základě doporučení bytové komise a sou-
hlasu Rady MČ.
Výměna bytů – linka 556 a 576 formulář lze na-
lézt na internetových stránkách www.praha3.cz 
nebo v podatelně, a to včetně seznamu dokumen-
tů, které musí být k žádosti přiloženy. Žádost je 
třeba podat do podatelny. 
Přechod nájmu bytu – linka 554 a 573 formulář 
získá zájemce u správce objektu, jím potvrzený 
dokument pak podá do podatelny.
Pronájmy nebytových prostor v majetku MČ – 
linka 568, 569 a 570 nabídku naleznou zájemci 
na úřední desce, formulář na www.praha3.cz ne-
bo v podatelně.
Výběrové řízení na pronájem bytů – linka 556 
a 576 nabídka na úřední desce, nabídku do výbě-
rového řízení pak podají do podatelny nebo za-
šlou poštou. 
Archiv odboru – linka 575 nahlížení a kopie do-
kumentů.

Odbor dopravy
Seifertova 51 přízemí a 1. patro � linka 403
Zvláštní užívání komunikace – povolování vý-
kopů, stavebních záborů, reklamních poutačů, 
předzahrádek apod., formulář na www.praha3.cz
 nebo v podatelně, vyplněný dokument podávají 
zájemci do podatelny.
Úprava dopravního režimu – žádost o umístění 
dopravních značek. Tuto žádost s odůvodněním 
návrhu předají zájemci do podatelny.
Místní poplatek za užíváni veřejného prostran-
ství – formulář na www.praha3.cz, předává se vy-
plněný do podatelny.
Parkovací karty – do uzávěrky tohoto čísla bo-
hužel nebylo jasné, kde se budou parkovací kar-
ty prodávat.

Technický stav komunikací – výluky a propadlé 
vozovky vyřizuje TSK hl. m. Prahy, Milíčova 24, 
Praha 3.

Odbor ekonomický
Lipanská 11 1 a 2. patro � linka 330
Poplatky ze psů – platí se osobně (pondělí a stře-
da: 8–18 hod.), s sebou OP, očkovací průkaz psa, 
po přihlášení dostávají majitelé dále složenky poš-
tou, hlášení změn písemně do 15 dnů.

Odbor hospodářské správy
oddělení podatelny

Lipanská 14 přízemí � linka 429
Seifertova 51 přízemí � linka 397
Podatelna – při podávání žádostí a dalších doku-
mentů se doporučuje mít připravenou kopii doku-
mentu pro potvrzení přijetí (za poplatek je možné 
okopírovat dokument i přímo v podatelně).

Odbor kultury
Lipanská 14 3. patro � linka 251
Společenské akce, poplatky ze vstupného, odsou-
hlasení místa akce, informace o akcích MČ, sou-
těže, volnočasové aktivity, žádosti záštity, spolu-
pořádání, vítání občánků, obřady pro seniory 
Poskytování grantů – na kulturní, společenské 
akce, volnočasovou a drogová problematiku – in-
formace a formulář na www.praha3.cz.

Odbor majetku
Lipanská 9 4. podlaží � linka 207
Privatizace domovního fondu – v současnosti pro-
bíhá prověřování domů z ekonomického a technic-
kého hlediska pro eventuální zařazení do privatiza-
ce domovního fondu, následně budou RMČ před-
loženy jednotlivé vhodné domy ke schválení zámě-
ru prodeje. Usnesení o přijetí záměru prodeje jsou 
přístupná a zveřejněná podle zákona.
Výběrová řízení – vyhlášení jednotlivých výběro-
vých řízeních jsou vždy zveřejněny na webových 
stránkách.

Údaje o majitelích pozemků podává katastrál-
ní úřad.
Informace o výsledcích výběrového řízení na 
prodeje bytů v lokalitách Pod Lipami a K Luči-
nám od 20. 6. do 10. 7. (8–18 hod.) pouze na in-
formační telefonní lince 222 116 154 nebo na 
www.praha3.cz.

Odbor matriční
Havlíčkovo nám. 9 2. patro � linka 233
Lipanská 9 přízemí � linka 205
Seifertova 51 přízemí � linka 560

Změny jména, agenda státního občanství, uza-
vření sňatků, souhlas k prohlášení o otcovství, 
úmrtní a rodná matrika – základní orientace na 
www.praha3.cz, bližší informace telefonicky.
Ověřování podpisů – Lipanská 9, přízemí, lin-
ka 205 a Seifertova 51, přízemí, linka 560.

Odbor občansko správní
Havlíčkovo nám. 9 3. patro � linka 221
Lipanská 11 přízemí � linka 245
Seifertova 51 přízemí � linka 531

Stížnosti a podněty občanů – přijímá písemně, 
poštou, přes podatelnu, e-mailem, osobně i telefo-
nicky oddělení správní přestupková agenda, Li-
panská 11(vchod z Lipanské 9), přízemí, linka 245
Žádost o výpis z katastru a z trestního rejstříku –
je třeba doložit OP, formuláře i kolky jsou k dis-
pozici přímo na úřadě.

Občanské průkazy, cestovní pasy a zřízení tr-
valého pobytu – oddělení osobních dokladů 
a evidence obyvatel, Seifertova 51 přízemí, lin-
ka 531, zelená linka 800 879 404. 

Zevrubné informace naleznou občané na vývěs-
kách, je možné využít i zelené linky; protože dokla-
dy, které musí občané pro získání odlišných doku-
mentů doložit jsou různé, doporučujeme telefonic-
kou konzultaci před návštěvou úřadu. 

Odbor sociálních věcí
Seifertova 51 2. a 4. patro � linka 490

ODD. HMOTNÉ NOUZE A PREVENCE
Seifertova 51, 2 patro (od výtahu nalevo)

Dávky hmotné nouze pro dospělé – formuláře 
na oddělení, nutný OP, eventuelně ekvivalent u ci-
zince, další doklady podle konkrétní situace, bude 
sděleno po osobní konzultaci.
Sociální kurátoři – péče o osoby po propuštění 
z výkonu trestu, protidrogová prevence, poraden-
ství pro národnostní menšiny, formuláře na od-
dělení, doporučuje se konzultace po tel. dohodě – 
linka 492.
Veřejný opatrovník – péče o osoby zbavené nebo 
omezené ve způsobilosti k právním úkonům, do-
poručuje se konzultace po tel. dohodě – linka 464, 
formuláře nejsou.

ODD. SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Seifertova 51, 2. patro (od výtahu napravo)

Dávky pro zdravotně postižené – formuláře na 
oddělení, nutný OP, doporučujeme návštěvu 
v pondělí nebo středu a mimo tyto dny pouze po 
telefonické dohodě vzhledem k tomu, že pracov-
níci často odchází do terénu, linka 451, 519.
Příspěvek na péči – formuláře na oddělení, nut-
ný OP, seznam ošetřujících lékařů, včetně kontak-
tů a adres, doporučujeme návštěvu v pondělí nebo 
středu a mimo tyto dny pouze po telefonické do-
hodě vzhledem k tomu, že pracovníci často od-
chází do terénu, linka 451, 519.
Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatel-
skou službou – formulář na oddělení, doporučuje 
se konzultace po tel dohodě – linka 451.
Mimořádné výhody pro osoby těžce zdravotně po-
stižené – formuláře na oddělení, nutný OP, linka 452
ODD. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

 Seifertova 51, 4. patro
Náhradní rodinná péče – formuláře na oddělení, 
doporučuje se konzultace po tel dohodě – linka 484.

Dávky hmotné nouze pro rodiny s dětmi – for-
muláře na oddělení, nutný OP, eventuelně ekviva-
lent u cizince, další doklady podle konkrétní situ-
ace, bude sděleno po osobní konzultaci.
Kurátoři mládeže – výchovné problémy nezl. dětí, 
doporučuje se konzultace po tel dohodě – linka 485.

Odbor 
státní sociální podpory

Seifertova 51 1. patro  � linka 479
Státní sociální podpora, nároky, výpočty – in-
formace a formuláře nalezne žadatel na interneto-
vých stránkách ministerstva práce a sociálních věcí 
www.mpsv.cz. Před podáváním žádosti se doporu-
čuje osobní konzultace u dávkových specialistek 
odboru (nejlépe pondělí a středa: 8–18 hod.).

Odbor školství
Lipanská 9 6. podlaží � linka 357
Mateřské a základní školy – vyřizuje dotazy, stíž-
nosti a podněty z oblasti školství.

Odbor technické správy 
majetku a investic

Lipanská 11 2. a 4.p  � linka 307
Havlíčkovo nám. 9 přízemí � linka 387
Podává informace a přijímá podněty občanů v ná-
sledujících okruzích:
Úklid chodníku – linka 408
Úklid po psech – linka 383 
Údržba zeleně – linka 390
Dětská hřiště – linka 365

Odbor územního rozvoje
Lipanská 9 5. podlaží � linka 146
Možnost zástavby dle podmínek územného plá-
nu, projednávání půjček a darů na rekonstrukce 
společných částí bytových domů, stanoviska MČ 
k novostavbám, nástavbám a technickým sítím –
po telefonické konzultaci nebo e-mailem.

Odbor výstavby
Seifertova 51 1. a 3. patro � linka 561
Územní, stavební a kolaudační řízení – doporučuje 
se konzultace podkladů, formuláře na úřadě nebo na 
www.praha3.cz, vyplněné se předávají do podatelny.

Odbor živnostenský
Lipanská 14 2. a 3. patro � linka 419, 417
Živnostenské listy – před vydáním nutná konzul-
tace – linka 417.
Výpis z živnostenského rejstříku – lze si vyžádat 
v úřední den (pondělí a středa: 8–18 hod.), s sebou 
OP, linka 421.

Odbor životního prostředí
Seifertova 51 1. patro � linka 368
Kácení stromů – linka 240
Vyjadřování k projektům z hlediska živ. pro-
středí – doporučuje se telefonická konzultace – 
linka 361
Rybářské a lovecké lístky – linka 370
Týrání zvířat – linka 370
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přízemí Odbor hospodářská správa – 
    podatelna
  Odbor matriční – 
    ověřování podpisů 
 Odbor občanskosprávní –
    oddělení osobních dokladů 
    a evidence obyvatel
 Odbor dopravy
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přízemí Odbor hospodářská správa – podatelna
1. patro Odbor kancelář úřadu 
2. patro Odbor živnostenský
3. patro Odbor živnostenský
 Odbor kultury

FFF

1. podlaží  Odbor matriční – ověřování podpisů 
2.podlaží  Odbor bytů a nebytových prostor
3. podlaží  Odbor bytů a nebytových prostor , 

Odbor majetku
4. podlaží Odbor majetku
5. podlaží Odbor územního rozvoje
6. podlaží Odbor školství
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přízemí Odbor technické správy majetku
 Odbor kancelář úřadu
 Odbor kancelář tajemníka úřadu
1. patro kanceláře volených zástupců
2. patro Odbor matriční
 Odbor kancelář úřadu
3. patro Odbor občanskosprávní
 Odbor kancelář tajemníka úřadu
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Budova nemá samostatný vchod pro veřejnost. 
Vstup budovou Havlíčkovo nám. 9:

přízemí Odbor hospodářská správa
1. patro Odbor ekonomický
2. patro Odbor ekonomický
3. patro Odbor informatiky
4. patro Odbor technické správy majetku

Vstup budovou Lipanská 9:
přízemí  Odbor občanskosprávní

– oddělení přestupků 

Jak a kde si na radnici vyřídit...

LIPANSKÁ

HAVLÍČKOVO 
NÁMĚSTÍ

Poznámka:
Nově rekonstruova-
ná budova v Lipan-
ské 9 byla kolaudo-
vána v souladu s nyní 
platnými stavebními 
předpisy, což mj. zna-
mená, že hovoříme 
o nadzemních pod-
lažích, nikoliv o pat-
rech, tj. není zde pří-
zemí, ale první nad-
zemní podlaží .

Seifertova 51

Lipanská 9

Lipanská 11

Havlíčkovo nám. 9

Lipanská 14
1. patro Odbor státní sociální podpory
 Odbor dopravy
 Odbor výstavby
 Odbor životního prostředí
 Odbor kontroly a interního auditu
2. patro Odbor sociálních věcí
3. patro Odbor výstavby
4. patro Odbor sociálních věcí
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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

 

 

 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

• LETNÍ KURZY 2007
• firemní výuka 
• veřejné kurzy
• Callan metoda 
• překlady
• jazyková poradna 

POMATURITNÍ
STUDIUM 

ANGLIČTINA 
denně 4 hodiny

•září 2007–červen 2008 
• cambridgeské zkoušky FCE a CAE
• maximálně 6–10 studentů ve skupině 
•cena 26 000 Kč/rok, slevy
•akreditace MŠMT
•přihlášky do 31. 8. 2007

POMATURITNÍ
STUDIUM 

ANGLIČTINA 
denně 4 hodiny

•září 2007–červen 2008 
• cambridgeské zkoušky FCE a CAE
• maximálně 6–10 studentů ve skupině 
•cena 26 000 Kč/rok, slevy
•akreditace MŠMT
•přihlášky do 31. 8. 2007

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

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

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. 7. 2007.
Pro objednávky oken nad 50.000 Kč použijte kupon.

30 %

FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

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

    MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

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

Firma Š+M

AUTOSERVIS  |  PNEUSERVIS 
DIAGNOSTIKA

Na Jarově 2/2424  |  130 00  Praha 3  |  www.autoservis-garant.cz
604 560 210 | 777 612 763Po–Pá: 8–19 hod.  |  So: 9–15 hod.

SLEVA 15 % PRO OBYVATELE 

PRAHY 3

Akce platí od 1. července do 30. srpna 2007.

BEZ OBJEDNÁNÍ | RYCHLÝ A KVALITNÍ SERVIS | NÍZKÉ CENY

� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a vi-
deokazety. Tel. 222 724 856 
� Koupím pozůstalost po hodináři, 
zlatníkovi, letci. Tel. 274 814 448
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. 286 891 400
� Přijmu sestru do zubní ordinace 
v Praze 3 na 3 dny v týdnu. Nástup 
ihned. Tel. 603 825 030
� Přijmeme uklízečku do zubní la-
boratoře a ordinace v Praze 3. Ná-
stup dle dohody.  Tel. 603 825 030

� 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
� Hledám učitele/-ku hry na klavír 
za přiměřenou finanční odměnu. Na -
bídněte. Tel. 603 106 407
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. 602 273 584
� Zdravotní masáže na termálním 
lůžku CERAGEM. Tel. 603 210 312

� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� Malířské a lakýrnické práce + úklid,
levně, kvalitně. P. Sus. Tel. 603 505 927
� 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, 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
� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� 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. slunný 3+1, 120 m2, lodžie, 
I. kat., regul. nájem u maj., Flora, za men-
ší, 60–70 m2, P-3, 9, 10. Tel. 603 193 568
� Vym. obec. 1+1, 51 m2, 2. p., výtah, 
balkon, komora, spíž za větší, obec., 
nejlépe P-2,3,10. Tel. 603 309 120
� Vyměním obecní 2+kk, 47 m2, 
s lodžií, výtahem, na Olšanském 
nám., za podobný, větší, v Praze 1–3 
před privatizací. Tel. 728 189 387
� Prodám garážové stání, OV, P3, 
Jarov, ul. Buková. Tel. 723 522 930
� Prodám zahrádku v kolonii na 
Žižkově. Tel. 266 314 603 

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

HLEDÁME BYT V PRAZE 2, 3 – OV, případně 
DV s možností převodu. I před rekonstrukcí. 

Tel.: 222 781 180, RK Štítného 6, 130 00 Praha 3

KOUPÍM NÁJEMNÍ SMLOUVU 
(regul. nájem) malého bytu od soukromého majitele domu, 

nejlépe Praha 3 a okolí. Přímý zájemce – platba hotově!
Tel.: 602 204 257

Přijmu paní na úklid domů, bytů a kancelářských 
prostor na hlavní pracovní poměr. Pracovní doba: 
7.00–13.00 hod. V případě zájmu pošlete krátký 

životopis na adresu: RK Štítného 6, 
130 00 Praha 3 nebo fax: 222 780 772

Hospodyni přijme rodina z Prahy 3 na úklidové prá-
ce a občasné hlídání dětí (věk 3, 7, 9). Požadujeme 
spolehlivost, pečlivost atd. Pracovní poměr na cca 
40 hod./týden + úhrada soc. a zdrav. poj. Životopis 
poštou na adresu RK, Štítného 6, Praha 3, mailem 
hospodyne.zizkov@seznam.cz, faxem 222 780 772.

TISKÁRNA přijme
Do třísměnného provozu TISKAŘE a ROLAŘE zákl. 
plat+os. ohodnocení. SEŘIZOVAČE–MECHANIKA 

s možností výdělku 15–20 tis., EXPEDIENTY na ranní 
– odpolední směny a EXPEDIENTY na noční směny 

10–15 tis., pomocné dělníky, možnost brigády. 
Osobní příplatky a příspěvek na stravné. 

NOVOTISK s. r. o., U Stavoservisu 1, Praha10. 
Inf. 210 084 021, personalni@praha.novotisk.cz

NOVĚ 
MEZINÁRODNÍ 

JÍZDENKY

STUDENT AGENCY
NA PRAZE 3!!!

 Koněvova 141, www.janet.cz/jizdenky, tel.: 267 108 228

Nová kolekce plavek,
spodní prádlo TRIOLA 

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

ČERVENEC
  1. ne 18.00 Kdo je tady ředitel?

20.30 Volver
  2. po 18.00 Sedmá pečeť (FK)
 20.30 Černá kniha
  3. út 18.00  Edith Piaf

20.45 Carmen (FK)
  4. st 18.00  Red Road
 20.30 Edith Piaf
  5. čt  18.00  Metropolis (FK)
 20.30 Shortbus
  6. pá 18.00  Pusinky
 20.30 Vratné lahve 

(anglické titulky)
 22.30  Život Briana

7. – 18. ČERVENCE
OZVĚNY 42. MFF KARLOVY VARY
Program bude upřesněn na stránkách 
www.kinoaero.cz

  9. čt 18.00  Luk
 20.30 Inland Empire
20. pá 18.00  Kachní sezóna
 20.30 Zápisky o skandálu
 22.30  Happy Feet
21. so 18.00  Pravdila lži
 20.30 Vratné lahve
 22.30  Taxidermia
22. ne 18.00  Tajnosti
 20.30 Sladký život (FK)
23. po 18.00 Na východ od ráje (FK)
 20.30 Warholka

24. út 18.00 Samaritánka
20.30  Babel

25. st 17.45  Piráti z Karibiku – 
Truhla mrtvého muže 

 20.30 Piráti z Karibiku – 
Na konci světa 

26. čt 18.00 Simpsonovi ve filmu 
 20.30  Obsluhoval jsem 

anglického krále
27. pá 17.30  Černá kniha
 20.15 Zodiac
 23.00 300: Bitva u Thermopyl
28. so 18.00  Občan pes
 20.30 Carmen (FK)
 22.30 Moderní doba
29. ne 18.00 Pusinky
 20.30 Barevný závoj
30. po 18.00 Edith Piaf
 20.45 Simpsonovi ve filmu
31. út 18.00 Grbavica

 20.30 Mechanický pomeranč

FILMY PRO SENIORY
  3. út 10.00 Povídky z kuchyně
10. út 10.00 Annie Hall
17. út 10.00  Jako malé děti
24. út 10.00 Vratné lahve
31. út 10.00  Invaze barbarů

FILMY PRO DĚTI
  1. ne 15.30 Krtkova pohádková 

dobrodružství I.
  7. so 15.30  Želvy Ninja
  8. ne 15.30  Broučci I.
14. so 15.30  Happy Feet
15. ne 15.30  Pojďte pane, budeme si hrát
21. so 15.30  Ošklivé kačátko
22. ne 15.30  Jiří Trnka dětem
28. so 15.30 Simpsonovi ve filmu

CAMP PRAŽAČKA
Nad Ohradou 17, Praha 3 Žižkov, 

www.prazacka.com, tel.: 724 583 331

Začátky produkce po 20 hod.

ČERVENEC
  5. čt projekce seriálu Prison Break, USA, 

pokračování 1. série – další 4 díly
12. čt seriál Prison Break, 1. série – další 

4 díly
13. pá Letní pošťoucháníčko: DJ´s 

Lukáš Mička, Malkao a host DJ 
Biscuit / postouchanicko.cz

14. so Reggae, Dub and Jangle Party: 
Kapa Sound System and guests 
group Waddupwaddup.net

19. čt seriál Prison Break, 1. série – další 
4 díly

20. pá 20.30 Live Concert: Sunset Blvd. 
– FunkyRock Band – popová 
kapela z Litomyšle 

26. čt seriál Prison Break, 1. série 
– další 4 díly

27. pá Summer Jam: DJ´s Los Fishos 
Acidos – UK, Fedor – SK and 
Keygen – FR

SRPEN
  2. čt seriál Prison Break, 1. série 

– poslední díly, 2. série – 2 díly
  9. čt seriál Prison Break, 2. série 

– další 4 díly
16. čt seriál Prison Break, 2. série 

– další 4 díly
17. pá Cowboy‘s night: Live Music 

Concert, DJ Růžový partner 
23. čt seriál Prison Break, 2. série 

– další 4 díly
24. pá Base Camp: DJ´s Lukáš Mička, 

Canobee / pure-rhytm.cz
25. so After party – Summer of Love 
26. ne seriál Prison Break, 2. série 

– další 4 díly
30. čt seriál Prison Break, 2. série 

– poslední 4 díly

CHAPITEAU DIVADLA 
CONTINUO NA VÍTKOVĚ

 

Vstupenky v síti TICKETSTREAM, 
www.ticketstream.cz, tel.: 222 263 049, 
e-mail: ticket@ticketstream.cz. nebo pří-
mo na místě vždy hodinu před začátkem 
představení. 

ČERVENEC
23. po 21.30 DALEKO K DOTÝKÁNÍ 

(Divadlo Continuo, režie: 
Pavel Štourač, hudba: David 
Sysyn Synák – Čankišou)

24. út 21.30 LETOKRUHY 
(Divadlo Continuo, režie: Pavel 
Štourač, hudba: Radek Pobořil 
– Čechomor a Petr Ostrouchov 
– Sto Zvířat)

25. st 19.00 MYSTÉRIUM SVĚT 
(Divadlo T.E.J.P. )
21.30 LETOKRUHY 
(Divadlo Continuo)

26. čt 21.30 PRVOTNÍ PŘÍZNAKY 
ZTRÁTY JMÉNA 
(Teatr Novogo Fronta)

27. pá 21.30 PRVOTNÍ PŘÍZNAKY 
ZTRÁTY JMÉNA 
(Teatr Novogo Fronta)

28. so 21.30 ZATMĚNÍ 
(Divadlo Continuo, hudba: 
LONGITAL / Dĺhé diely)

29. ne 19.00 RIDINA AHMEDOVÁ  
(koncert) 
21.30 ZATMĚNÍ 
(Divadlo Continuo)

Pozvánka
galerie Krásova 37, Praha 3
www.culturecross.net
otevřeno denně 13 – 18
13. 7. – 11. 8. Jaroslav Svoboda: 

„Vkládání rukou“ – výstava 
obrazů 

14. 8. – 13. 9. „Tingatinga“ – ob-
razy umělců z jižní Tanzanie

Bunkr Parukářka
www.parukarka.cz
otevřeno dle programu klubu
20. 7. – 31. 8. „Mara Infidelious 

– All (human) rights reserved“  
– comix

REMEDIUM Praha – Centrum 
pohybových aktivit pro seniory 
Táboritská 24, tel. 222 712 940 
(během prázdnin v út a st)
Slavnostní otevření nových pro-
stor Klubu REMEDIUM 28. 8. 
16.00 – 17.00 hod., prostory jsou 
určeny pro pohybové, relaxační 
i rehabilitační programy seniorů 

galerie a kavárna CARPEDIEM 
Jičínská 4, Praha 3
www.carpediempraha.cz
27. 6. – 3. 8. výstava „Prázdniny 

v galerii“ – práce oboru propa-
gační grafiky SUPŠ, Praha 3

NETRADIČNÍ GALERIE NA POŠ-
TĚ v ulici Zelenky Hajského opět přináší 
další zajímavou výstavu – fotografie Ji-
řího Vašků, které zachycují svět dnes již 
neexistujícího způsobu třídění poštovních 
zásilek ve zvláštním vagonu, který křižo-
val republiku. Nostalgicky laděné doku-
mentární fotografie Pošta na kolejích 
budou ke shlédnutí od 26. 7. do 22. 8.

Rozhovor s dramaturgy-
ní Hanou Kubáčkovou, 
autorkou projektu Di-
vadlní Match, ve kterém 
se po tři měsíce vyřazo-
vacím systémem utkáva-
ly divadelní soubory.

Jak hodnotíte právě skončený Match? 
Myslím si, že se první ročník do-

cela povedl. Podle reakcí, které se ke 
mně donesly, Match naše diváky bavil. 
V průběhu divadelního „turnaje“ ode-
hrálo osm souborů 20 představení. Vět-
šinu z nich v Paláci Akropolis, zbytek 
v klubu Cross.
Jaká byla atmosféra – přistoupilo pub-
likum na sportovní charakter divadel-
ních představení?

Atmosféra byla často sportovní, di-
váci přijali „hru“ na souboje a uměli 
si ji užívat. Vášně výborně rozpoutával 
především moderátor Jirka Havelka, 
ale i ostatní byli dobří. Havelka dokázal 
„vyhecovat“ dav k bouřlivým reakcím. 
A když najednou tleská a křičí 250 li-
dí ve velkém sále Akropole, vytváří se 
zajímavá, u divadla většinou neobvyk-
lá, energie. 
Slibovali jste si od Matche víc diváků, 
resp. že skalní fanoušci divadelních sou-
borů poznají další, konkurenční forma-
ce, splnilo se to ?

Byl to jeden z našich cílů a snad se na-
plnil. Fanoušci jednoho divadla museli 

prostě vidět i představení soupeře, tedy 
pokud ten čas nechtěli strávit na jednom 
z barů Akropole. Mohli si udělat názor, 
porovnat představení, občas odcháze-
li i s tím, že se jim druhý soubor líbil víc 
než ten, na který původně přišli. 

Máte pocit, že se divadla ovlivňovala 
nebo inspirovala navzájem ? 

Občas se spíš herci a performeři na-
vzájem popichovali – my jsme lepší než 
vy, vyhrajeme... Anebo do své improvi-
zace zakomponovali něco z představe-
ní svého „rivala“ – motiv, název scénky 
a tak podobně. Ale o nějaké větší in-

spiraci podle mě nemůže být řeč, kaž-
dý soubor má vlastní přístup, nemyslím 
si, že by je kvůli Matchi někdo zásad-
ně měnil. 
Jaké jsou divadelní plány na příští se-
zónu ? Vypukne nový Match ? 

Match bych zopakovala ráda, dou-
fám, že hned příští rok. A k podzimním 
plánům – dál budeme uvádět předsta-
vení, která měla premiéru v první půl-
ce roku: povedené představení Diva-

dla Letí s názvem Praha letí, Posedlost 
souboru Décalages, hry souboru Kaba-
ret Caligula, nezmizí ani Hana a Hana 
podle scénáře autora stejnojmenného 
komiksu z časopisu Reflex.

Chystáme ale i několik vystoupení 
zahraničních umělců. V listopadu se ob-
jeví bulharské divadlo @lma @lter, dvě 
bulharské herečky budou hrát v češti-
ně, což ale není jediná přednost tohoto 
úžasného představení. V prosinci uve-

deme divadelní raritu: Multimediální 
představení Box with holes, na které 
chodí diváci jednotlivě. To znamená, že 
každý divák je s performerem, kterého 
ale nevidí, zhruba 15 minut o samotě, 
navíc ve tmě. A co se bude odehrávat, 
je velké překvapení. V září (23. – 25. 9.) 
uvedeme přehlídku současného japon-
ského divadla a na konci listopadu opět 
tradiční čínské divadlo – pekingskou 
operu. A také řadu dalších zajímavých 
představení, na které všechny velmi sr-
dečně zvu. 

Připravila Michala Púčiková

Koncertní sbor Zvonky a dívčí ko-
morní sbor sborového studia Zvoneček 
z Prahy 3 získaly na červnovém 35. me-
zinárodním festivalu Svátky písní Olo-
mouc 2007 zlaté medaile ve všech čty-
řech kategoriích, ve kterých soutěžily. 
Po napínavé finální večerní soutěži se 
9. června koncertní sbor Zvonky stal 

absolutním vítězem celého ročníku. 
Zvítězil tak v konkurenci 127 sborů 
z patnácti zemí světa.

Děkujeme městské části za podporu 
a doufáme, že jsme správně reprezento-
vali nejen naši městskou část, ale i hlav-
ní město a Českou republiku.
Jan Vančura, sdružení Zvoneček – Praha 

Zvonky vyhrály 
mezinárodní festival

Do Paláce Akropolis za divadlem 

červenec / srpen

 Continuo postaví 
na Vítkově Chapiteau

V posledním červencovém týdnu 
bude Divadlo Continuo po delší době 
opět hostovat v Praze. Ve svém Chapi-
teau, které bude stát v parku Vítkov, 
uvede všechny své aktuální inscena-
ce a představí také tvorbu divadelních 
i nedivadelních hostů. Program dopro-
vodí odpolední tvůrčí dílny pro děti, 
mládež i dospělé denně od 15.00 hod. 
v okolí Chapiteau.   

-red-

� LETOKRUHY – jedno z nejúspěš-
nějších představení Divadla Continuo
můžete na Vítkově vidět 23. července. 
V křehké výpovědi o nehasnoucí lid-
ské touze po lásce a svobodě  účinku-
je francouzská herečka a akrobatka 
Seiline Vallée a dlouholetý člen divadla 
Salvi Salvatore. Pomocí technik vzduš-
né akrobacie – hrazdy a závěsných šál 
– rozehrávají příběh dvou stárnoucích 
lidí, setkávajících se na sklonku života 
v domově důchodců...

Kabaret Caligula  – vítěz „A“ finále 

D. I. S. Harmonie  – vítěz „B“ finále

PROGRAMY

A VÍTĚZEM SE STÁVÁ...  – Kabaret Caligula!
Foto: Š. Kobrynová

Nevíte, co dělat o prázdninách? 
Chcete se dorozumět s neslyšícími? 

Pevnost – České centrum znakového 
jazyka připravila pro všechny zájemce

INTENZIVNÍ KURZY ČESKÉHO 
ZNAKOVÉHO JAZYKA LÉTO 2007

Více informací najdete na www.pevnost.com 
tel./fax: 283 892 700, mobil: 728 58 68 57

Foto: Š. Kobrynová

Foto: Š. Kobrynová
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Blahopřání 
seniorům

Všem členům a ostatním seniorům, 
kteří oslaví v červenci a v srpnu kula-
té a půlkulaté narozeniny, přejeme do 
dalších let hodně zdraví a osobní po-
hody. Blahopřejeme: Věře Uhlířové, 
Waldemaru Pirklovi, Jindřišce Pirklo-
vé, Zdeňce Stehlíkové, Olze Kybicové, 
Bohumile Menclové, Zdence Jirotko-
vé, Václavu Červenému, Evě Janíčko-
vé, Evě Stříbrné, Zdence Vaňkové, Bo-
huslavu Štěpánovi, Miluši Kolářové, 
Evě Brettové, Zdeňku Borovičkovi, 
Zdence Voděrové, Haně Schedlbaue-
rové, Marie Bernáthové, Marii Otto-
vé, Janu Červenkovi, Bohumile Černé, 
Jaroslavě Štěpánkové, Pavle Čihákové 
a Janu Filipovskému.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

V letech 1912–14 byla na Žižkově 
u Prokopovy ulice ve dvoře za domem 
čp. 216 postavena malá Betlémská kaple 
pro Českobratrskou církev evangelickou. 
Stavěla ji firma Matěje Blechy a projek-
tantem byl její šéfarchitekt Emil Králíček 
(1877–1930), který předtím působil něko-
lik let na stavbě umělecké kolonie hesen-
ského velkovévody v Darmstadtu, kde 
asistoval slavnému představiteli vídeňské 
secese Josefu Maria Olbrichovi. 

Kuriozitou jednoduché stavby je po-
užití řady kubistických prvků na průče-
lí i v interiéru, kombinovaných s motivy 
pozdní secese a moderny. Hvězdicový 

dekor se objevuje na ambonu, malbě 
stěn a dokonce i na varhanách, lustry 
ovšem původní nejsou. Příkladů zacho-
vaných kubistických interiérů je jako 
šafránu – jeden se nachází v evangelic-
kém kostele v Pečkách (arch. Oldřich 
Liska) z téže doby. Nedávno byl dle sta-
rých plánů a fotografií obnoven také vni-
třek Grand Café Orient v domě U Čer-
né Matky Boží. 

Opravy se dočkala i kaple na Žiž-
kově, dnes ji ještě můžeme vidět ce-
lou z Prokopovy ulice, neboť zde dosud 
v proluce nebyly postaveny nové domy.

Zdeněk Lukeš, historik architektury

Prvotní impuls – a je to pro Če-
chy symp tomatické – přišel z ciziny. 
Ruský lékař Sergej Šajchislamov, žijící 
v současnosti v Českých Budějovicích, se 
po příchodu do Čech učil náš jazyk pro-
střednictvím Cimrmanových her a semi-
nářů cimrmanovského divadla. Jeho údiv 
nad nedoceněním českého národního gé-
nia pozvolna vzrůstal, a když se pak sta-
lo, že se Jára Cimrman v televizní anketě 
ostudně nestal největším Čechem, rozho-
dl se k činu. Jako milovník horské přírody 
dobře znal prostředí Altajského masivu 
a věděl, že zatímco ve většině pohoří jsou 
už jména hor rozebrána, na Altaji je ještě 
několik vrcholů bezejmenných. Když se 
potom ukázalo, že Jára Cimrman na Al-
taji nejen byl, ale dokonce se tu, byť neú-
spěšně, pokusil realizovat svůj sen – totiž 
pokřtít v prvovýstupu zdejší horský ve-
likán svým jménem – nemohl si svůj ná-
pad déle nechávat pro sebe. Oslovil sku-
pinu českých cimrmanovských příznivců 
– Václava Kotka, Evžena Harta a Rosti-
slava Křivánka a pro svou ideu je snad-
no nadchl. Věci pak dostaly velmi rychlý 
spád. Intenzivní pátrání dovedlo skupin-
ku k šokujícímu zjištění – hora, kterou se 
Jára Cimrman pokusil slézt a pojmeno-

vat je dosud nezdolána! A bezejmenná! 
3610 m. n. m. vysoký hrdý štít jakoby ce-
lých sto let trpělivě čekal, až někdo navá-
že na Járovu někdejší snahu. Příprava Ex-
pedice Altaj-Cimrman začala.

Postupem času se k přípravnému tý-
mu přidala řada odhodlaných jedin-
ců – za všechny jmenujme Radka Jaro-
še, předního českého horolezce, který 

okamžitě rozpoznal důležitost myšlen-
ky a řekl doslova: „V květnu lezu na K2 
a Gasherbrumy – to by mohla být důstoj-
ná příprava na Horu Járy Cimrmana.“

Den, který rozhodně stojí za to si 
v kalendáři na rok 2007 zaškrtnout, je 
5. srpen. Až chronografy dospějí k to-
muto datu, začnou se odpočítávat první 
minuty Expedice Altaj-Cimrman.

Historické souvislosti
Jedním z Cimrmanových snů bylo, 

aby některá z velehor nesla jeho jméno. 
V Evropě byly všechny horské veliká-

ny už pojmenovány. Cimrma-

novi svitla naděje, když se jako váleč-
ný dopisovatel vracel z rusko-japonské 
války. V pohoří Altaj mnoho horských 
vrcholů na své jméno teprve čekalo. Za-
líbil se mu bezejmenný velikán v blíz-
kosti nejvyšší místní hory Bělucha.

V obci Usť-Koksa se pokusil získat 
pro výpravu nosiče. Zdejší muži ne-
měli o práci šerpů zájem, ale přihlási-

ly se mu dvě ženy a jedna mladá dívka. 
Cestou se ukázalo, že právě ona pře-
cenila své síly. Cimrman nejprve pře-
vzal její náklad a nakonec musel nést 
i ji. Během této náročné pouti se nej-
mladší šerpa Máša a její nosič do sebe 
zamilovali. 

Když výprava dorazila k úpatí vy-
tipované hory, dostala Máša vysokou 
horečku. Zcela vysílený Cimrman 

musel výstup na horu vzdát a Má-
šu odnést zpátky domů. Na druhý po-
kus o pokoření hory už nebyl čas. Blí-
žilo se období silných altajských bouří, 
a navíc ho jako blesk z čistého nebe 
srazila na kolena zpráva, že jeho dru-
hý sen, totiž zbudování útulku pro pře-
stárlé umělce, se zhroutil. Téměř do-
končený dům, do něhož vložil všechny 
své úspory, shořel. Cimrman se rozho-
dl k okamžitému návratu. 

Na svou altajskou lásku však nezapo-
mněl. Usuzujeme tak ze svědectví, kte-
ré nám poskytla Mášina vnučka, dnes 
osmdesátiletá paní Galina Sologubo-
vá. Ta totiž našla ve svém domku, který 
zdědila po babičce Máše, starou storub-
lovou bankovku a lístek s těmito český-
mi verši, zapsanými ovšem azbukou: 

MÁŠO PRIJED DO PRAGY
KUP SI  LÍSTEK DO PRAGY

O Cimrmanově autorství těchto 
veršů nemůže být pochyb, protože ab-
solutního rýmu nikdo jiný v té době 
nepoužíval. To se psal rok 1907.

www.altajcimrman.cz

Lidé, kterým věnujeme část své ener-
gie a kteří svou obrovskou energii věnu-
jí nám, se pomaleji učí věcem, jenž jsou 
pro nás samozřejmé. Společnost si zvyk-
la nálepkovat je jako lidi s mentálním 
hendikepem. Pracujeme s nimi na tom, 
aby se naučili vyjadřovat své sebepoje-
tí, pohledy na druhé a život kolem sebe 
uměleckou formou, zejména prostřed-
nictvím filmu. Oni nám za to pomáhají 
poupravit si představy o tom, co doká-
ží lidi s hendikepem, pokud k tomu do-
stanou příležitost. Naši hendikepovaní 
přátelé nám mohou nabídnout inspira-
ci a nové zkušenosti, o které se zbytečně 
připravíme, pokud od nich budeme oče-
kávat příliš málo. 

Inventura připravuje projekty zamě-
řené na pozměňování přístupu veřej-
nosti k lidem s mentálním hendikepem. 
Tohoto cíle chceme dosahovat zejména 
prezentací uměleckých děl těchto lidí co 
nejširšímu publiku. Kulturní aktivity po-
važujeme za přístupný a originální způ-
sob, jak zprostředkovat témata dotýkají-
cí se života lidí s mentálním hendikepem 
veřejnosti. 

Při své práci hojně využíváme vi-
dea a filmu jako prostředku komunika-
ce a sebevyjádření. Profesionální tým 

lektorek a lektorů, dobrovolníci a li-
dé s hendikepem spolupracují na filmo-
vých i výtvarných projektech, vzájemně 
se poznávají, učí se spolu komunikovat, 
doplňovat se a společně tvořit. 

Kromě filmových kurzů Inventura 
pořádá Normální festival, přehlídku fil-
mů věnovanou příběhům lidí, kterým 
jdou některé věci pomaleji, trochu ob-
tížněji se orientují v okolním světě a ve 
škole asi zrovna nevynikali. Jejich životní 
příběhy jsou nejen úsměvné a dojemné, 
ale také inspirativní. Zázemím festivalu 
bude i letos žižkovské kino Aero a nově 
také experimentální prostor NoD Roxy 
a Klub v Jelení, které budou hostit do-
provodné akce festivalu. Přehlídka se-
stává z hraných, animovaných a doku-
mentárních filmů o lidech s mentálním 
hendikepem či přímo vytvořených těmi-
to lidmi, divadelního představení, vzdě-
lávacích projekcí pro školy, integračního 
workshopu a doprovodných výstav.

Lenka Vochocová, 
předsedkyně sdružení

Adresa: Malešická 19, 130 00 Praha 3
Kontakt: tel.: 774 922 137
e-mail: info@inventura.org 
www.inventura.org, www.normalfest.cz

PŘEDSTAVUJEME
Občanské sdružení InventuraViklefova (pokračování)

V čem spočívalo Viklefovo diploma-
tické poslání? Jednalo se o problém tzv. 
kolací neboli provizí. 

Angličtí králové bývali až do časů 
Jindřicha VIII. tradičně považováni za 
ochránce papežství. Bylo to dáno geo-
grafickou odlehlostí – anglický král ne-
měl na Apeninském poloostrově žádné 
územní zájmy (na rozdíl od císaře řím-
skoněmeckého a krále francouzského 
a později i španělského) a stejně tak pa-
pež neměl nejmenší důvod zasahovat 
do vnitřních poměrů v Anglii. Situace se 
však radikálně změnila po tzv. avignon-
ském zajetí papežů roku 1309. Pa-
pež se stal loutkou francouzského krá-
le, s nímž byla Anglie od roku 1337 ve 
stoleté válce. A francouzský král si tu-
to příležitost nenechal ujít. Papež totiž 
disponoval oním právem provizí - mo-
hl bez konzultací, svobodně a definitiv-
ně jmenovat všechny vyšší církevní hod-
nostáře – arcibiskupy, biskupy i jiné. To 
by znamenalo, že postupně nadekretu-
je pátou francouzskou kolonu v samém 
srdci Anglie. Anglický král Eduard III. 
pochopil a roku 1351 vydal tzv. Statute 
of Provisors, který hrozil vězením kaž-

dému, kdo by takovou provizi od pape-
že přijal.

Spor o provize pak narůstal do ne-
skutečných rozměrů. Jako prostředník 
se nabízel i Karel IV. z titulu římské-
ho císaře, ten však byl znám jako blíz-
ký přítel francouzského krále (a s Ang-
ličany kdysi osobně válčil u Kresčaku). 
Nyní po 23 letech konečně došlo k jed-
nání. Papežští a angličtí vyslanci se měli 
setkat na neutrálním území ve flander-
ských Bruggách. Obě delegace přitom 
nepřijížděly s definitivními stanovisky – 
mělo se rokovat formou tzv. disputace, 
tedy nanášet nové a neotřelé argumen-
ty, na které protivník nebude připraven 
a nedokáže je účinně vyvracet. A k to-
mu se právě výtečně hodil mladý naděj-
ný teolog a filosof. Cílem bylo důrazně 
odmítnout provize a nevyvolat přitom 
definitivní roztržku či stín podezře-
ní ze vzpoury nebo dokonce kacířství. 
A Viklef obstál znamenitě – použil při-
tom svoji realistickou filozofii. Papež-
ství totiž nemůžeme ztotožňovat s mo-
mentálním papežem nebo s množinou 
současných i minulých papežů, nýbrž 
je to jediný jednolitý organismus, ně-
co na způsob stromu, jehož kořeny jsou 

sv. Petr a všichni dávní papežové-mu-
čedníci, pozdější papežové pak před-
stavují jeho větve. A jelikož kořeny zů-
stávají stále v Římě (ostatky sv. Petra se 
nikam nestěhovaly), dlužno avignonské 
papeže považovat pouze za odlomenou 
haluz, které nepříslušejí veškerá práva, 
tím méně provize. (V pozdějšich úva-
hách a názorných prezentacích tohoto 
druhu se Viklef již bez papeže obejde 
zcela a jeho následník Jan Hus dokonce 
papeže vyvrhne z mystického těla Círk-
ve jako zkažený nemocný úd.)

Byť měla Viklefova brilantní argu-
mentace u posluchačů ohromný úspěch, 
protistrana ji pochopitelně nepřijala 
a své stanovisko nezměnila. Pro Vikle-
fa však bylo podstatné, že v Bruggách 
navázal řadu přátelství, především s ve-
doucím delegace Janem, vévodou z Lan-
casteru, který se nadále stane jeho nej-
mocnějším ochráncem. Po návratu skli-
dil uznání i od krále, ten jej odměnil ti-
tulem kanovníka kapituly v Austu ve 
Westbury. Zásadový Viklef se však to-
hoto místa po 14 dnech vzdal, neboť by 
se stal mnohoobročníkem.

Pokračování příště
Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Ve stopách velikána – ze Žižkova na Altaj a zase zpět 

Betlémská kaple na Žižkově Donedávna bylo rehabilitační oddě-
lení kliniky Jarov Rehab Clinic zdravot-
ním zařízením, jehož vynikající pověst 
v oboru chválili jen pacienti a odbor-
níci. Od července se však zdejší lékaři 
mohou prokazovat mezinárodním cer-
tifikátem kvality ISO, který získali ja-
ko třetí zdravotní zařízení v celé Praze 
po Ústřední vojenské nemocnici a Ne-
mocnici Na Homolce. Pacienti žižkov-
ského rehabilitačního oddělení v Koně-
vově ulici tak mají zaručeno, že se jim 
dostane péče, která splňuje nejpřísnější 
evropské normy kvality.

„Všechny naše přístroje procházejí 
pravidelným servisem, nemůže tedy do-

jít k poškození zdraví pacienta. Veškerá 
rizika jsou u nás minimální,“ říká majitel 
kliniky MUDr. Miroslav Procházka.

Oddělení žižkovské kliniky poskytuje 
kompletní rehabilitační péči. Léčí paci-
enty po úrazech i po operacích a navra-
cí je zpět do normálního plnohodnotné-
ho života. Na oddělení poskytují navíc 
péči lidem s bolestmi pohybového apa-
rátu nebo páteře. Získání mezinárodní-
ho potvrzení kvality stálo kliniku téměř 
čtvrt milionu korun. Radnice Prahy 3 jí 
na to přispěla sto tisíci korunami. „Fakt, 
že má Praha 3 na svém území zdravot-
nické oddělení s certifikátem ISO, zna-
mená především záruku kvality zdravot-

ní péče pro naše občany v daném oboru 
– v tomto případě rehabilitace,“ uvedl 
místostarosta pro zdravotnictví Prahy 3 
Martin Benda. 

Mezinárodní certifikát rehabilitační 
oddělení získalo na tři roky. Zdravot-
nická oddělení, která se tímto „průka-
zem“ kvality mohou prokazovat, jsou 
pod stálým dohledem vydavatele cer-
tifikátu. Jeho služby, vybavení a způsob 
práce tak můžou být kdykoliv podrobe-
ny nečekané kontrole. 

Rehabilitační oddělení na Jarově je 
soukromým zařízením. Zdravotní péči 
však pacientům hradí pojišťovny.

-red-

Klinika nabízí špičkovou péči
Jarov Rehab Clinic získala mezinárodní potvrzení kvality

„Mnohé tituly a pocty mu byly upřeny. Největším Čechem se nestal. 
Dost už ústrků a křivd! Cimrman si zaslouží, aby jeho jméno navždy  
zdobilo planetu Zemi! Víte snad, kdo byli 
pánové Gerlach, Everest, Blanc nebo 
Lomnický? A přitom mají horu. A Jára 
Cimrman? Nic. To přece 
národ nedopustí!“

Praha 3 a moderní architektura XXV.
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RADNIČNÍ
NOVINY  PRAHY 3 7-8

Kdo mě chce

1) 0192/07 desetiletý kastrovaný pes, černý střední pudl, velmi milý, přátelský 
a poslušný. Nalezen 20. ledna na Žižkově.

2) 0094/07 větší pes, roční kříženec, černý s pálením, temperamentní, má rád vy-
cházky, hůře se snáší s dalšími psy. Nalezen 8. ledna na rozhraní Prahy 2 a 3.

3) 0994/07 desetiletá menší fenka, kříženec jezevčíka, černá s pálením a bílou 
náprsenkou, hodná, ale hlídá si své věci, proto není vhodná k dětem.Nalezena 
30. dubna na rozhraní Prahy 2 a 3.

4) 0826/07 desetiletá malá fenka, kříženec, černá, mírně prošedivělá, zvyklá žít 
v bytě, čistotná, milá a hodná, nevyžaduje dlouhé procházky. Přišla do útulku 
12. dubna po zesnulém majiteli z Prahy 3.

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

Opilec chtěl ujet 
od nehody

Dne 3. 6. ve večerních hodinách zadržela hlídka strážníků OŘ 
MP Praha 3 řidiče motorového vozidla, který v Lucemburké ulici 

svojí bezohlednou jízdou způsobil dopravní nehodu a z místa ujel. Při následné 
kontrole vyšlo najevo, že třiadvacetiletý muž řídil pod vlivem alkoholu a není dr-
žitelem řidičského průkazu. Agresivní řidič i jeho podnapilý spolujezdec byli bez-
prostředně předáni Policii ČR.

Ing. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

2

Stručně...
� Jak viděli rozvoj Žižkova humo-
risté se jmenuje třetí kniha Zdeňka 
Šestáka o této pražské čtvrti, kterou 
by mělo v příštích měsících vydat na-
kladatelství Academia. Zachycuje vý-
voj Žižkova tentokráte během prvních 
padesáti let jeho existence, tedy od 
roku 1865 do roku 1914 ze zorného 
úhlu humoristů. Text bude doprová-
zen bohatým obrazovým materiálem: 
karikaturami z tisku, kresbami žižkov-
ských událostí a fotografiemi. 

� Pro úplnost doplňujeme zbývající 
vítěze letošního ročníku recitační sou-
těže Pražská snítka – ve 3. kategorii  
(6. a 7. třída) zvítězila Lucie Nesnída-
lová ze ZŠ Pražačka, ve 4. kategorii 
(8. 9. třída) potom Lucie Fiedlerová ze 
ZŠ K Lučinám.

1

LIGA MISTRŮ ZE ŠKOLEK – fotbalový turnaj čtyř mateřských školek (Jese-
niova 98, Pražačka, Na Balkáně a Jeseniova 204) se uskutečnil 19. června. Kluci hráli, 
holčičky vytvářely nezapomenutelnou diváckou kulisu a utkání rozhodoval samozřej-
mě licencovaný rozhodčí ČMFS. A tým snů pro letošní rok? MŠ Jeseniova 98!

Vyzkoušet detektor lži nebo si ne-
chat přezkoumat účinnost opalovací-
ho krému mohli v pátek 22. a sobotu 
23. června obyvatelé nejen Prahy 3 bě-
hem akce Věda v ulicích na náměstí Ji-
řího z Poděbrad. Přehlídku vědeckých 
atrakcí uspořádal na tomto místě již tra-
dičně projekt Česká hlava. Nejrůznější 
technické exponáty a zajímavosti si při-
šli na Vinohrady prohlédnout a vyzkou-
šet nejen místní, ale vypravila se sem řa-
da tříd ze základních a středních škol z 
celé Prahy.

Technici předváděli unikátní pře-
stavbu vozidla Kaipan 14 na elektro-
mobil. Vedle elektrosporťáku si moh-

li návštěvníci vyzkoušet také rozličná 
elektrovozítka. Na stanovišti České as-
tronomické společnosti byly k dispozici 
speciální dalekohledy na pozorování fo-
tosféry a chromosféry Slunce. Ocelová 
konstrukce speleoalpinistů zase umož-
nila každému vyzkoušet si bezpečně své 
lezecké dovednosti. Největší zájem však 
měli návštěvníci o zkoušku na detekto-
ru lži. Pokusit se přelstít přístroj prav-
dy bylo výzvou pro desítky zájemců. Na-
opak několik dam z přítomných párů 
přemlouvalo své partnery k testu jejich 
pravdomluvnosti neúspěšně.

Cílem Vědy v ulicích bylo vtáhnout 
kolemjdoucí do světa moderních tech-

nologií a ukázat jim vědecké objevy. 
Aktivní účastí se tak děti i dospělí mo-
hou alespoň na chvíli vžít do role obje-
vitelů či experimentátorů. Zajímavých 
interaktivních exponátů byla připrave-
na celá řada. O tom, že se to daří, svěd-
čí velký ohlas akce u obyvatel i návštěv-
níků Prahy, kterých na loňské výstavy 
Vědy v ulicích přišlo více než 150 tisíc. 
Statistiky letošního ročníku nebyly do 
uzávěrky známy, podle odhadu redak-
ce navštívil i aktuální výstavu minimál-
ně stejný počet návštěvníků. 

KAPLE OPRAVENA – v úterý 12. června byla po více než čtyřech letech dokon-
čena rekonstrukce sídla I. farního sboru Českobratrské církve evangelické na Žižkově, 
Betlémské kaple. Slavnostního večera ke kolaudaci kubistického svatostánku ve vnit-
robloku v Prokopově ulici se zúčastnili vedle vrcholných českých evangelických hod-
nostářů také starostka Prahy 3 Milena Kozumplíková, místostarosta zodpovědný za 
kulturu, památky a církve Martin Benda a historik architektury PhDr. Zdeněk Lukeš.

Věda v ulicích Vinohrad

Poslední domácí utkání proměnil žiž-
kovský fotbalový klub ve velkolepou 
oslavu návratu mezi fotbalovou elitu. Už 
před utkáním na stadionu vyhrávala ži-
vá hudba, slavnostní výkop provedla he-
rečka Kateřina Brožová. O přestávce se 
divákům představily nejen mažoretky, 
ale i všechna mládežnická mužstva Vik-
torky. I po utkání se mohli fanoušci a di-
váci těšit na další společenský program 
včetně podepisování hráčů na plakáty 
mužstva, které se rozdávaly zdarma. Mi-
mo jiné vyhrávala hudební skupina Di-
vá Bára, která je složená z nejvěrnějších 
fanoušků. Po utkání se točilo pivo zdar-
ma. Postup přišli oslavit také představi-
telé radnice Prahy 3, včetně starostky 
Mileny Kozumplíkové. -red-

Viktorka si užila postup

Již podruhé se široké veřejnosti ote-
vřela Zahrada Jiřího Trnky, která leží 
u stacionáře pro děti s kombinovaným 
postižením – Integračního centra Zahra-
da (za stavbou Central Parku Praha, ul. 
U Zásobní zahrady 8). Rodiče s dětmi 
přišli na Zahradní slavnost v malém par-
číku s hřištěm na plážový volejbal, prolé-
začkou, pískovištěm a výběhem pro ma-
lé kozy. Počasí veselému odpoledni přálo 
a zmrzlina, kterou zde točil sám ředitel 
Integračního centra Zahrada, byla tak 
výborná, že se na ni stály dlouhé fron-
ty. Odpoledne plné představení a inter-
aktivních her s dětským divadlem, baló-
nů, dovádění a tancování potěšil desítky 
dětských i dospělých duší. Mezi hosty byl 
i zástupce starosty Martin Benda s rodi-
nou. Zahrada Jiřího Trnky je volně pří-
stupná ve všední dny vždy od osmi od rá-
na do šestnácti hodin odpoledne. 

Zahradní slavnost podruhé

NOVÁ TROJKA NA PARUKÁŘCE – divadlo Husy na tahu a soutěže byly 
hlavním programem Dne dětí na Parukářce, který uspořádalo 11. května na hřišti 
žižkovského parku občanské sdružení Nová Trojka.

Foto: J. Brabec
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