
Umění do ulic a parků! 
Ivona Raimanová je 
žena, která nejen sní, 
ale své vize dokáže 
i naplňovat. 

Čtěte na str. 11.

Mandelbrotovy Kostičky,
jedinečný pěvecký sbor, 
diriguje mladý muž 
ze Žižkova jménem 
Lukáš Prchal.

Čtěte na str. 4.

Zaražení hory na Vrchu 
svatého Kříže zahájilo 
čtyřdenní slavnost, 
již pořádalo sdružení 
Domácí tradice.

Čtěte na str. 12.
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Na Královské Vinohrady přijíž-
dí Karel IV., z Boží milosti král 
a císař, již pravidelně a dle vše-
ho rád, vždyť si tu založil vinici! 

Žižkováci se kvůli tomu snad ani nemu-
sí urážet, prostě je mu opojný nápoj, jenž 
kdysi popíjel s Buškem z Velhartic, mi-
lejší a vznešenější než pivo a maso a nad-
to se možná nechce setkávat se svým 
o pár století mladším nástupcem, Fran-
tiškem Josefem I. To u jiného panovní-
ka, Jiříka z Poděbrad, na jeho náměs-
tí, se koncem září zastaví vždy s chutí... 
Spolu se svou chotí, dvorem a poddaný-
mi se tu nechává povyrážet při tradičních 
oslavách sběru vinné révy.

Jubilejní, X. pokračování Vinohrad-
ského vinobraní málem skončilo hned 
na začátku katastrofou. Do císařovy pří-
zně lstivě se vetřevší lapka Řehoř Vra-
ný z Vraného se totiž pokusil – využiv 
chvilky nepozornosti při příjezdu vel-
kolepého průvodu k chrámu Nejsvětěj-
šího Srdce Páně – uloupit korunovační 
klenoty. Bohu a bdělé stráži budiž dě-
kováno, že byl vbrzku dopaden a koru-
na, žezlo i jablko zachráněny. Hlavnímu 

strůjci nekalého plánu se posléze dosta-
lo zasloužené odměny, mučení vskutku 
šťavnatého. Nejen torturou baveno jest 
však oko člověka, a tak ku potěše a ob-
veselení Karla IV., pražského primáto-
ra Pavla Béma, vzácných hostí z Brati-
slavy a Vídně a všeho lidu příchozího 
se pak před výše řečeným chrámem ne-
jen jedlo, pělo, tančilo a mladé víno pi-
lo, ale také nekrvavě bojovalo na zemi 
i koních, cyperská kráska rozvlnila bo-
ky, Milan Český a Daniel Reisiegel byli 
pasováni na rytíře a silák Matěj Ratibo-
řický ukázal, že se ani hroznýše králov-
ského nebojí.

Se soumrakem přišla řada na zpěv 
a nástroje co Čechů, to muzikantů: v pá-
tek nejprve tři sotva třináctiletí panoši 
z kapely Nevím (na snímku vlevo) roz-
parádili posluchačstvo rockovou klasi-

kou a poté zkušení mistři ze Support 
Lesbiens nastoupili s uchu lahodící ky-
tarovkou, v sobotu Ondřej Brzobohatý 
se svými druhy z Bůh ví připravil půdu 
hlasům mladým, leč nebývalého věhla-
su – Gábě Al Dhábě a Petru Bendemu. 
Kdyby se byl císař nebál a v předvečer 
vinobraní poctil svou návštěvou bio Ae-
ro, mohl se pokochat ještě jiným divem: 
pětašedesátihlavá saň jménem Mandel-
brotovy Kostičky tu pod taktovkou je-
diného muže uhranula zaplněný sál!

Co by ale všelijaké lidské snažení by-
lo bez Božího přispění? Vymetená ob-
loha a příjemně hřející slunce měly lví 
podíl na tom, že se podzimní vinný svá-
tek opět vyvedl a Karel IV. se za rok jis-
tě rád vrátí.

-red-
Další fotografie najdete na str. 4.

„Zavřete oči,
odcházím...“

Jen několik týdnů mě dě-
lí od chvíle, kdy předám 
„žezlo“ žižkovského sta-
rosty svému nástupci, kte-
rý vzejde z řad zastupite-
lů zvolených v nadcháze-

jících komunálních volbách. Z radnice 
odcházím po dlouhé době. Zájem o dění 
na Žižkově, kde jsem se narodil a prožil 
celý dosavadní život, mě přivedl do ko-
munální politiky už v r. 1990. Byla to hek-
tická doba, kdy se tato krásná část měs-
ta, velmi negativně poznamenaná před-
chozími roky totality, mohla znovu na-
dechnout k novému životu. Od r. 1994 
jsem pracoval jako první zástupce staros-
ty a poté jsem měl tu čest být dvě funkční 
období v čele místní samosprávy a v mi-
nulých čtyřech letech také reprezentovat 
zájmy naší městské části v Zastupitelstvu 
hlavního města Prahy.

Své působení ukončím s pocitem, že 
se mnoho každodenních problémů po-
dařilo vyřešit. Jsem přesvědčen, že Pra-
ha 3 je dnes atraktivní částí metropole 
– je daleko čistší a bezpečnější než dří-
ve, nabízí více příležitostí k odpočinku 
i sportovnímu vyžití, je nesmírně boha-
tá na kulturní a společenské dění. V če-
le radnice jsem vždy dbal na to, aby naše 
rozhodování bylo spravedlivé, nestranné 
a ku prospěchu celé obce. Takový postoj 
znamená dostat se nezřídka do věcných 
sporů či prosazovat nepopulární kro-
ky. Vyžaduje to jistou dávku osobní od-
vahy, kterou bych velmi přál tomu, kdo 
stane na mém místě. Ambicí rozumné-
ho a odpovědného politika totiž nesmí 
být, aby ho všichni milovali, ale aby byl 
ve svém počínání hoden respektu.

Chtěl bych poděkovat všem svým spo-
lupracovníkům – zaměstnancům úřadu,
bez jejichž odborného a lidského záze-
mí bych se neobešel. Stejně tak si vážím 
spolupráce s těmi zastupiteli, kteří mě-
li zájem hledat věcná řešení problémů 
a nehleděli na krátkodobý politický pro-
fit nebo osobní prospěch. Bylo mi velkou 
ctí podílet se na zásadní proměně třetího 
pražského obvodu. Nemůže si ji ale při-
svojit žádný starosta a žádné zastupitel-
stvo. Je výsledkem píle a schopnosti de-
setitisíců lidí, kteří naši městskou část be-
rou jako svůj domov.

Milan Český, starosta

Prvovínem připil i primátor

Ke cti „Otevřeného stanu“ je 
třeba říci, že byl poprvé vzty-
čen na podzim minulého ro-
ku, nikoliv tedy několik týd-

nů před volbami. Již třetí pokračová-
ní výstavní a diskusní akce, které se ko-
nalo 26. a 27. září (vzhledem k uzávěr-
ce Radničních novin jsme stihli pouze 
první den), opět nabídlo vedle expozice 
informačních panelů o práci samosprá-
vy možnost debatovat přímo s jejími 
představiteli. Do potenciální jámy lvo-

vé se tentokrát vydali tři místostarosto-
vé. Ve svých přednáškách se všichni za-
měřili i na projekty ještě nedokončené 
nebo teprve plánované – MUDr. Ma-
rek Zeman mj. hovořil o územním roz-
voji Nákladového nádraží Žižkov, Mi-
lena Kozumplíková o přístavbě Ošetřo-
vatelského domova Habrová a Jan Plí-
va o antisprejovém programu. V ná-
sledujících diskusích museli samozřej-
mě čelit také otázkám z jiných tematic-
kých okruhů.

Den předtím, 25. 9., proběhla v ZŠ 
V Zahrádkách beseda o regeneracích 
obecních domů a nástavbách. Zájem  byl
tak velký, že prostory zapůjčené jídelny
nestačily a lidé stáli na chodbě. Zpo-
čátku více než napjatá atmosféra se br-
zy zklidnila a debata nabyla poměrně 
věcného rázu. Dosaženo tak bylo jed-
noho z hlavních cílů podobných setká-
ní zástupců městské části s vesměs vel-
mi kriticky naladěnými občany: navázat 
a zlepšit komunikaci mezi radnicí a ve-
řejností, raději o problémech mluvit a ře-
šit je než setrvávat v nesmiřitelných po-
stojích, navíc leckdy opřených o nepřes-
né informace a představy. -red-

Otevřeně o ožehavých otázkách

Po oslavě vína na Vinohradech navštívil pražský primátor Pavel Bém také Žižkov. 
V Paláci Akropolis se 25. září pod jeho záštitou konal „Koncert pro Prahu kulturní“, 
jehož hlavním protagonistou nebyl nikdo menší než Ivan Král. Legendární český mu-
zikant a producent svým nasazením a nehvězdnou civilností strhl publikum a ukázal, 
že má rock stále v krvi! Se svojí kapelou zahrál nejen slavné pecky, ale i řadu zbru-
su nových skladeb.

Nákladové nádraží 
– věc veřejná!

Městská část Praha 3 pořádá ve čtvr-
tek 5. 10. od 15.00 do 18.00 v předsálí sva-
tební síně žižkovské radnice (Havlíčkovo 
nám. 9, 2. patro) veřejné připomínko-
vání studie návrhu změn územního plá-
nu Nákladového nádraží Žižkov. Všichni 
zájemci jsou srdečně zváni!

Městská část Praha 3 jako hlavní pořadatel děkuje všem partnerům za pomoc při realizaci X. ročníku CPP Vinohradského vinobraní.

 Generální partner: Hlavní partner: Partneři: Pražská plynárenská, a. s., Pražská energetika, a. s., Skanska CZ, a. s., Toi Toi, 
sanitární systémy, s. r. o., Česká spořitelna, a. s., Správa komunálního majetku Praha 3, 
a. s., Sefimota, a. s., Auto Jarov, s. r. o., Compo Praha, s. r. o., Sup & synové, s. r. o., 
Cateringový servis P. Cincibus, Step, s. r. o., Odkolek, a. s., Test Onyx, s. r. o., Arcotel 
Hotels & Resorts Austria, El Puerto, sunrise bar & restaurant, Key Production, s. r. o.
Mediální partneři: Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Český rozhlas Regina, Radio Hey!,
Houser, Metro – deník, Eclipse, a. s., Print Production, s. r. o.

Besedy v Základní škole V Zahrádkách se za radnici zúčastnili MUDr. Marek Zeman 
a Milena Kozumplíková, přítomni dále byli Ing. arch. Michal Bartošek a senátorka 
Ing. arch. Daniela Filipiová, role moderátora se ujal zastupitel Mgr. Martin Benda.

Novinkou Otevřeného stanu byl program 
pro děti, který předcházel přednáškám.
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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 proti č. 11 (3) 9. 10.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 16. 10.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 23. 10.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 2. 10., 30. 10.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 9. 10.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 16. 10.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 23. 10.
8. Čajkovského/Sladkovského nám. (2) 2. 10., 30. 10.

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

ze dne 30. 8.
Souhlasila
• se záměrem postupné rekonstrukce 
DPS Roháčova, která proběhne v ně-
kolika etapách • se zadáním realiza-
ce světelné vánoční výzdoby MČ P-3
pro sezónu 2006/2007 firmě Eltodo – 
Citelum, s. r. o., za cenu 722 721 Kč vč. 
DPH • s akcí „Tahák“ na nám. Jiřího 
z Poděbrad dne 4. 9. od 15.00 do 18.00  
• s provedením akce „Architektonické 
a parkové úpravy ve vnitrobloku Sobě-
slavská“ a schválila zadat realizaci fir-
mě Zahradní architektura Tábor, spol. 
s r. o. • se záměrem realizace ochran-
ných nátěrů budov v soukromém vlast-
nictví proti sprejerům
Schválila
• pověření Pavla Hurdy a MUDr. Mar-
ka Zemana jako náhradníka k zastu-
pování zájmů MČ P-3 ve „Výběrovém 
řízení na výběr partnera pro přípravu, 
realizaci a rozvoj jižní části Nákladové-
ho nádraží Praha – Žižkov“
Vzala na vědomí
• plán investičních akcí v l. 2007–2017

ze dne 12. 9.
Schválila
• pronájem hromadných garáží ve vni-
trobloku Biskupcova, Ambrožova, Je-
seniova a Jana Želivského Pražské 
parkovací, a. s., od 1. 10. na dobu ne-
určitou, k podnikatelskému účelu pro-
vozování garáží na dobu neurčitou, 
za nájemné ve výši 120 000 Kč/rok 
vč. DPH • představení rozpracova-
né „Urbanistické studie s regulačními 
prvky, sloužící jako podklad pro změ-
nu územního plánu v prostoru Nákla-
dového nádraží Žižkov“ v září a říjnu 
veřejnosti
Souhlasila
• s bezplatným zapůjčením velké za-
sedací síně radnice obvodnímu výbo-
ru Českého svazu bojovníků za svobo-
du P-3 dne 4. 10. od 13.30 do 16.30 hod. 
• se zajištěním X. ročníku Vinohradské-
ho vinobraní dle „Smlouvy o spolupo-
řadatelství při pořádání akce“ • se za-
dáním veřejné zakázky „Rajská zahra-
da – rekonstrukce“ v otevřeném zadá-
vacím řízení

Rada městské části Praha 3

Možnosti vytváření dalších míst v uli-
cích Prahy 3, kde by se dalo zaparko-
vat, jsou již prakticky vyčerpány, pro-
to se městská část v současnosti zamě-
řuje na budování hromadných garáží. 
Je to cesta nepochybně komplikovaněj-
ší, zdlouhavější a dražší, nicméně do bu-
doucnosti ji považujeme za jeden z hlav-
ních způsobů, jak se s kritickou doprav-
ní situací vyrovnávat.

První vlaštovkou se v této věci stal 
parkovací komplex ve vnitrobloku Bis-
kupcova, Ambrožova, Jana Želivského
a Jeseniova, jehož provoz bude zahájen 
k 1. 10. letošního roku. Vznikl v objektu, 
který patřil České spořitelně. Samosprá-
va stavbu, fungující převážně jako sklad, 
spolu s přilehlými pozemky na konci mi-
nulého roku odkoupila a následně zá-
sadním způsobem předělala tak, aby by-
lo maximálně využito její kapacity. Ob-
čanům Prahy 3 tak bude nově k dispozi-
ci skoro 140 parkovacích stání, většinou 
krytých. Celkové náklady na koupi a re-
konstrukci dosáhly 35 milionů Kč.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty

Nový parkovací komplex v Biskupcově

Přehled lékáren v Praze 3
– doplnění a oprava

Boj proti nebezpečnému škůdci po-
kračuje, a tak hlavní město Praha ve spo-
lupráci se svozovými společnostmi a vy-
branými městskými částmi na podzim 
opět zajistilo podmínky pro likvidaci lis-
tí jírovce maďalu (koňského kaštanu), 
které je napadeno klíněnkou jírovcovou. 
Obyvatelé Prahy mohou toto listí shra-
bávat do speciálních pytlů, jež lze zdar-
ma vyzvednout na 29 určených adresách 
a po naplnění buď přistavit ke stanoviš-
tím směsného odpadu a místa přistave-
ní sběrných nádob, nebo bezplatně ode-
vzdat ve 13 vybraných objektech či pří-
mo ve Spalovně komunálního odpadu 
v Průmyslové ul., P-10 – Malešice (po–pá
6.00–18.00, so 7.00–15.00).

Na stránkách www.praha3.cz je k dis-
pozici úplný seznam kontaktních míst, 
zde uvádíme pouze některá z nich.

Výdej prázdných pytlů:
• Magistrát hl. m. Prahy, Jungmanno-
va 35, P-1; p. Polák (236 004 376), po–pá 
8.00–12.00 a 13.00–16.00
• Pražské služby, a. s., Nové Mlýny 5, 
P-1; p. Dvořák (284 091 430), po–pá 
8.00–15.00
• Pražské služby, a. s., Vlkova 35, P-3;
pí Tomášková (222 721 546), po–pá 
6.00–14.00

• Úřad městské části Praha 3, Hav-
líčkovo náměstí 9, P-3; pí Stehlíková 
(222 116 384), po–pá 10.00–14.00

Výdej prázdných pytlů a příjem pytlů 
naplněných listím:

• KOMWAG, podnik čistoty a údržby 
města, a. s., Perucká 10, P-2; pí Miňov-
ská (236 040 000, 263 040 027), po–pá 
8.00–15.30
• Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Pod Šance-
mi 1, P-9; p. Weinfurter (284 098 581), 
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 
(tel. 777 811 428, 222 712 189). -red-

Likvidace listí napadeného klíněnkou

Poslanecká sněmovna už je konečně 
ustavena, výbory, v nichž probíhá hlav-
ní, ač méně viditelná část práce poslan-
ců, mají zvolené vedení a jsou perso-
nálně obsazeny. To byl výsledek druhé 
schůze dolní komory parlamentu, kte-
rá se konala v pátek 15. 9. Půl hodiny 
po jejím ukončení byla zahájena schůze 
třetí, na jejímž programu byly první tři 
novelizace zákonů. Vzhledem ke stavu 
veřejných financí je nutné urychleně ře-
šit nereálnost předvolebních slibů.

Všechny tři návrhy v prvním čtení 
prošly, neboli sněmovna schválila, že se 
předmětnými zákony chce zabývat a ulo-
žila příslušným výborům, aby je projed-
naly. Nejbouřlivěji se diskutovalo o spo-
třebních daních z tabákových výrobků. 
Vláda Jiřího Paroubka totiž nachystala 
jejich navýšení nad úroveň požadovanou 
Evropskou unií, což se nelíbí pravico-
vým poslancům. Účinnost dalších záko-
nů, tj. služebního a o pojistném na soci-
ální zabezpečení, je třeba v krátkém 

čase před schvalováním státního rozpoč-
tu na příští rok alespoň oddálit s tím, 
že diskuse o jejich dalším osudu přijde 
na řadu až posléze.

V případě, že bychom nezačali oka-
mžitě měnit či dokonce rušit zákony 
přijaté v posledním roce před volbami, 
dostaly by se veřejné finance na úplně ji-
nou kolej, než je ta vedoucí nás k přije-
tí eura.

Ing. Daniel Reisiegel, 
zástupce starosty

Parlament už zase schvaluje zákony

Rada městské části Praha 3 na svém posledním srpnovém jednání schválila 
na můj popud záměr zapojit do probíhajícího antisprejového programu i nemovi-
tosti v soukromém vlastnictví. Deklarovala tím zájem na vzhledu a čistotě našich 
ulic a přívětivější tvářnosti třetího pražského obvodu.

Zmíněný projekt, který jsme si v průběhu letošního roku již vyzkoušeli na obec-
ních budovách, je zaměřen do bu doucnosti. Fasády jsou totiž nejen zbaveny stávají-
cích nápisů a obrázků, ale především opatřeny speciálním nátěrem, který umožňu-
je levně, snadno a rychle další graffiti odstraňovat. Nyní jsme se rozhodli nabídnout 
tento způsob ochrany všem, kteří o to budou stát a splní požadované náležitosti.

Podmínkou zapojení se do programu je:
• opravená fasáda (ve stavebně nepoškozeném stavu)
• doložení vlastnických práv k nemovitosti
• dokladování rozsahu sprejerského poničení
• 60% spoluúčast na nákladech prvních dvou zákroků (1. vyčištění fasády, 

2. ochranný nátěr). Městská část zaplatí zbývajících 40 % finančních pro-
středků a dále uhradí veškeré náklady na třetí etapu – odstraňování no-
vých graffiti po dobu čtyř let!

Zhruba do konce roku je třeba mít přehled o první vlně zájemců (fyzických 
i právnických osob) tak, aby se stačilo vyhlásit a vyhodnotit výběrové řízení na po-
žadované práce a na jaře příštího roku se mohlo začít. Majitelům, kteří by výjimeč-
né příležitosti rádi využili, ale fasády jejich domů nejsou ze stavebního hlediska 
v pořádku, doporučuji požádat o bezúročnou půjčku na opravu z fondu pro obno-
vu a rozvoj městské části, kde jsou pro to zvlášť vydělené peníze. Podrobnější infor-
mace jsou k dispozici na internetových stránkách radnice (www.praha3.cz, kolonka 
„Životní prostředí“). Jan Plíva, zástupce starosty

Stop počmáraným budovám!

ze dne 12. 9.
Schválilo
• žádost o svěření vybraných pozem-
ků hl. m. Prahy v k. ú. Žižkov (plo-
chy veřejné zeleně na Sladkovského 
nám.) • prodej 13 bytových domů za-
řazených do III. etapy privatizace do-
movního fondu • poskytnutí návrat-

ných bezúročných půjček v celkové vý-
ši 5 769 000 Kč pro opravy a rekon-
strukce domů na území MČ P-3 z fondu 
obnovy a rozvoje a zpětného čerpá-
ní bytovým družstvům v celkové výši 
693 189 Kč z fondu pro podporu údržby 
privatizovaných obytných domů • na-
vrženou směnu pozemků

Zastupitelstvo městské části Praha 3

Název lékárny Adresa Telefon Otevírací doba
Chelčického Chelčického 11 222 711 232 po, st 10.30–18.30

út, čt   7.30–16.00
pá   7.30–15.30

U koně Koněvova 30 222 583 300 po–pá   9.00–19.30
so   9.00–13.00

Chlumova Chlumova 21 222 782 302 po–pá   8.00–18.00
Olšanská Olšanská 7 271 772 106 po–pá   7.30–23.00

so   8.00–12.00

Za neúplnost a nepřesnosti předchozího přehledu (viz Radniční noviny Prahy 3 
číslo 9/2006) se čtenářům i lékárnám omlouváme.

Mgr. Jiří Janoušek, oddělení krizového řízení

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

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schváli-
lo na svém zasedání dne 14. 9. noveli-
zaci obecně závazné vyhlášky o odpa-
dech (č. 21/2005 Sb. HMP) s účinností 
od 1. 11. tohoto roku. Změna se týká 
fyzických osob, které ve své nepodni-
katelské činnosti (především opravy 
bytového i nebytového fondu) vypro-
dukovaly stavební odpad. Od listopa-

du jej budou moci bezplatně odevzdá-
vat – v množství do 1 m3 za měsíc 
– ve sběrných dvorech města. Cílem 
jmenované právní úpravy je podpo-
řit drobnou soukromou údržbu bytů 
a zároveň vytvářet podmínky pro udr-
žování čistoty a pořádku v ulicích me-
tropole.

Jan Plíva, zástupce starosty

Změna vyhlášky o odpadech

Nejen jako pedagoga mě 
trápí mnohé problémy na-
šeho školství. Ve svém dů-
sledku se promítají do ži-
vota každého z nás. Lec-
kdy spočívají v nedostatku 

finančních prostředků, důvody jsou však 
i koncepční – v pojetí smyslu vzdělávání 
a vzdělanosti. Na dva z nich bych chtěla 
upozornit.

Vzdělanec byl u nás dříve chápán ja-
ko alfabet, jak se říkalo těm, kteří uměli 
číst a psát (počítání se považovalo za sa-
mozřejmost k životu nezbytnou). To už 
je ale tak dávná minulost, že dnes mů-
žeme právem říci: u nás žádní analfabeti 
nejsou! Ale jsou skutečnými vzdělanci ti, 
kteří ovládají několik cizích jazyků, jsou 
otitulováni, maličkost je pro ně surfování 
po síti a mejlování, ale přitom se neumě-
jí řádně chovat? Naučit se komunikovat 
jen po internetu není tou nejlepší průpra-
vou pro pochopení ostatních lidí, před-
školními dětmi počínaje a seniory konče! 

Příklady ne právě vhodného vystupová-
ní na veřejnosti jistě zná každý ze svého 
okolí. Mnozí takoví jedinci, citově vypra-
hlí, bez mravní integrity a sociální soli-
darity, dokazují, že vzdělanost nezname-
ná automaticky kulturnost. Je nesmírně 
těžkým úkolem pedagogů a rodiny vést 
mladé k tomu, aby pro ně v každodenní 
praxi obě tyto vlastnosti úzce souvisely, 
jedna podmiňovala druhou. Řeknu ve-
lice tvrdě: hulváty, arogantní nafoukan-
ce, sobce, kteří nemají smysl pro pořá-
dek a úctu k druhým, nerespektují cizí 
zájmy a potřeby, bych nechala ve škole 
života propadnout. Vyučování a výcho-
va musí jít ruku v ruce. To je stará pravda 
a osvědčená moudrost, kterou zdůrazňo-
vali Komenský i Masaryk.

Prudký vývoj komunikačních a in-
formačních technologií a jejich stále 
větší dostupnost je samozřejmě věc ví-
taná, na druhou stranu pouze dostatek 
in formací a poznatků ještě není samo-
spasitelný, důležité je, jak s nimi dokáže-

me nakládat. Navíc ne každý má přístup 
k počítači a zvláště pro starší lidi bývá 
těžší se s ním naučit zacházet. Stejně je 
tomu např. u mobilních telefonů. Je ta-
kový občan druhořadý, nerovnoprávný?
Určitě ne a je pro mě velmi smutné, 
když se u kohokoliv s podobným po-
stojem setkávám. Docházím k názoru, 
že náš vztah k seniorům je podceňova-
ný problém, který souvisí s neblahým 
jevem – diferenciací společnosti a osla-
bováním pospolitosti. Moderní vzděla-
nec by měl být především chápajícím 
a v přítomnosti žijícím člověkem, které-
ho zajímají i zdánlivě podružné problé-
my jiných a jenž se cítí být součástí cel-
ku – velké rodiny nás všech. Na to ne-
smíme zapomínat. Usilujme o to, aby 
nejen děti, ale i senioři měli vše, co po-
třebují, aby naše společnost nedostala 
padáka za své chování k slabším. Dě-
lejme společně vše pro to, aby vzdělání 
opravdu přivádělo ke slušnosti.

Vlastimila Vrabcová, radní

Škola – vzdělanost – kulturnost

Na tiskové konferenci, která se konala ve středu 13. září přímo v hromadných garážích 
v Biskupcově 21, byla rovněž představena „Strategická koncepce a program rozvoje 
městské části Praha 3“ a záměr radnice napomoci promyšlené výstavbě na Náklado-
vém nádraží Žižkov. Na snímku zleva: Ing. B. Nigrin, Z. Lochman, M. Kozumplíko-
vá, Ing. D. Reisiegel a MUDr. M. Zeman.
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MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty
1. Do Zastupitelstva třetí městské části 
na podzim již nekandidujete. Proč?

V životě každého z nás se střídají různá 
období, ať chceme, nebo ne. Jedna etapa 
pro mě nyní končí a jiná začíná. Poslední 

čtyři roky jsem se na radnici městské čás-
ti plně věnoval práci pro Prahu 3. Nutno 
říci, že to byla krásná léta. Domnívám se, 
že se leccos podařilo, ale výsledky nechť 
posoudí občané. V současnosti cítím by-
tostnou potřebu více se zaměřit na svou 
původní profesi – medicíně, kterou by by-
lo škoda zcela odsunout do pozadí.
2. Na starosti máte mj. územní rozvoj. 
Na co jste v této oblasti za poslední čty-
ři roky nejvíce hrdý a co naopak považu-
jete za neúspěch?

Myslím, že jsme výrazným způsobem 
pokročili vpřed v koncepčním řešení celé 
problematiky. Byla vypracována a přijata 
„Strategická koncepce a program rozvoje 
městské části Praha 3“, tj. jakýsi regulač-
ní materiál, která nám umožňuje účinně 
hodnotit projekty menších i větších staveb 
v našem obvodu. Dalším nemalým úspě-
chem je zadání studie směřující ke změ-
ně územního plánu Nákladového nádraží 
Žižkov. Cílem je maximálně přispět k to-
mu, že výstavba na více než 35 hektarech 
plochy bude skutečně rozumná a všeo-
becně přijatelná. K tvorbě tohoto doku-
mentu se nám povedlo přizvat i největší-
ho vlastníka dotčených prostor – České 
dráhy – a zapojit rovněž investory. Z no-
vě vzniklých objektů se mi líbí např. Lu-

xembourg Plaza v Jičínské ulici, který pů-
sobí příjemně a elegantně a přitom neruší  
okolní zástavbu. A co mě netěší? Dosud 
jsme třeba nemohli započít s komplexní
rekonstrukcí (přestavbou) Malešické, a to 
pro nevyřešené majetkové nároky vlast-
níků přilehlých pozemků.
3. Co podle Vás v současnosti nejvíce po-
třebuje zdravotnictví?

Především promyšlenou reformu. Od-
borná stránka je – zvláště v Praze – na vy-
soké úrovni, ve většině oborů jsme na tom 
srovnatelně s jinými evropskými velko-
městy. V běžné praxi je ale patrná řada 
problémů. Jedním z nich je leckdy má-
lo vstřícný přístup zdravotníků k pacien-
tům. Dlouhé fronty a nekonečné čekání, 
zbytečné vyšetřování na různých místech, 
málo vysvětlovaná léčba, to vše vyvolává 
silnou nespokojenost, o zbytečných ná-
kladech ani nemluvě. V některých obo-
rech základní péče ani neseženete „své-
ho“ doktora – mám na mysli praktického 
lékaře či stomatologa. O komplexní řeše-
ní se v Praze nikdo nestará. Lékařské ko-
mory již delší dobu na kritickou situaci 
upozorňují. Myslím, že je nutné dát pro-
stor územním celkům a pojišťovnám, kte-
ré by měly pro své klienty příslušné služ-
by nasmlouvat.

ODPOVÍDÁ…

Mandát současného pražského zastupitelstva pomalu končí. Během posled-
ních čtyř let si město např. dokázalo poradit s dlouholetými nepořádky a nešva-
ry v taxislužbě, mnohem bezpečněji je nyní v historickém centru, prodlužova-
ly se trasy metra. Takové změny jsou mediálně vděčné a díky za ně, nemusí být 
ale proto nutně nejvýznamnější. Nikdo jistě nechceme, aby pověst Prahy kazili 
zlodějští taxikáři nebo aby bylo Václavské náměstí a jiná atraktivní veřejná pro-
stranství rájem prostitutek, drogových dealerů a různých cizojazyčných mafií, 
jsme rádi, když se zlepšuje dopravní obslužnost. Stejně tak je však na místě zmí-
nit jiné, méně viditelné, ale přesto velmi důležité kroky hlavního města.

Pozitivně hodnotím zejména vývoj hospodaření, který lze shrnout do jedno-
duchého konstatování: Praha nezvyšovala své zadlužení. Zdravější finance me-
tropole přitom ostře kontrastují s tím, jak rychle ve stejné době narůstaly dluhy 
ve státní pokladně. Mezi hlavním městem a městskými částmi byla navíc sta-
novena nová pravidla dotačních vztahů, která snad zamezí nekonečnému pře-
tahování o každou korunu. Výsledkem trvalého snižování počtu zaměstnanců 
magistrátu jsou zase menší provozní náklady na chod administrativy, což zna-
mená, že více peněz zbývá na budování sportovišť, obnovu zeleně nebo vý-
stavbu cyklostezek... Za přelomový počin považuji rovněž schválení kulturní 
politiky města a nového grantového systému, který přinesl výrazné navýšení fi-
nančních prostředků pro oblast kultury v Praze.

Naše městská část měla v nynějším pražském „parlamentu“ výraznější za-
stoupení, než bylo do té doby běžné. Byl bych rád, kdyby toto rozložení sil, kte-
ré umožňuje energicky hájit zájmy Prahy 3, pokračovalo i po nadcházejících 
volbách. Neméně si ovšem přeji, aby město nadále přistupovalo k řešení pro-
blémů systémovým způsobem, tedy cestou vytváření jasných a přehledných 
pravidel platných pro všechny stejně. Bylo by dobré navázat na to, co bylo pří-
značné pro končící funkční období.

Pavel Hurda, zastupitel hl. m. Prahy

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Malé ohlédnutí

Blíží se konec volebního období, kdy 
jsem působil jako zástupce starosty Pra-
hy 3. Dovolte mi ohlédnout se za hospo-
dařením samosprávy, které jsem po čtyři 
roky měl na starosti.

Nejvýznamnějším krokem radnice by -
lo rozhodnutí o pokračování privatiza-
ce domovního fondu. Jsem velmi rád, že 
jsme v koalici dokázali najít shodu a dal-
ších osm desítek domů připravili k pro-
deji jejich obyvatelům za výhodné ceny 
(ač vyšší než před deseti lety, oproti trž-
ní hodnotě stále poloviční), neboť jsem 
přesvědčen, že s nemovitostmi většinou 
nejlépe nakládá přímý a osobně zaanga-
žovaný vlastník.

Mou původní hlavní kompetencí byly 
finance, po roce k tomu přibyla též péče 
o obecní majetek a investice. Jako eko-
noma mě těší, že se nám podařilo reali-
zovat dosud největší investiční akci v his-
torii městské části a přitom svému ná-
stupci předám rozpočet bez dluhů. Řeč 
je o regeneraci panelových domů spo-
jené s budováním nástaveb, na kterou 
jsme si půjčili úvěr ve výši 150 mil. Kč. 
Díky tomu, že jsme stávající byty nabíd-
li jejich nájemcům k odkoupení a nově 
vzniklé bytové jednotky byly prodávány 
za tržní cenu, získala radnice investované 
prostředky zpět. Část Žižkova se přitom 
během jednoho roku proměnila k nepo-
znání a je nyní mnohem hezčí.

Investice se vůbec stávaly stále větší 
rozpočtovou položkou. Zatímco v r. 2002 
tvořily jednu třetinu celkových výdajů, 
v r. 2006 polovinu. V peněžním vyjádření
se jedná o 154 mil. Kč proti 398 mil. Kč 
– tedy o navýšení více než dvouapůl-
násobné. V souhrnu bylo v uplynulém 
čtyřletí investováno do rozvoje třetího 
pražského obvodu 1,154 mld. Kč, z to-
ho do bytových domů 838 mil. Kč, zby-
lých 316 mil. Kč pak zejména do školních 

a předškolních zařízení, sportovního are-
álu na Pražačce, Ošetřovatelského domo-
va Habrová apod.

Běžné výdaje dosáhly v l. 2002–2006 
výše 1,6 mld. Kč. Není to nízká částka, 
musíme však vzít v potaz, že v naší měst-
ské části žije 75 tisíc lidí a poskytované 
správní služby něco stojí. Kromě stan-
dardní agendy úřadu a sociálních dá-
vek hradíme také provoz mateřských 
a základních škol a některých sociálních 

a zdravotních institucí. Navíc samosprá-
va Prahy 3 si zakládá na velké pod-
poře kultury, kdy jednak prostřednic-
tvím grantů pomáhá různým soukro-
mým pořadatelům, jednak financuje čin-
nost vlastních příspěvkových organizací 
(např. Žiž kovské divadlo Járy Cimrma-
na, Junior klub či Atrium). Radnice dále 
organizuje celou řadu kulturních a spo-
lečenských akcí, které jsou hojně na-
vštěvované a vyhlášené i za hranicemi
obvodu – za všechny uveďme Žižkovský
masopust, Vinohradské vinobraní nebo
Pivobraní. Na kulturu tak v minulých čty-

řech letech šlo celkem 76 mil. Kč, z gran-
tového fondu jsme poskytli 31 mil. Kč, 
a to nejen na kulturní, ale také různé 
vzdělávací, sportovní a zdravotní pro-
jekty. Do sociální péče směřovalo do-
hromady 110 mil. Kč (zejména na Inte-
grační centrum Zahrada a Pečovatel-
skou službu Praha 3), do zdravotnictví 
80 mil. Kč (především na místní ošetřo-
vatelský domov). Nemalé finanční pro-
středky jsme také vydali na životní pro-

středí (137 mil. Kč), které po správě 
(518 mil. Kč), školství (329 mil. Kč) a so-
ciálních dávkách (210 mil. Kč) předsta-
vovalo nejdůležitější kapitolu běžných 
výdajů. Nejde jen o údržbu rozsáhlých 
ploch zeleně na našem území, sběr od-
padů a úklid chodníků, ale i o rozvojové 
aktivity typu obnovy uličního stromořa-
dí nebo výsadby v parcích. Zdejší příro-
dy si vážíme a jsme přesvědčeni, že zane-
dbávat tuto oblast by se nám v budouc-
nosti nepříjemně vymstilo.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Po prázdninové pauze, kdy z domů, la-
viček, plotů a uličních lamp zmizely vo-
lební plakáty a billboardy, se na podzim 
objevují tyto výtvory znovu. Mnohdy ani 
nepoznáme, kterému politickému usku-
pení patří, někdy nám jen jejich tón ozna-
čí autora zcela jasně. Bývají agresivní 
a populistické, leckdy nastolují problémy, 
které už jsou vyřešeny nebo které stejně 
není v silách politika řešit. Faktických in-
formací a v realitě zasazených návrhů je 
jako šafránu. Veřejnost by pravděpodob-
ně jen uvítala, kdyby byl celý ten pouťo-
vý cirkus omezen na minimum. Nedivím 
se povzdechům nad zbytečně vyhozený-
mi penězi.

Mýlí se však ten, kdo si myslí, že s blí-
žícími se komunálními volbami radnice 
přestává pracovat a politici jenom běha-
jí po mítincích. Pokud bych měla ukázat 
svůj diář a diáře kolegů, zcela jasně by 
bylo vidět, že – volby nevolby – samo-
správa musí běžet naplno až do zvolení 
našich následovníků. A tak jednání ra-
dy jsou stejně dlouhá či spíše delší, běž-
né dny máme nadále podobně zaplněné 
schůzkami, poradami, místními šetření-
mi, svatbami, prostě povinnostmi spoje-
nými s fungováním úřadu. Stůl musí být 
postupně uklizen, sliby voličům, které 
jsme dali před čtyřmi lety, splněny. Každý 
občan by měl mít pocit, že jeho důvěra, 
kterou do nás vložil, nebyla zmarněna.

Městská část Praha 3 je v různých smě-
rech zase o kousek dál: další domy a ško-
ly jsou opravené, III. etapa privatizace 
domovního fondu finišuje, mnoho se in-
vestovalo do úprav a obnovy veřejných 
prostranství (parky, dětská hřiště, vnitro-
bloky, uliční stromořadí, chodníky), ná-
stavby září novotou, ošetřovatelský do-
mov se rozšiřuje (viz snímek), přibylo 
parkovacích míst, kulturní a společenský 
život je nesmírně bohatý a pestrý, řada 
projektů je těsně před zahájením...

Některé věci se rozbíhají pomaleji, 
než bych si přála, občané nás přece pla-
tí za efektivní činnost. Na druhou stranu 
k náročným plánům patří, že jejich reali-
zaci nelze uspěchat. Práce radního na-

víc vyžaduje i schopnost na chvíli zvolnit 
a zastavit se. Když vás např. navštíví stará 
paní, která potřebuje poradit, postěžovat 
si nebo si jen popovídat, či maminka, jež 
shání zájmový kroužek pro své dítě, ne-
můžete je odbýt. Snažíte se pomoci dru-
hým s jejich starostmi. Někdy se to – věř-
te, nebo ne – dokonce i podaří.

Až tedy zase uvidíme na billboardech 
usměvavé tváře slibující modré z nebe, 
uvědomme si, že radniční realita je pře-
devším o systematické, trpělivé a mra-
venčí práci, která se musí dělat pořádně 
a s nasazením. Čas nám odměřuje všem 
stejně. Záleží jen na nás, jak jej využijeme.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Volby nevolby, radnice pracuje

Závěrečný účet za čtyři roky

O zákoně č. 107/2006 Sb., který se tý-
ká zvyšování regulovaného nájemného 
a v jehož rámci byl novelizován i občan-
ský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů), se v Radničních 
novinách již psalo – v letošním červno-
vém čísle. Považuji nicméně za nutné 
se k němu ještě jednou vrátit. Nejde mi 
o právní rozbor jeho příslušných člán-
ků, ale rád bych čtenáře upozornil na dvě 
nejzávažnější změny.

Podle § 711 občanského zákoníku je 
nyní možné vypovědět nájemní smlou-
vu bez přivolení soudu těm nájemní-
kům, kteří dluží za období delší než tři 
měsíce nebo mají dva a více bytů, dal-
šími důvody může být např. hrubé po-
rušení dobrých mravů v domě či neuží-
vání bytu nebo jeho užívání jen občas 
bez závažných příčin. V praxi to zna-
mená, že pokud je doručená písemná 
výpověď po právní stránce správně vy-
hotovena, jsou všechny další kroky a do-
kazování směřující k obraně proti tomu-
to rozhodnutí na straně nájemce. Další 
novinkou je, že ve jmenovaných příkla-
dech stačí při vyklizení bytu poskytnout 
pouze přístřeší. V našich podmínkách se 
jedná o zajištění lůžka či pokoje v uby-
tovně v Řeporyjích.

Třetí městská část jako i jiné obce evi-
dovala poměrně značné množství nepla-

tičů nájemného, s nimiž vedla dlouhodo-
bé soudní spory. I když od června uběhla 
zatím příliš krátká doba na nějaké přes-
né zhodnocení dopadu nové právní úpra-
vy, odhaduji, že asi polovina z dlužníků již 
začala aktivně svoji situaci řešit a peníze 
doplácí. Ostatním je přesně ve smyslu zá-
kona doručována výpověď.

K zpřísnění, resp. zpřesnění dochází 
rovněž v případě tzv. přechodu nájemní 
smlouvy po úmrtí nájemce (§ 706). Vnu-
ci a osoby bez přímého příbuzenského 
vztahu musí nově pronajímateli prokázat, 
že s dotyčným žili ve společné domácnos-
ti nepřetržitě alespoň tři roky před jeho 
smrtí a nemají vlastní byt. Pokud se na-
víc nastěhovali až po uzavření nájemní 
smlouvy, vztahuje se na ně možnost její-
ho převodu jen tehdy, jestliže se na tom 
nájemce a pronajímatel písemně dohodli 
(toto ustanovení se však netýká vnuků). 
Dosavadní „zvykové“ právo, kdy nájem-
ní smlouvy byly na vnoučata a jiné blízké 
spolubydlící automaticky převáděny, už 
tedy rozhodně neplatí.

Řádní nájemníci, ať už bytů obecních, 
nebo soukromých, se změn v občanském 
zákoníku obávat nemusí. Vždy je ale lep-
ší se s nimi seznámit, neboť stále platí, 
že neznalost zákona neomlouvá.

Ing. Bohuslav Nigrin, 
zástupce starosty

Pozor na změny 
občanského zákoníku

Obyvatelé Prahy 3 mohou vedle „své“ 
spádové Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady, poskytující takřka komplexní 
služby ve všech základních a specializo-
vaných léčebných oborech, a Nemocnice 
Žižkov v Kubelíkově ulici s odděleními 
interní a následné lůžkové péče zavítat 
i do mnoha dalších pražských nemocnič-
ních zařízení. Je to díky institutu svobod-
né volby lékaře. Záleží jen na odbornosti 
a typu ošetření či vyšetření, které pacient 
potřebuje, a také na kapacitě toho které-
ho zdravotnického ústavu.

Jednou z blízkých nemocnic, která by 
rozhodně neměla ujít naší pozornosti, je 
Nemocnice Na Františku (s poliklinikou 
v Palackého ulici). Dříve neměla nej-
lepší pověst, ale za posledních patnáct 
let se zde mnohé zásadně změnilo. Zři-
zovatel – městská část Praha 1 – inves-
toval do rekonstrukce a modernizace 
tohoto objektu v nedávné době stami-
lionové částky, další finanční prostřed-
ky na rozvoj se podařilo získat od celé 

řady významných sponzorů. Výsledkem 
je kvalitně vybavené a odborně zabez-
pečené pracoviště, které nabízí akutní 
ambulantní i lůžkovou péči v oborech: 
interna (vnitřní lékařství), chirurgie, or-
topedie a neurologie. Najdeme zde také 
např. oddělení dlouhodobě nemocných, 
klinické biochemie a léčebné rehabilita-
ce. Samozřejmostí je slušné diagnostic-
ké zázemí, včetně ultrazvukových pří-
strojů a celotělového tomografu (CT). 
K dispozici je celkem 243 lůžek, z toho 
na ARO a JIP 20.

V Nemocnici Na Františku se snou-
bí historie se současností, tradice s vý-
vojem. Starobylé prostory areálu, „do-
mácí“ prostředí, umožňující individuální 
přístup k pacientům, moderní přístrojo-
vé vybavení, renovované sály a pokoje, 
odborná péče na vysoké úrovni, to vše 
se pozitivně odráží na samotném dia-
gnostickém a terapeutickém procesu.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty

Nová podoba blízké 
Nemocnice Na Františku
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Koncem září vystoupi-
ly v kině Aero v rám-
ci Vinohradského vino-
braní pětašedesáti hlavé 
Mandelbrotovy Kostič-
ky. Hudební, pohybová 
a vizuální show s reci-

tací Ester Kočičkové poněkud naboura-
la vžitou představu koncertu sborového 
zpěvu... Početné Kostičky diriguje Lukáš 
Prchal, mnohonásobný sbormistr (smí-
šený Mikrochor, dívčí voiceband Bré-
cy, dětský Chorus Angelus a Chrámový 
sbor sv. Ducha) a také např. zakladatel 
hudebního festivalu Žižkovská smršť.
Proč pražská premiéra právě v Aeru?

Oslovil nás Pavel Rajčan, v kině jsem 
už s různými hudebními tělesy jako do-
provod k němým filmům několikrát vy-
stupoval.
Názvem připomínáte kultovní Kuličky...

Ideově z nich vycházíme, k tomu se 
hlásíme, ale Kuličky byly spíše jedno-
duchý jednohlas. V Kostičkách má sbor 
mnohem větší úlohu. Spojení textů Es-
ter Kočičkové s hudbou Petra Wajsara 
je skutečně třaskavou směsí a mohutné 
provedení je pro ni rozbuškou.

Sami sebe označujeme jako pěvecky-
-tanečně-recitační soubor. Repertoár je
založený na básních Ester, hudba mí-
chá různé styly a žánry, je tam fuga – re-
spektive fugato, stará forma, jak ji zná-
me např. od Bacha, ale taky waltz, ho-
rorová filmová plocha, groove, techno. 

Naše muzika se může zdát nekompli-
kovaná, ale není úplně snadné ji zpívat. 
Moje a Loulovy sbory, které tvoří větši-
nu masy Maldelbrotových Kostiček, se
věnují i velkým vokálně-instrumentál-
ním dílům, jako je třeba Dvořákovo Sta-
bat Mater nebo Mozartovo Requiem, 
interpreti jsou tedy zběhlí, ale tohle je 
hudba soudobá, takže pro zpěváka ob-
čas divočina.
Jaké máte ambice? Chcete proniknout 
na velké zahraniční festivaly?

Naše skladby pro cizinu moc nejsou, 
poněvadž humor, který tam Ester vná-
ší a Petr hudbou podtrhuje, je nepře-

nosný. Verše „hola, hola, už jsme se báli, 
že umřeš holá“ přeložit nejde. Ale jinak 
se Mandelbrotovy Kostičky hodí všude. 
Mně zatím postačí, když na nás lidé bu-
dou chodit a budou se bavit a my bude-
me postupně vytvářet další šílenosti.

Reakce publika v Boskovicích, kde 
jsme veřejně hráli vůbec poprvé, mě nad-
chla. V duchu jsem v takové přijetí dou-
fal a nakonec jsem se nezklamal.  Během 
koncertu se člověk víc soustředí na jiné 
věci a kromě toho stojím jako dirigent ce-
lou dobu zády k hledišti, ale posléze jsem 
na kameře konečně viděl, jak posluchači 
tančili a prožívali muziku... Je to inspiru-

jící zážitek i pro sboristy – na sborových 
koncertech se obvykle netančí!
Kdy a kde můžeme Malbedbrotovy Ko-
stičky slyšet příště?

Není snadné sehnat takový kolos do-
hromady, takže naše vystoupení budou 
spíš kořením české hudební scény. Příští 
koncert, na kterém zazní i připravované 
novinky, by se měl konat 19. listopadu 
v Lucerna Music Baru, kde zahrajeme 
i s předkapelou a pokapelou a dalšími 
spřízněnými hudebníky.

Připravila Michaela Púčiková
Více o pěveckém sboru a jeho progra-
mu na www.mandelbrotovykosticky.cz.

Sborový zpěv k poslechu i tanci

„Země se stala továrnou, ve které jde 
všechno spočítat a se vším obchodovat. 
Válka je nejlepší business. Investujte své-
ho syna...“ Britský mim Al Seed zahájí 
29. října v Paláci Akropolis již třetí ročník 
divadelního seriálu Fringe Off – ozvěny 
světových „fringe“ festivalů. Alovo před-
stavení The Factory, plné brutality, děsu 
a černého humoru, je inspirováno dí-
ly, jako je 1984 nebo Frankenstein, a zá-
roveň reaguje na současnou americkou 
zahraniční politiku a její „válku proti te-
rorismu“. Al Seed stejně jako minu-
lý rok, kdy v Akropoli hostoval popr-
vé, předvede neuvěřitelnou šíři svého 
hereckého umění – je schopen ztvár-
nit nespočet postav extrémními promě-
nami výrazu obličeje i těla. Čerpá z tra-

dice tance, pantomimy a klaunství. Cel-
kovou dramatickou atmosféru produk-
ce podtrhne explozivní elektrosoundová
nahrávka. O kvalitě The Factory mj. svěd-
čí cena poroty The Jurypreis na The Are-
na Festivalu v Norimberku a nominace 
na Total Theatre Award na The Fringe
v Edinburghu...

O několik dní později se chystají 
v prostorách žižkovského klubu popr-
vé zabydlet jiné dvě postavy, které ta-
ké s oblibou komentují světové i domá-
cí dění. Mozky a životní názory Hany 
a Hany jsou ale poněkud zmasakrovány 
médii... Palác Akropolis se rozhodl uvést 
známý komiks jako divadlo a 1. a 2. pre-
miéru naplánoval na 3. a 4. listopadu.

-dVA-

Britský mim a české Hany

Rekordních 129 děl od 51 autorů je 
od 12. září do 6. října k vidění na IV. Žiž-
kovském výtvarném salónu, jehož se po-
prvé společně zúčastnili jak mladí, tak 
starší malíři a sochaři spjatí s Prahou 3. 
Ve výstavní síni a foyer Atria tak ved-
le sebe najdeme práce širokého spektra 
umělců, od renomovaných profesionálů 
přes studenty výtvarných škol až po ry-
zí amatéry. Výsledkem je zajímavá kon-
frontace všech možných technik, směrů 
a názorů.

Spíše přísně vědecky dokumentační 
charakter má oproti tomu výstava Stopy 
Járy Cimrmana, uspořádaná k zahájení 
40. sezóny Divadla JC. Prostřednictvím 
fotografií a scénických prvků přibližuje 
historii cestování divadelního souboru 
po různých pražských scénách, ale pře-
devším se zaměřuje na geniálního Járu. 
Nechybí kuriozity, které vynalezl, vy-
myslel nebo proslavil, podařilo se zís-
kat lavici, ve které seděl ve 2. třídě, jeho 
příložník, křivítka a jím zkonstruované 

učební pomůcky. Část expozice se věnu-
je Cimrmanovu otisku v geografii Čes-
ké republiky a připomíná významná mí-
sta, která nesou jeho jméno (pamět-
ní desky, ulice apod.). Zasmát, pobavit 
a poučit se mohou všichni příznivci Nej-
většího Čecha až do 5. listopadu v Mu-
zeu hl. m. Prahy, Na Poříčí 52.

-red-

Výstavu Stopy Járy Cimrmana zahájil té-
měř kompletní soubor Divadla JC sbo-
rovým zpěvem písně Elektrický proud.

Podzim přeje výstavám

Bez nadsázky se dá říci, že tři koncer-
ty, kterými putovní mezinárodní festival 
Kytara napříč žánry zavítá na Žižkov, 
nabídnou vůbec to nejlepší z programu 
letošního, devátého ročníku. V Atriu se 
20. 10. představí i ve svých jednaosmde-
sáti letech excelentní kytarista a známý 

hudební pedagog Jiří Jirmal, který spo-
lu s talentovanou Denisou Veškrnovou-
-Schneebaumovou a věhlasným bubení-
kem Vladimírem Žižkou zahraje vlastní 
skladby ve stylu latinsko-americké hud-
by a jazzu. O měsíc později, 21. 11., bude 
komorní koncertní síň v Čajkovského 
ulici patřit dalšímu kytarovému mágovi, 
tentokrát na poli klasiky: Pavel Steidl se 
vyznačuje fenomenální technikou a vro-
zenou muzikalitou, do interpretací vná-
ší moderní a odvážné prvky, je nejen vý-
borným hráčem, ale i skvělým bavičem. 
Jeho samostatné vystoupení v Česku je
velkou vzácností, což platí ještě více 
v případe jednoho z nejslavnějších kyta-
ristů současnosti – Australana Tommyho
Emmanuela (na snímku), který 17. 11. 
zahraje v Paláci Akropolis. Svým doko-
nalým harmonickým a rytmickým cítě-
ním, osobitým stylem a neuvěřitelnou 
trsátkovou rychlostí se vydobyl vše o-
becné uznání a věhlas nejen v USA, kde 
vyprodává stadióny, ale po celém svě-
tě. Podrobný program festivalu, který 
se koná za podpory třetí městské části, 
najdete na www.kytaranapriczanry.cz.

-red-

V polovině října vydává CNK Palác 
Akropolis ve spolupráci s nakladatel-
stvím Labyrint knihu Palác Akropolis 
– rozhovory, mapující nesmírně zajíma-
vý příběh domu č. 27 v Kubelíkově uli-
ci. Výpravná publikace, jejímž autorem 
je novinář Jeroným Janíček, se v úvo-
du stručně zabývá historií legendární-
ho žižkovského paláce a životem diva-
delních souborů, které v něm v období 
první republiky působily. Hlavní těžiš-
tě díla tvoří sedm rozhovorů s osob-
nostmi, které „odstartovaly“ novodo-
bou éru Akropole po roce 1991: s reži-
sérem Tomášem Vorlem, výtvarníkem 
Františkem Skálou, grafikem Luďkem 
Kubíkem, hudebníky Tomášem Klímou 
a Jaroslavem Raušerem, producentem 
Lubošem Schmidt majerem a podnika-
telem Pavlem Hurdou. Obrazově bo-
hatá práce bude slavnostně pokřtěna 
před koncertem skupiny STP v pondě-
lí 16. října v 19.30 ve velkém sále Paláce 
Akropolis. -red-

Kytaroví mistři na Žižkově

Kniha 
o Akropoli

X. VINOBRANÍ

Foto: M. Jaroš
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Zveme Vás 
na předvolební 

akce:
 pondělí 9.  10. 15.00–19.00 

nám. Jiřího z Poděbrad

ŽIŽKOVANKA
koncert pro celou rodinu 

čtvrtek 12.  10. 16.00–18.00
 nám. Jiřího z Poděbrad

VETERÁN SHOW 
autoveteráni + jazzová kapela

úterý 17.  10. 17.00–19.00
nám. Jiřího z Poděbrad

PAVEL VÍTEK
koncert pro ODS Praha 3

čtvrtek 19.  10. 15.00–19.00
Olšanské nám.

PŘEDVOLEBNÍ GULÁŠ 

18., 19. a 20. 10. od 8.00 
stanice metra Jana Želivského,

Flora a Jiřího z Poděbrad

SNÍDANĚ S ODS
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Splníme...
1 100 milionů do regenerace panelových domů

2700 bytů nabídnutých jejich nájemníkům

52 nových bytů v nástavbách

511 nových parkovacích míst

70 milionů do obnovy mateřských 
a základních škol

18 milionů do modernizace Sportovního 
a rekreačního areálu Pražačka

29 nových lůžek následné péče o seniory

39 milionů do revitalizace Rajské zahrady 
a na úpravy hřišť a parků

10 milionů na čištění domů od graffiti

4000 m2 nových chodníků se žulovou mozaikou

30 nových městských strážníků a 20 kamer 
pro snížení kriminality v ulicích

A hlavně... Na konci volebního období 
nezůstanou obci žádné nevyrovnané dluhy.

Daniela Filipiová

Volby do Senátu Parlamentu ČR 
20. a 21. října 2006 

(2. kolo 27. a 28. 10.)

Váš kandidát do Senátu
www.filipiova.cz
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Třetí městská část prochází v součas-
nosti poměrně bouřlivým vývojem. Sta-
rá zástavba se hojně opravuje, vznikají 
ale i celé nové obytné domy a adminis-
trativní budovy. Některé změny jsou 
k lepšímu, u jiných o tom panují celkem 
oprávněné pochybnosti. Zeptali jsme se
Ing. arch. Zdeňka Fikara, vedoucího 
Odboru územního rozvoje:
Jaké jsou možnosti samosprávy ovlivnit 
to, co se v Praze 3 chystá stavět?

Nutno předeslat, že třetí pražský 
obvod je již z převážné části zastavěn, 
o větším rozvoji se dá přemýšlet pou-
ze u prostoru Nákladového nádraží 
Žižkov, kde jsme iniciovali zpracování 
územně technických podkladů pro pří-
pravu přestavby. Ve zbytku území se již 
většinou bude jednat o rekonstrukce 
a renovace stávajících domů či areá-
lů, příp. o drobnější dostavby v prolu-
kách a na menších volných parcelách. 
Ale i takové procesy je rozumné pečli-
vě sledovat a v nutných případech ko-
rigovat.

Možnosti samosprávy jsou samozřej-
mě limitované. Formy dosavadní a no-
vé zástavby jsou předurčeny zejména 
územním plánem (ÚP) města. Ten je 
vyhláškou hl. m. Prahy, tedy vlastně zá-
konem. Naším hlavním úkolem je do-
hlížet, zda jsou aktuální projekty s ÚP 
v souladu. Městská část se vyjadřuje ta-
ké k návrhům na změny ÚP. Mimo to 
sledujeme i architektonickou a technic-
kou kvalitu budov a veřejných prostor.

Na které problémy narážíte nejčastěji?
Někdy se stává, že plánovaná novo-

stavba nezapadá do charakteru dané ob-
lasti – příliš předimenzovaným objemem, 
tvarem či navrženými materi ály, přehna-
nou extravagancí tvarosloví v sousedství 
střídmě vyhlížejících domů apod. Pakli-
že je takový projekt v pořádku z hledis-
ka technických předpisů i požadavků ÚP, 
nastává pro nás obtížný úkol, jak našimi 
omezenými prostředky přesvědčit pro-
jektanta a hlavně soukromého investo-
ra, aby návrh upravili. Snažíme se jim 

vysvětlit, že dobře vyhlížející a příjem-
né domy, firmy či provozovny přiroze-
ně přitahují klienty nebo nájemníky, tu-
díž náklady na eventuální přepracování 
projektu se předkladatelům mnohoná-
sobně vrátí.

Na největší těžkosti narážíme v „Pa-
mátkové zóně Vinohrady a Žižkov“, kde 
se často dostáváme do sporu i s památ-
káři. Pokud jde o opravy a renovace již 
existujících objektů, jsou profesionální 
až velmi přísní, což už se nedá říci v pří-
padě novostaveb. Zde kvalitu architek-

tovy práce ani nadměrné ambice inves-
tora většinou nijak nekorigují.
Co byste označil jako dobrou stavbu ne-
bo rekonstrukci posledních let? Která 
se Vám naopak zdá nešťastná?

Celkem spokojen jsem se staveb-
ním vývojem v Jeseniově ulici, přímo 
pod parkem Parukářka, nebo s výsled-
nou podobou polyfunkčního bloku Vít-
kov (Delvita na Koněvově – viz sní-
mek). Architekti tu k práci přistoupili 
s vědomím souvislostí. Na druhou stra-
nu navrhovat dostavbu v sousedství pa-
neláků, na území narušeném asanací, 
je přeci jen lehčí úkol, než stavět v lé-
pe zachovaných čtvrtích z 19. století.

Za nepříliš domyšlený projekt po-
važuji např. Rajskou budovu VŠE, a to 
z hlediska objemu, neboť její obrys za-
braňuje původním a nenahraditelným 
panoramatickým výhledům na centrum 
města ze sousedního parku Rajská za-
hrada. Osobně nesouhlasím s „chvalo-
zpěvy“ na novostavbu, která vyrostla 
na rohu Štítného a Chlumovy, v jedné 
z nejcitlivějších oblastí památkové zóny 
(pohledově exponované z Vítkova). Pa-
mátkáři zde jistou dobu hájili zachová-
ní původního nárožního domu s histo-
rizující štukovou fasádou, posléze však 
z nepochopitelných důvodů souhlasili 
s jeho demolicí. Byť architektuře nové-
ho objektu přiznávám i nesporné klady 
(např. střídmé fasády obytných podla-
ží či formátování oken), nemám uspo-
kojivé vysvětlení pro nerezem oblože-

nou podnož ani pro stříbřitým plechem 
pokryté nejvyšší patro. Plochá střecha 
se ze svého okolí zcela vymyká, futuris-
tická stavba ve vnitrobloku do daného 
prostoru vůbec nepatří.
A co výhledově? Která místa se dočka-
jí proměny?

Park Rajská zahrada, který bude re-
konstruován a zpřístupněn veřejnosti. 
Městská část chce dále zahájit regenera-
ci bytového fondu v panelových domech 
typu VVÚ-ETA, tedy staveb v Roháčo-
vě, Lupáčově a kolem Olšanky. Již nej-
méně dva roky se proto věnujeme pří-
pravě podkladů a jednáme s odborníky. 
Ještě delší dobu se zabýváme hledáním 
vhodných míst pro vznik podzemních 
hromadných garáží. Nejdále jsme v té-
to věci u nám. Jiřího z Poděbrad. Všech-
ny projekty související s dopravou jsou 
však nesmírně komplikované a obtížně 
prosaditelné, splnění technických po-
žadavků na omezení zplodin a hluku 
je velmi náročné a mnohdy protichůd-
né s ostatními nároky na kvalitní život 
v moderním městě.

Na dokončení železničního Nového 
spojení u nás bude navazovat regene-
race rekreačních území vrchu Vítkova. 
Připravována je příslušnými pracoviš-
ti hlavního města. Praha také prověřu-
je možnosti vybudování Městského (sil-
ničního) okruhu, který se bude týkat 
oblasti za Jarovem. Realizace je však 
časově ještě velmi vzdálena.

Připravil Patrik Benda

Dobrá architektura respektuje své okolí
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Praha 3 
se mění

Za poslední čtyři ro-
ky se v třetím praž-
ském obvodě poměr-
ně hojně stavělo, a to 
v režii jak soukro-
mých investorů (Lu-
xembourg Plaza, Je-

seniova, úpatí Vítko va aj.), tak městské 
části. Radnice se zaměřila především 
na Chmelnici a Jarov, kde se pusti-
la do obnovy a navýšení některých 
obecních domů z 60. let. Pro jejich 
obyvatele, ale i sousedy, mezi něž 
mám tu čest se také počítat, to neby-
lo právě příjemné. Několikaměsíční 
hluk, prach a nepořádek, práce v by-
tech, která trvala týden a třeba i déle, 
dokonce vyslovené maléry s vypla-
vením horních pater při přívalových 
deštích. Zkrátka užili jsme si tu svo-
je. Na druhou stranu, řekněme si po-
ctivě, výsledek není špatný. Domy vy-
padají mnohem lépe, jsou zateple-
ny a mají nově výtahy, opraveny byly 
rozvody a společné prostory, vyměně-
na okna, vznikly nové bytové jednot-
ky... Dle nejen mého laického soudu, 
ale i slov odborníků odvedli stavaři 
vcelku dobrou práci. Ano, jsou rov-
něž výhrady, například tuhle Pod Li-
pami zábradlí na francouzském ok-
ně narušilo dříve krásný výhled, ale to 
jsou spíše drobnosti.

Ruch na Jarově nyní pomalu končí. 
Probíhá ještě veřejná diskuse o růz-
ných variantách stavby v Bukové uli-
ci, ale to bude na nějaký čas patrně 
poslední velký stavební počin samo-
správy v této oblasti. Na řadu postup-
ně přijdou panelové bloky na střed-
ním Žižkově. S jejich regenerací to 
ale bude mnohem složitější. Jsou vyš-
ší, takže neumožňují nástavby, bydlí 
v nich více lidí, do svého okolí abso-
lutně nezapadají. Ke každému návr-
hu budou kritické připomínky, každý 
zásah přinese nemalé potíže. Je tře-
ba však mít na paměti, že nedělat nic 
může mít v tomto případě až fatální 
následky.

Jako (snad) dobří správci obce mu-
síme prostě hledět především dopředu. 
Proto se v tomto čísle Radničních no-
vin zabýváme územním rozvojem naší
městské části, zejména zásadními ak-
cemi, které již probíhají (Central Park 
Praha), brzy propuknou (Rajská za-
hrada) nebo se teprve plánují (Nákla-
dové nádraží Žižkov). Všechny výraz-
ně změní tvář Žižkova. Přejme si, aby 
pak byl skutečně hezčí, přitažlivější 
a příjemnější.

Martin Benda,
předseda redakční rady

V těsném sousedství parku Parukář-
ka je již nějaký čas docela rušno. Spo-
lečnost CPP Development zde zahájila 
výstavbu obytného komplexu nazvané-
ho Central Park Praha (CPP). V součas-
nosti se jedná o patrně největší stavební 
počin na území naší městské části. Zá-
měrem investora je dokončit CPP v co 
možná nejkratším termínu tak, aby oby-
vatelé okolních domů byli obtěžováni
jen po dobu nezbytně nutnou. Proto 
již příští rok slibuje nabídnout na ploše 
8 ha celkem 180 rezidencí o velikostech 
od 45 do 250 m2.

Nyní probíhá první fáze realizace 
spodní stavby. Dochází k terénním úpra-
vám, skrývce hornin a vrtům pro zápo-
rové pažení. Na staveništi operují tři je-
řáby, jejichž počet se bude – z důvodu 
urychlení práce – postupně ještě navy-
šovat.

Dosud nevyužitá proluka, ohraniče-
ná ulicemi U Stadionu, Pitterova a Ma-
lešická a zelenou hradbou sousední-
ho kopce, by se měla posléze proměnit 
v nové centrum celé lokality. Projekt 

totiž počítá jak s nebytovými prostory 
k provozování obchodů a služeb (např. 
pekárna, kavárna, restaurace, čistírna, 
opravna obuvi aj.), tak s bohatou škálou 
sportovních možností a parkem nava-
zujícím na přilehlou Parukářku. Nejen 
rezidentům, ale i široké veřejnosti má 
být určeno moderní sportovně-rekre-
ační středisko, tenisové, badmintonové
a squashové kurty, golfové odpaliště, 
posilovna, centrum pro děti a mládež 
a v neposlední řadě také síť pěších a cyk-
listických stezek. Dá se reálně předpo-
kládat, že rozsáhlý a atraktivní bytový 
areál přiláká do Prahy 3 řadu drobných 
investorů a rovněž přinese nemálo pra-
covních příležitostí. Za zmínku konečně 
stojí, že CCP Development chce také 
podporovat rozvoj komunitního živo-
ta v třetím pražském obvodě a už v této 
věci koná první kroky. Vedle akcí, jako 
byl úklid zelených ploch Vrchu svatého 
Kříže, je možné jmenovat např. generál-
ní partnerství letošního Vinohradského 
vinobraní.

Jan Šmíd, zastupitel

V oblasti územního rozvoje třetí měst-
ské části jsme se v průběhu posledních 
čtyř let setkali s celou řadou problémů 
spojených s posuzováním jednotlivých 
architektonických záměrů v Praze 3. Od-
povědnost zastupitelů není v této věci 
malá, vždyť rozhodujeme o tom, co nás 
obklopuje a tvoří naše životní prostředí.

Největším a nejtěžším úkolem samo-
správy bylo zabránit nekoordinovanému 
a nepromyšlenému zastavění Náklado-
vého nádraží Žižkov. Na ploše rozkláda-
jící se na více než 35 hektarech se postup-
ně plánovalo několik projektů. Severní 
část – kolem Basilejského nám. a podél 
ulice Malešická – je v územním plánu, 
dokumentu určujícím, jak může být da-
ný pozemek využit, vedena jako lokalita 
vhodná pro smíšenou zástavbu (bytovou 
a komerční), větší jižní část jako dráž-
ní území. Chceme-li tedy oblast řešit ja-
ko celek, je třeba v první řadě dosáhnout 
jejího sjednocení, tedy změny územního 

plánu. Zároveň ale nejde jen o to, jaké 
budovy zde vyrostou, ale i jak budou vy-
soké, jaká bude jejich návaznost na oko-
lí, jak budou situovány komunikace, ku-
dy povede hromadná doprava.

Naší snahou je, aby se někdejší ná-
draží proměnilo v skutečně moderní, 
svébytné, živé a architektonicky zajíma-
vé centrum východního Žižkova a ne-
bylo „rozparcelováno“ na spolu nesou-

visející úseky. Proto jsme na rozsáhlém 
prostranství, kde má v budoucnosti 
bydlet na 6 až 10 tisíc lidí, vyhlásili tzv. 
stavební uzávěru, která veškeré stavby 
a projekční práce pozastavuje, a na růz-
ných úrovních iniciovali vytvoření pra-
covních týmů (složených ze zastupitelů, 
odborníků a investorů), jejichž úkolem 
je připravit takové návrhy, které by spl-
ňovaly požadavky všech zainteresova-
ných stran. V lednu tohoto roku byla 
podepsána dohoda o spolupráci s Mi-
nisterstvem dopravy ČR, hl. m. Prahou, 
Českými drahami a Správou železnič-
ní dopravní cesty, tedy s rozhodujícími 
subjekty celého procesu. V současnos-
ti se dokončují studie potřebné k to-
mu, aby mohlo být zažádáno o změnu 
územního plánu. Věřím, že se v brzké 
době začne neutěšený stav Nákladové-
ho nádraží Žižkov konečně měnit.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty

Nákladové nádraží Žižkov
je třeba změnit jako celek

V Radničních novinách Prahy 3 jsem
již před nějakou dobou psala o zámě-
ru třetí městské části obnovit a oži-
vit Rajskou zahradu tak, aby nejen lé-
pe sloužila místní mateřské a základní 
škole, ale otevřela se i široké veřejnos-
ti a stala se vyhledávaným rekreačním 
místem návštěvníků z celé metropole. 
Jedná se o poměrně rozsáhlé oplocené 
území s členitým terénem, takže archi-
tektonický, stavební a dokonce ani pro-
vozní aspekt věci není a nebude jedno-
duchý. Z našich představ jsme nechtěli 
ustoupit, zároveň bylo nutné vycházet 
z reálných finančních možností, proto 
proběhlo mnoho oponentních setkání 
autorů původní představy rekultivace 
se zástupci radnice. Výsledkem je dob-
rý projekt s návrhem realizace za ro-
zumnou cenu.

Co tedy Rajskou zahradu čeká? Prá-
vě její členitosti bude využito k vymeze-
ní relativně samostatných, ale s ostatní-
mi částmi parku provázaných jednotek, 
určených vždy odlišným skupinám uži-
vatelů. Jinými slovy: každý si najde svo-
je „místečko“, ale přitom nebude od-
děleně, „za plotem“. Splněn tak bude 
základní požadavek, jímž bylo vytvořit 

atraktivní nabídku volnočasových ak-
tivit pro děti a mládež různého věku 
a zároveň nezapomenout ani na relaxa-
ci dospělých. Překrásný výhled na Pra-
hu z nejvyšší terasy bude přímo vyzývat 
k zastavení či posezení na lavičce. Pro-
pojení zahrady s jejím okolím bude po-
síleno několika novými vstupy.

Pokud se vše bude vyvíjet podle plá-
nů, mělo by se s prvními pracemi zapo-
čít na přelomu září a října letošního ro-
ku. Na renovaci a modernizaci stávají-
cího hřiště ZŠ Vlkova a MŠ Přibyslav-
ská (včetně osazení novými herními 
prvky) a sadové úpravy se městské čás-
ti podařilo získat dotaci z rozpočtové 
rezervy hlavního města Prahy.

Na příkladě Rajské zahrady je mys-
lím dobře vidět, že současné vedení 
radnice usiluje o zvelebování a rozši-
řování prostor, kde si mohou děti hrát 
a dospělí odpočinout. Považujeme to 
za velmi důležité, zejména na středním 
Žižkově, hustě zastavěném území s do-
sti stresujícím automobilovým provo-
zem. Věřím, že každou novou „oázu“ 
v této oblasti lidé ocení.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Co se staví u Parukářky? Rajská zahrada je výzva
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Úcta k životu
V hospici se naučíte rozeznat, co je pro život 
podstatné a co ne. Chci pro Vás hájit to podstatné!
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Občanské sdruž. Hospic Štrasburk, Unie zaměstnavatelských svazů ČR – zdravotní sekce,
České velkopřevorství Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, Klub gentlemanů Žižkov

www.realitniporadna.cz
Správa domů v Praze

kompletní účetní a technický servis
pro SVJ, BD a vlastníky

tel.: 777 066 967, 284 693 533
info@realitniporadna.cz

Koněvova 73, tel.: 222 581 373
Vršovická 48, tel.: 271 726 677

PRAHA 3 –
PRAHA 10 –
KLADNO – O. Pe ka 343, tel.: 312 245 343š

Mají někde levnější kuchyně ve
stejné jakosti? Pokud přinesete
kalkulaci, dostanete u nás
stejnou sestavu ještě o
levněji.
Grafické a cenové

na počkání
a
Prodej na splátky i bez navýšení
Jakákoliv k dodání

vč. montáže

5 %

návrhy
kalkulace

ZDARMA

sestava
do týdne

*

EXTRASLEVY
•

•

•
•

PA004

* s tímto inzerátem
do 31. 12. 2006

* s tímto inzerátem
do 31. 12. 2006

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

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

• speciální ceny pro rekonstrukce panelových domů •
Krásova 701/3, Praha 3

Kupon na slevu

   30%

� MNOŽSTEVNÍ SMNOŽSTEVNÍ SLEVY AŽ 35 %LEVY AŽ 35 %

Slevy nelze sčítat.
Kupon platí při zakázce nad 50.000 Kč.
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FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

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

Malování 20 Kč/m2, 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

                  MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Lakýrnické práce lze provést i v dílně.
Rozpočty a konzultace zdarma!

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

Firma Š+M

Pavel Ambrož
kandidát do Senátu PČR

a Zastupitelstva hl. m. Prahy
Pražanům bezpečí, zdravé životní 

prostředí a dostupné veřejné služby:
• posílení ochrany občanů a majetku transformací městské 

policie do hlídkové služby Policie ČR
• dokončení stavby dálničního okruhu a železničního uzlu
• výstavbu tras metra a tramvají
• doplnění pásů zeleně a rozšíření rekreačních ploch
• rekonstrukci čističky odpadních vod
• rozvoj recyklace domovního odpadu
• podporu družstevního bydlení
• neziskové nájemné v obecních bytech
• zachování sítě mateřských, základních a středních škol
• zachování nemocnic a obnovu sítě poliklinik
• posílení lékařské a lékárenské pohotovosti
• nová sociální centra (DD, DS, ÚSP, pobytové stacionáře, 

DPS a terénní služby v domácnostech) pro seniory a zdra-
votně postižené

• resocializační programy pro bezdomovce
• zvýhodnění jízdného v hromadné dopravě a vstupného 

do kulturních zařízení města pro předplatitele 
• opravu památek

   Na základě zkušeností získaných za 16 let práce ve funk-
ci pražského zastupitele navrhuji posílit postavení zastu-
pitelstva vůči radě obce (kraje) a dál rozvíjet možnost 
účasti každého občana na rozhodování samospráv. 

    s lidmi pro lidi

 � Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856
� Dne 25. října 2006 v 10.00 hod. 
proběhne dražba movitých věcí v bu-
dově Obvodního soudu pro Prahu 3, 
Jagellonská 5, Praha 3. Prohlídka věcí 
je v den dražby od 8.30 do 9.45 hod.
� Doučování žáků 8. a 9. tříd –
středa 16.15–17.00 (20 Kč/os.), ne-
děle 9.00–10.30 (40 Kč/os.). Nová
Trojka, Jeseniova 19. Tel. 737 321 486
� Zednický servis – tel. 602 212 089

� Knihy i knižní pozůstalost koupím,  
odvezu. Tel. 286 891 400
� Keramický ateliér Florianna, Su-
doměřská 5, Praha 3, u metra Flo ra. 
Kurzy keramiky pro děti i dospělé.  
Tel. 737 132 037, 605 250 707
� Prodám vzrostlé pokojové květiny 
do haly a zim. zahrady. Tel. 224 255 196
� Malířské a lakýrnické práce, štu-
kování. Tel. 603 211 662
� Akad. mal. připraví k talentovým 
zkouškám na střed. výtvarnou školu.
5 let praxe na grafické škole. 
Tel. 732 479 707
� Malířské a lakýrnické práce.
Úklid. Levně – kvalitně. P. Sus.
Tel. 603 505 927
� Vedení účetnictví, DE, PÚ, DPH, 
mzdy. Tel. 606 452 088
� Malířské práce, možný úklid po ma-
lování. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Vyklízíme, odstěhujeme, přestěhu-
jeme. Tel. 272 767 360, 606 220 098
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600 

� Čistírna peří je umístěna na Plzeň-
ské 170, Praha 5. Zhotovujeme deky 
a polštáře z naší sypkoviny na počká-
ní nebo do 24 hod. Tel. 606 312 174
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� Stropní sušák prádla. Prádlo se  
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584
� Malířské i lakýrnické práce.
P. Saifrt – tel. 606 227 390
� Vyklízíte pozůstalost, byt, chatu, 
půdu, stěhujete se do menšího bytu? 
Vykoupím věci starožitného charakte-
ru, i poškozené, jako obrazové rámy, 
nábytek, sklo, porcelán, alpaku, nádo-
bí, váhy, kafemlýnek, formy na pečení, 
vánoční ozdoby, bižuterii aj. 
Tel. 274 814 448
� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� Vykládám z karet. Tel. 720 157 707
� Naučím, doučím německy – učitel-
ka. Tel. 604 464 510

� 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
� Doučím AJ, uč. Tel. 724 241 059
� Vyměním pěkný byt 2+1, 99 m2, 
s bohatým přísl., vlast. top., za menší, 
50–60 m2, stát. před privatizací. Ostat-
ní dohodou. Tel. 721 970 903
� Vyměním obecní byt 3+1, lodžie, 
v P3, za 2 v Praze. Tel. 737 922 141
� Koupím větší byt nad 50 m2, 
OV/DV, financování mám zajištěné, 
RK nevolejte! Tel. 777 844 077
� Koupím byt 2+1 až 3+1 v OV 
na Vinohr. nebo Žižkově, cca 100 m2, 
vysoké stropy podmínkou. Přímý zá-
jemce. Tel. 736 661 960, 728 989 606
� Přímý zájemce koupí v Praze byt, 
dr. nebo os. vlastnictví, platba hotově 
možná. Tel. 222 325 202
� Prodám chalupu u Čáslavi, 65 km 
od Prahy. Tel. 720 157 707
� Pronajmu garáž, non-stop hlídaná, 
Chelčického ul. Tel. 602 181 582

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

Hledám byt ke koupi v této lokalitě. 
3+1/kk, DV nebo OV, s dobrou dostup-

ností do centra, i před rekonstrukcí.
Ne přízemí. Tel.: 731 618 305

Kandidáti za KSČM zvou na setkání 
s voliči dne 3. 10. od 16.30 na radnici, 
16. 10. v 10.00 před Poliklinikou Jarov 
a v 15.00 před autoprodejnou na Ja-
rově, 17. 10. od 15.00 před hotelem 
Olšanka a v 16.00 u východu z metra 
nám. Jiřího z Poděbrad.

Poslanec PSP ČR a zástupce starosty Prahy 3 Ing. Daniel Reisiegel 
ve spolupráci se členy obchodního sdružení MYLAND – společnostmi REGIONSERVIS & G. B. A.

si Vás dovoluje srdečně pozvat na happening 

DÁMY A RYTÍŘI NOVÉ DOBY 2006
dne 7. října 2006 od 10.00 hod.

 O2 žluté lázně, Praha 4 – Podolí
KULTURNÍ A ZÁBAVNÉ ATRAKCE PO CELÝ DEN 

Ž I V É  H I S T O R I C K É  M Ě S T O  (na 300 m2 kompletní historické město se 100 účinkujícími)
PREZENTACE DOVEDNOSTÍ  KASKADÉRŮ –  „FILMKA“  (přepadení banky atd.) 
B O J O V É  U M Ě N Í  A  S P O RT Y  (ukázka tréninku – aikido, thajský box, box, capoiera atd.)
I N D I Á N S K Á  V E S N I C E  ( lukostřelba, rituál „Volání deště“, ukázka denního života kmene Indiánů)
D O B O VÁ  H I S T O R I C K Á  K R Č M A  (stylová krčma s obsluhou a programem plným překvapení)
J Í Z D A  N A  K O N Í C H  (hipoterapie, jízdy i pro tělesně postižené)
S T Y L O VÁ  Č A J O V N A  (čajové speciality, břišní tanečnice, prodej keramiky, vodní dýmka atd.)
P O H Á D K O VÁ  P Ř E D S TAV E N Í  P R O  D Ě T I  (s rytíři a princeznami a s Indiány)
D Ě T S K Ý  K O U T E K  (vodní šlapadla, atrakce, pískoviště, houpačky, prolézačky, klouzačky atd.)
Z ÁV Ě R E Č N Á  V E L K Á  H I S T O R I C K Á  B I T VA

VSTUPNÉ V Kč:  
90,- DOSPĚLÍ     60,- MLÁDEŽ DO 18 LET 
200,- RODINNÉ VSTUPNÉ (2 dospělí + 2 děti) 
Děti do 120 cm výšky zdarma! 

bezpeãnostní prvek, mikroventilace, kompletní dodávka na klíã, ‰irok˘ v˘bûr doplÀkÛ

PLASTOVÁ OKNA A DVE¤E

V˘roba a prodej: • 252 25 Zbuzany 222252 25 Zbuzany 222, tel./fax: 257 961 150 • e-mail: zbuzany@jis.cz
Obchodní kancelář: • 140 00 Praha 4, Komor�anská 28, tel./fax: 244 401 194 • e-mail: modrany@jis.cz 
• 186 00 Praha 8-Karlín, ·aldova 406/28, tel.: 222 324 000, fax: 222 324 001 • e-mail: karlin@jis.cz

Nûmeck˘ profil REHAU • Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI

www.jis.cz

poradenství, zaměření rozměrů, zpracování cenové nabídkyZDARMA:

* maximální standardní výbava* slevy pro Vás až 25 % !!!
DrÏitel certifikátu âSN EN ISO 9001:2001

JIS_Inz_133x51_Pha.indd 1 20.9.2006 22:55:49

� ANGLIČTINA � FRANCOUZŠTINA, 
� ŠPANĚLŠTINA � NĚMČINA
• všeobecné kurzy pro děti i dospělé
• příprava na zkoušky FCE a CAE
• intenzivní Callan metoda
• firemní výuka s docházením lektorů

LEXIS – jazyková škola
Sudoměřská 39, Praha 3

tel.: +420 222 721 363
mobil: 603 283 580

e-mail: lexis@lexis.cz
www.lexis.cz
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Jazykové kurzy

Kupujete byt nebo rodinný dům? 
Máte problémy s financováním? 
Finanční poradenství až po reali-
zaci hypotéky, korektní jednání, 

výhodné úrokové sazby. 
Ing. Marie Cimbálová, tel. 603 296 135Máte zájem o zlepšení 

angličtiny Vašeho dítěte?
Od začátku září znovu pořádáme pro škol-
ní děti anglický klub s rodilými mluvčími. 
Český překlad pro začátečníky je zajištěn. 
Vstupné pouze 20 Kč za 1 lekci. Zveme Vás 
každou neděli od 18 do 19.20 hod. do IMB, 
Španělská 10, Praha 2. Pořádá Křesťanské 
sdružení Pohoda, tel.: 777 190 950.

Akce je pořádána na podporu 
nadačního fondu

Od 14.30 hod. hudební vystoupení na hlavním pódiu:

TĚŽKEJ POKONDR 
SON DE CUBA – MEZCLA

Generální partner:
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

11. 9. – 12. 10. RODINA LUŽAIČOVA: 
Mare nostrum (obrazy)

17. 10. – 9. 11. SKVOSTY RADNICE 
(vernisáž 17. 10. v 18.00)

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

  1. ne 18.00 Hezké chvilky bez záruky
20.30 Grbavica

  2. po 18.00 Havana Blues
20.30 Volver

  3. út 18.00 Proposition
20.30 Samaritánka

  4. st 18.00 Sejdeme se v Eurocampu
20.30 Volver

DER FILM – přehlídka
německy mluveného filmu

  5. čt 18.00 Ping Pong
20.30 Životy těch druhých

  6. pá 18.00 Rekviem
20.30 Srdeční zástava
22.30 Zimní cesta

  7. so 19.00 Záhady lidské duše (z r. 1926; 
hudební doprovod: Early Reflections)

21.00 V cizí kůži
  8. ne 18.00 Eden

20.30 Vítej doma

FESTIVAL
BOLLYWOODSKÉHO FILMU

  9. po 17.00 A co moje láska
20.30 Cizí země

10. út 17.00 Padouch
20.30 Plameny

11. st 17.00 Letmý polibek
20.30 Dívka jménem Numafung

CANADA-STARS – přehlídka filmů 
D. Cronenberga a A. Egoyana

12. čt 18.00 Exotica
20.30 Sladké zítřky

13. pá 17.30 Příliš dokonalá podoba
20.00 Speaking Parts
22.00 Stereo

14. so 17.00 Ararat
19.30 Dějiny násilí
21.30 Crimes of the Future

15. ne 18.00 Pavouk
20.30 Exotica

16. po 18.00 Ararat
20.30 Příliš dokonalá podoba

17. út 18.00 Dějiny násilí
20.30 Kalendář

18. st 18.00 Odhadce
20.30 Moucha

19. čt 18.00 Sejdeme se v Eurocampu
20.30 Smrt v Benátkách (FK)

FILM A ARCHITEKTURA
20. pá 17.00 Prostor ticha

18.30 Kochuu: Japanese architecture
20.20 Playtime
23.00 Skleněné peklo

21. so 11.00 Berlín, symfonie velkoměsta 
+ Berlin Beirut
12.50 Erection + Berlin Babylon
15.00 V. Czumalo: Město a film 
(přednáška)
16.00 Lola běží o život
18.05 Lagos/Koolhaas + Napříč 
švýcarskou architekturou
19.55 Fountainhead
22.15 About Los Angeles Plays Itself

22. ne 11.00 Schaulager
12.05 Drahý mistře (Josip Plečnik – 
architekt Pražského hradu)
13.55 Muž s kinoaparátem
16.05 11 pater ideálu + Panelstory
19.15 Building the Gherkin
21.25 Pohrdání + Frigo staví dům

23. po 18.00 Nebohá paní Pomsta
20.30 Beastie Boys, 50 kamer 
a 40 tisíc očí

24. út 18.00 Zvětšenina (FK)
20.30 Samaritánka

25. st 18.00 Grbavica
20.30 Jaro, léto, podzim, zima... 
a jaro

26. čt 18.00 AEROKRAŤAS 2006 – I. část 
(projekce vybraných snímků, 
divácká soutěž)

27. pá 18.00 Beastie Boys, 50 kamer 
a 40 tisíc očí
20.30 AEROKRAŤAS 2006 – II. část 
(vyhlášení výsledků, projekce 
vítězných snímků)

28. so 18.00 Sejdeme se v Eurocampu
20.00 Čas
22.00 Super Size Me

29. ne 18.00 Souboj s nebem
20.30 Beastie Boys, 50 kamer 
a 40 tisíc očí

30. po 18.00 3-iron
20.30 Krajina přílivu

31. út 18.00 Block Party
20.30 Záviš – kníže pornofolku 
pod vlivem Griffithovy Intolerance 
(premiéra nového filmu K. Vachka)

FILMY PRO DĚTI
  1. ne 15.30 Krtkova pohádková 

dobrodružství V
  8. ne 15.30 O kocouru Mikešovi II
14. so 15.30 Pojďte, pane, budeme si hrát II
15. ne 15.30 Broučci I
28. so 15.30 Povídání o pejskovi a kočičce
29. ne 15.30 Jiří Trnka dětem I

FILMY PRO SENIORY
  3. út 10.00 Tristan a Isolda
10. út 10.00 Match Point – Hra osudu
17. út 10.00 Libertin
24. út 10.00 Show začíná
31. út 10.00 Devátý den

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

  3. út 19.30 Future Line: 
ON AIR + SWEEPER *

  4. st 19.30 ROE-DEER (křest alba Take)
  5. čt 20.00 DIVADLO DEMAGO: 

Sekáči ze školy Čimura
  6. pá 19.30 Respect Plus: 

SUSHEELA RAMAN
  7. so 19.30 EMASHIE *
  8. ne 19.30 EASTPARK & hosté 

(křest alba) *

MOVE FESTIVAL 2006
Podrobný program na www.movefestival.eu.
  9. po 19.30 MICRO AUDIO WAVES 

+ KHOIBA
22.30 Sperm Cinema: Antenna UK (1)
23.59 Videoko: The Worst 
of Hip-hop (1) + No-budget 
+ All Is Full Of Love

10. út 19.30 SOFA SURFERS
22.30 Sperm Cinema: Ozvučování 
filmů – „Země“ vs. DJ Stanzim
+ „Mezihra“ vs. DJ Efha
23.59 Videoko: EGA/VGA 
+ All We Need Is Love + Dark Powa

11. st 20.00 DEKADENTNÍ DIVADLO 
BERUŠKA: Ostrý sen (okamžitý 
lo-fi muzikál pro tři hlasy) 
vs. KABARET CALIGULA: 
The Worst of (velmi kruté divadlo)
22.30 Sperm Cinema: Microscope 
Sessions 2.0
23.59 Videoko: The Eeternal Return 
+ Trash Aesthetics + Forward 
& Rewind & Stop

12. čt 19.30 EuroConnections Night: 
LA PHAZE + KNOT PHOTOGENIC
22.30 Sperm Cinema: Natur 
Produkt A/V set
23.59 Encounters Replay: Machine 
Funck vs. 1nOut

13. pá 19.30 Future Line – Young Talents: 
QUITE QUIET + THE SLOTS 
+ THE DUCKIES
22.30 Sperm Cinema: Antenna UK (2)
23.59 Labland: Pfadfinderei 
& Modeselektor

17. út 19.30 VYPSANÁ FIXA (křest DVD) *
18. st 19.30 VYPSANÁ FIXA 

(speciální akustický koncert) *
19. čt 19.30 Palác Akropolis, Music on Film 

– Film on Music & Aerofilms uvádí: 
THE ULTIMATE BEASTIE BOYS 
NIGHT (projekce filmu „Beastie boys, 
50 kamer a 40 tisíc očí“)

20. a 21. 19.00 PRIESSNITZ 
(Stereo Tour 2006), host: Selfbrush

22. ne 19.55 J. RUDIŠ – I. MALIJEVSKÝ: 
Monoskop – o Lásce a Čtyřlístku

24. út 19.30 Future First Line: 
SUNFLOWER CARAVAN *

25. st 19.30 Future First Line: 
LOVE GANGSTERS *

26. čt 19.30 BRATŘI ORFFOVÉ
27. pá 19.30 Other Music: 

METAMORPHOSIS
28. so 19.30 Prague-Paris-Berlin: 

LES BOUKAKES + CULCHA 
CANDELA + KALIYUGA 
SOUND DJs

29. ne 20.00 Fringe Off: 
AL SEED – The Factory

31. út 19.30 Future Line: 
HRNCE Z KREDENCE + ZRNÍ *

VÝSTAVA
2. 10. – 4. 11. LABE-ELBE (Doteky 2006): 

Vrstvení – Schichtung

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

  5. čt 19.30 EIGHT STRING DUO 
(J. M. Leclair, J. Haydn, L. Spohr, 
J. Feld, Z. Lukáš, B. Bartók)

  7. so 15.00 ESTER TRIO 
(L. van Beethoven, B. Martinů, 
B. Smetana)
Pro seniory vstupné 30 Kč.

  9. po 19.30 MUSICA BOHEMICA
12. čt 19.30 PRAŽŠTÍ PĚVCI a sólisté 

(A. Vivaldi – Juditha Triumphans)
16. po 19.30 M. SEDLÁK – violoncello, 

V. STRNAD – klavír, T. MESANY 
– kontrabas, T. KONŮPKA – bicí
(A. Piazzolla – Grand Tango, 
C. Bolling – Suita pro violoncello 
a jazzové klavírní trio)

17. út 19.30 MALÁ ČESKÁ MUZIKA 
J. POSPÍŠILA: Kouzelný podzim

18. st 19.30 SAXOFONOVÉ KVARTETO 
BOHEMIA (Koncert Collegia ppp – 
P. Pokorný, A. Piňos, P. Z. Novák, 
P. Graham, H. Gundhus)

20. pá 19.30 JIŘÍ JIRMAL TRIO
21. so 15.00 ENSEMBLE MARTINŮ 

(J. Haydn, W. A. Mozart, 
E. Viklický, E. Zámečník, 
A. Fried, J. Matys)
Pro seniory vstupné 30 Kč.

25. st 19.30 P. GRAU – flétna, P. PAULŮ 
– kytara, L. HORÁK – akordeon,
P. JANEK – violoncello 
(W. A. Mozart, V. Trojan, R. Spring, 
M. Bauer, P. Trojan)

26. čt 19.30 D. MALGLAIVE – zpěv, 
E. KRIZ-LIFKOVÁ – průvodní slovo 
a zpěv, M. DVOŘÁK – klavírní 
doprovod: Pod křídly Edith Piaf 
(pohled na E. P. očima jejích 
pěveckých a životních partnerů: 
C. Aznavoura, E. Constantina, 
J. Cocteaua, Y. Montanda, T. Sarapa, 
G. Bécauda aj. – premiéra)

30. po 19.30 J. SEDLÁČEK – housle, 
J. PEŠEK – klavír 
(S. Prokofjev, F. Chopin, N. Paganini, 
F. Kreisler, J. Massenet, P. de Sarasate)

31. út 19.30 ZEMLINSKÉHO 
KVARTETO (A. Zemlinsky, 
L. Janáček, A. Dvořák)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
13. 9. – 6. 10. IV. ŽIŽKOVSKÝ 

VÝTVARNÝ SALÓN
12. 10. – 10. 11. L. TICHÝ: Věčné hledání 

(obrazy a objekty)

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
tel.: 224 817 886, 224 813 899
vstupenky@divadloponec.cz
www.divadloponec.cz

Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně 
postižené.

2., 12., 19. a 26. 19.30 Uvolněte se, prosím 
(talk show J. Krause)

10. a 11. 20.00 VerTeDance: Braves 
(premiéra)

13. pá 10.00 a 12.00 L. Tretiagová a Š. Pácl 
– Taneční studio Light: Ronja, dcera 
loupežníka (Tanec školám –
interaktivní představení)

16. po 20.00 VerTeDance: Tichomluva; 
L. Ottová – DOT 504: 
Homo sentimentalis

17. út 10.00 a 12.00 L. Ottová – DOT 504: 
Homo sentimentalis (Tanec školám)

18. st 20.00 I. M. Popovici – Nanonach: 
Portrét (premiéra)

21. so 17.00 a 20.00 Módou posedlí 
(přehlídka oděvních kreací studentů 
středních, vyšších a vysokých škol)

30. a 31. 20.00 C. Girolomini: 
Zero orizzontale (premiéra)

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  1. ne 16.00 a 19.00 DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ
11. st BLANÍK
13. pá HOSPODA NA MÝTINCE
15. ne 16.00 a 19.00 ŠVESTKA
18. st BLANÍK
19. čt ZÁSKOK
20. pá AFRIKA
22. ne 16.00 a 19.00 VRAŽDA 

V SALÓNNÍM COUPÉ
24. a 25. DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
31. út AFRIKA

DIVADLO KONZERVATOŘE
2. a 30. G. Feydeau: ŤULULUM
9. a 23. F. G. Lorca: KRVAVÁ SVATBA
16. po V. Štěpánek: D-GENERACE 

(derniéra)

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
  4. st P. Macháček: MARMELÁDA 

(Divadlo Kámen)
5. a 21. D. Bartek, T. Belko, W. Shakespeare: 

SMRAD Z ELSINORU 
(Divadlo Šrapnel)

  6. pá J. K. Jerome: PANÍ KORNEROVÁ 
SI NEVÁŽÍ TOHO, CO MÁ 
(Ochotnický divadelní spolek Filigrán)

27. pá J. Kolár, V. Dyk: KRYSAŘ 
(Divadlo Pibimpap-Rizoto – premiéra)

28. so B. Hrabal: TANEČNÍ HODINY 
PRO STARŠÍ A POKROČILÉ 
(Malé divadlo České Budějovice)

29. ne P. Ryan: JAK JSEM VYHRÁL 
VÁLKU (Divadlo Antonína Dvořáka 
Příbram – pražská premiéra)

10. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 
HUDEBNÍHO FESTIVALU

NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 
Jiřího Hoška

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

Předprodej vstupenek v trafice TTT napro-
ti hotelu Olšanka (tel. 222 728 842).

  3. út 19.30 VIOLONCELLOVÝ 
RECITÁL JIŘÍHO HOŠKA – 
Atrium, Čajkovského 12

  4. st 16.30 POCTA FRANZI KAFKOVI – 
Obřadní síň Nového židovského 
hřbitova, Izraelská 1

10. út 19.30 KYTAROVÝ VIRTUÓZ 
V MILÍČOVĚ DOMĚ – Sauerova 2

12. čt 19.30 IN HONOREM SANCTAE 
LUDMILAE – kostel sv. Ludmily, 
nám. Míru

17. út 19.30 JAN ŽIŽKA BIJE 
NA VÍTKOVĚ – Vojenský historický 
ústav Praha, U Památníku 2

19. čt 19.30 MISTŘI VRCHOLNÉHO 
BAROKA – Gymnázium Karla 
Sladkovského, Sladkovského nám. 8

21. so 16.00 POSLEDNÍ PŘÍPAD 
INSPEKTORA BOUŠE – 
hotel Ariston, Seifertova 65

22. ne 19.00 VÍTĚZOVÉ 4. ROČNÍKU 
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE 
BOHUSLAVA MARTINŮ –
Hudební škola hl. m. Prahy, 
Komenského nám. 9

24. út 20.00 FILHARMONIE VE VŠE –
Nová aula, nám. W. Churchilla 4

25. st 19.30 ČESKÁ PANTOMIMA: 
50 LET – divadlo Ponec, Husitská 24a

28. so 16.30 VARHANNÍ KONCERT 
V PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ

31. út 19.30 KAREL HAVLÍČEK 
NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ –
žižkovská radnice

Dům dětí a mládeže, Praha 3
Na Balkáně 100

tel.: 271 771 012 (25, 26), 606 611 920
e-mail: info@ulita.cz • www.ulita.cz

* přihlášení nutné předem

12. čt 17.00–19.00 Šneččí studio: Dráčci 
(pro rodiče a děti I. st. ZŠ; 
cena 40 Kč/rodina) *

14. so Parním vláčkem do Poděbrad *
15. ne 9.00–12.00 a 13.00–16.00 Zvířátka 

a lidé v pohádkách – arte dílna 
(pro rodiče a děti od 6 let; 
cena 40 Kč/3 hod., 80 Kč/6 hod.) *

19. čt 16.30–18.30 Originálně zdobené 
látkové tašky – art studio (pro rodiče 
a děti; cena 40 Kč) *

22. ne 9.00–18.00 Arteterapie-artefiletika: 
Barvy – seminář (pro mládež a dospělé; 
cena 340 Kč, studenti 240 Kč) *

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
26. čt 9.00–16.00 Výlet do kladenského 

aquaparku (cena 120 Kč) *
27. pá 9.00–16.00 Drakiáda – výroba draků 

a pouštění na Parukářce (cena 90 Kč)
29. ne 9.00–18.00 Arteterapie-artefiletika: 

Práce se symbolikou – seminář 
(pro mládež a dospělé; cena 340 Kč, 
studenti 240 Kč) *

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17; www.arnika.org)
11. st 18.00 Mgr. L. Matějka: Právo 

a životní prostředí (přednáška)
Českobratrská církev evangelická 
– Betlémská kaple na Žižkově
(Prokopova 4)
  7. so 16.00 M. Frydrych: Jeroným 

Pražský (přednáška)
19. čt 18.00 PhDr. Z. Vojtíšek: Ná-

boženský život u nás (přednáška)
Galerie Krásova 37
(www.culturecross.net)
17. 9. – 15. 10. skupina L. P. 5: Li-

beňský plynojem (fotografie)
17. 10. – 15. 11. Wakate (repliky 

symbolických výšivek prérijních 
Indiánů)

Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  5. čt 20.00 Traffic Jam
19. čt 20.00 Byl Pes
26. čt 20.00 Fousy Moudžou Rajzin
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
  3. út 16.30 vyprávění a panelová 

diskuse k 125. výročí Žižkova
17. út 16.30 Mgr. J. Hulák: Žižkov 

před Žižkovem a historické zá-
stavby (přednáška)

31. út 16.30 Mgr. P. Fojtík: První 
autobusová doprava na Žižko-
vě (přednáška)

Matrix
(Koněvova 13, www.matrixklub.cz)
3., 17., 24. a 31. 19.00 Matrix Free 

Rock (Vinohrady + Sweeper; Dort;
One Night Band + Prowizorium; 
Secret 9 Beat)

  6. pá 19.30 Aven Te Khelel – rom-
ský večer plný hudby a tance

13. pá 19.00 Deathstars + Stone-
man + Calathea

29. ne 19.00 Napalm Death + Born 
From Pain

Nová Trojka
(Jeseniova 19, www.novatrojka.cz)
2., 9., 16., 23. a 30. 13.30–15.30 

klub výtvarných technik – pro dě-
ti od 8 do 15 let (linoryty I a II; 
práce s papírem; kašírování I a II)

  3. út 9.30 a 10.30 muzikoterapie
6. – 7. podzimní burza oblečení

a potřeb pro děti (bližší informa-
ce na tel. 603 595 449)

10. út 10.00 aromaterapie
17. út 10.00 Okénko do jiné kultu-

ry (beseda)
23. po 10.00 pouštění draků na Pa-

rukářce
24. út 10.00 PhDr. P. Klíma: Vstup 

dítěte do MŠ, ZŠ (přednáška)
  19.00 linoryty
25. st 15.30–17.30 ateliér pro ma-

minky (tisk na trička)
31. út 10.00 rodičovské fórum (po-

sezení u kávy a čaje)
Remedium Praha
(Křišťanova 15)
20. pá 13.00–16.00 Den otevřených 

dveří Občanské poradny
Římskokatolická církev
10. út 18.00 M. Szabo a D. Vávra: 

Šumná města (benefiční beseda 
s architektem a hercem – v Atriu, 
Čajkovského 12; vstup volný)

14. so 7.25 vycházka do MČ Be-
nice (odjezd z Depo Hostivař – 
bus č. 265)

21. a 22. 9.00–18.00 humanitární 
sbírka oblečení ve Farním cen-
tru, Čajkovského 36

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  9. po 13.30 vycházka k letohrád-

ku Hvězda (sraz na stanici tram. 
č. 22 „Bílá Hora“)

20. pá 16.00 Albatros: Písňový pod-
večer (pořad v Nové Trojce, Je-
seniova 19; přezutí s sebou)

23. po 13.30 vycházka na Vyše-
hrad (sraz na stanici metra C 
„Vyšehrad“)

V Ošetřovatelském domově Praha 3, Pod Lipami 44 vystoupil poslední srpnový den 
známý kapelník a konzervatorista Václav Vomáčka. Jeho koncert s výkladem byl ur-
čen pro klienty OŠD, jejich rodinné příslušníky, známé a přátele.

Řijnové 
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov

  1. ne 10.15 s Jakubčovice Fotbal
15. ne 10.15 s FC Vítkovice
29. ne 10.15 s Fotbal Třinec
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Blahopřání 
seniorům

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

narozeniny, přejeme 
do dalších let hodně 
zdraví a osobní po-
hody. Blahopřejeme: 
Marii Horáčkové, Ji-
římu Klikařovi, Ma-
rii Krausové, Oldři-
chu Šíbovi a Heleně 
Štefanové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Infarkt myokardu – léčba II.
V minulém čísle Radničních novin 

jsme si přiblížili, jaká byla dřívější léč-
ba infarktu myokardu a jak se kritická 
situace řeší nejčastěji dnes. Koronár-
ní angioplastika, kdy je zúžený pro-
stor tepny věnčité roztažen speciálním 
balónkem, nevyžaduje operaci srdce 
a provádí se obvykle z tepenného pří-
stupu v třísle. Zmíněný postup se vyu-
žívá i v urgentních případech.

Jiný způsob terapie představuje tzv. 
aorto-koronární bypass. V čem spo-
čívá? Z nohou pacienta jsou nejpr-
ve odebrány části povrchních žil a ty 
jsou poté kardiochirurgem voperovány 

do systému srdečního řečiště tak, aby 
zúžená nebo uzavřená místa byla pře-
mostěna tělu vlastními cévami. Apliku-
je se nejen při léčení srdeční mrtvice, 
ale i prokázaných stenóz koronárních 
artérií v době, kdy se ještě infarkt nevy-
vinul. Zákrok je samozřejmě složitější 
a náročnější než angioplastika (je např. 
nutné otevřít hrudní koš, následná re-
konvalescence je delší), nicméně v situ-
acích, kdy je třeba věnovat se více cév-
ním poškozením najednou, se jeví jako 
nejvhodnější možnost.

Ve fázi klinického výzkumu je v sou-
časnosti metoda, která chce v léčbě vy-
užít mladých a žádným směrem nedi-

ferencovaných buněk, tzv. kmenových. 
Pocházejí z kostní dřeně a záhy po pro-
puknutí choroby jsou použity k repara-
ci postižené svaloviny tak, aby vznikají-
cí škoda byla minimální.

Jako u jiných nemocí je samozřej-
mě nejlepší infarktu myokardu vůbec 
předejít, ať už zdravou životosprávou, 
nebo omezováním stresu. Prevencí je
také včasná terapie těch tělesných 
poruch, které srdeční mrtvici leckdy 
předjímají – cukrovka, vysoký krevní 
tlak nebo vysoká hladina cholesterolu
v krvi.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Zdravotnické okénko

Zůstaňme ještě chvíli na novém Žiž-
kově, který se táhne od ulice Jana Že-
livského až dál k Hrdlořezům. Také 
zde najdeme pozoruhodné stavby (nej-
starší pocházejí z dvacátých let minulé-
ho století), které projektovali význam-
ní architekti z První republiky. Jedním 
z nich byl Emil Jech. Jeho dílem je 
např. domovní blok na rohu Ambro-
žovy a Jeseniovy (viz snímek). Jak vi-
díme, rád používal motiv neomítaného 
zdiva – „odkrytých“ režných cihel, kte-

ré jsou buď vápnocementové, tedy še-
dobílé, nebo klasicky červenooranžové. 
V kombinaci s omítkou to vytváří veli-
ce zajímavou nestejnorodou barevnost, 
která se bohužel při necitlivých opra-
vách, kdy se vezme štětka a původní 
struktura se celá přetře, úplně ztratí. 
Povšimnout si také můžeme poměrně 
dynamicky tvarovaných fasád, což by 
se dalo hodnotit jako jakýsi expresio-
nismus v architektuře.

Zdeněk Lukeš, historik architektury

Praha 3 a moderní architektura XVIII.

O co vlastně usilujete?
V Praze se moc nepozná, že už skon-

čila doba soch, které stojí nejlépe upro-
střed náměstí a jsou nedotknutelné. Ale 
nový přístup není ani ve světě zas tak 
starý. V šedesátých letech byla v Chica-

gu nainstalována dvacetimetrová abs-
traktní socha tváře od Pabla Picassa. 
Vzbudila velké nadšení, ale i pobouření 
– a to se jednalo o světového umělce! 
Kontroverznímu přijetí navzdory se po-
stupně stala jedním ze symbolů města. 

Sochy ve veřejném prostoru vždy vzbu-
zují emoce. Nejhorší je podle mě to,
co je nemastné neslané a nikdo si toho 
nevšimne...

Zajímavý projekt se zrodil v Tokiu, 
při přestavbě bývalé americké základny. 
Veškerý mobiliář nového objektu – lavič-
ky, osvětlení i výduchy z garáží – byl dí-
ky investorovi koncipován jako umělec-
ké dílo. Architekt od začátku spolupra-
coval se sochaři. V našich podmínkách 
se s podobným přístupem prakticky ne-
setkáte. U nás si maximálně někdo vzpo-
mene, až když je dostavěno, zrekonstru-
ováno, že by nebylo špatné tam „něco“ 
umístit. Ale dokončený urbanistický ce-
lek to leckdy už neumožňuje.
Jaké sochy Vám v Praze schází?

Chybí tu dílo významného světového 
sochaře současnosti. Přitom mnozí by 
o instalaci stáli, protože Prahu obdivu-
jí. Jsem přesvědčena, že finance na za-
koupení by se daly sehnat, třeba i mi-
mo Českou republiku. Je sice pravda, 
že Praha jako historické město má tro-
chu problém s volným prostorem, ale 
dá se pracovat také s minimálním prv-
kem, který není na první pohled domi-
nantní, ale prostředí zušlechťuje. V této 
souvislosti mě mrzí nevydařená kašna 
na Senovážném náměstí – je to věčná 
škoda místa, kde mohlo stát něco mno-
hem přínosnějšího. Stejně tak považuji 
za promarněnou šanci památník druhé-
mu odboji na Klárově. Působí, jako by 
vznikl na začátku minulého století, evo-
kuje i socialistické umění.
A co naopak dobré příklady?

Líbí se mi práce, které v sobě ma-
jí humor a hravost. Zrovna v Praze 3 
bych jmenovala Miminka Davida Čer-
ného, to je skvělý nápad, který televizní 
věž demytizuje a odlehčuje, nebo „jez-
deckou sochu“ Jaroslava Haška od Kar-
la Nepraše. Mám ráda Židli od Magda-
leny Jetelové na Kampě, zajímavý je 
také Strom vědění od Michala Gabrie-
la před Makromolekulárním ústavem 
na Petřinách. Jedná se o pomník akade-
mikovi Otto Wichterlemu, namísto tra-

diční busty je zde ale plastika, která je 
inspirována jedním z jeho objevů. Po-
dobně nápaditým způsobem připome-
nuli v Litomyšli Marian Karel a Federik 
Diaz místo, kde stál rodný dům nejvý-
znamnějšího českého astronoma Zdeň-
ka Kopala. Na půdorysu někdejší stav-
by vytváří světelný pás nápisy a obíhají 
tu dvě kapkovité hvězdy, což odkazuje 
na konkrétní Kopalův objev.

Sdružení Spacium, v jehož čele stojí-
te, má za sebou několik úspěšných „vý-
sadků“ soch do ulic Liberce. Proč prá-
vě tam?

Důležité především bylo, že místní
primátor rozumí umění a váží si ho 
a že v zastupitelstvu jsou lidé, kteří mají 
pochopení. V Liberci se v roce 1969 ko-
nala výstava Socha a město, která vstou-
pila do dějin výtvarné tvorby jako prů-
kopnická akce. Zúčastnilo se jí mnoho 
významných umělců a vystavené sochy
se staly součástí města. Liberec tuto 
událost pochopil jako výzvu a navázal 
na ni.

V mnohém se jedná i o shodu ná-
hod, například pozoruhodný a výborně 
umístěný památník obětem komunismu 
vznikl přímo z iniciativy radnice. Obec-
ně hodně záleží na komisi, která vyhlá-
šené soutěže hodnotí. Je dobré, když 
v ní kromě osvícených zastupitelů sedí 

také odborníci. O pomníku Wichterle-
mu kupříkladu spolurozhodovala býva-
lá ředitelka Akademie věd Helena Ill-
nerová, nesmírně otevřená dáma, která 
jako vědkyně pochopitelně není zběhlá 
v moderním umění, ale je schopná vize. 
Bylo úžasné s ní debatovat.
Jak reagovali místní třeba na netradiční 
zastávku od Davida Černého?

Nejvíc se pochopitelně ozývají ti, kte-
rým se dílo nelíbí. Příznivci většinou do-
pisy nepíší... Ovšem časem si i odpůrci 
zvykli a přiznávali, že se jim zastávka 
začíná líbit. Dnes k ní vodí návštěvy 
a ukazují ji jako novou pamětihodnost 
Liberce.
Na řadě je třetí pražský obvod...

Impuls vyšel od městské části, na-
dace oslovila asi patnáct umělců (Ale-
še Veselého, Mariana Karla, Františka 
Skálu, Petra Nikla, Kateřinu Vincou-
rovou, Michala Gabriela, Lukáše Ritt-
steina, Romana Frantu a další), aby 
navrhli umělecký objekt do ulic a par-
ků Prahy 3 a sami určili místo, kde by 
mohl stát. Vybrané lokality potom při-
pomínkoval Výbor pro územní rozvoj 
a dopravu ZMČ. V dalším kroku vy-
zveme autory, aby předložili konkrét-
ní projekty.
Nakonec ale musíte ještě sehnat peníze 
na realizaci. Jak to dlouho trvá?

Tak rok až tři, záleží na tom, kolik 
jich je potřeba. Finance získáváme pře-
vážně ze soukromých zdrojů.
Na který prostor oslovení sochaři po-
dle Vás zapomněli?

Musím říci, že většina si Žižkov vel-
mi dobře prošla nebo jej podrobně zná, 
takže výsledkem je zajímavý výběr míst, 
jimž by plastika určitě prospěla – třeba 
Vrch svatého Kříže, ale mnoho dalších. 
Přitom je nutné si uvědomit, že vždy by 
mělo jít zároveň o kultivaci daného pro-
storu. Mně například vadí jedno místo: 
když jdete od zastávky Lipanská smě-
rem k radnici, míjíte vedle schodů oškli-
vý zanedbaný pozemek. Ten po zušlech-
tění přímo volá.

Připravila Michaela Púčiková

Nestátní nezisková organizace Ote-
vřená společnost svou činností přispí-
vá k budování demokracie v České re-
publice. Původní zaměření (založena 
roku 1999) bylo napomoci změně škol-
ského systému a podpořit neziskový 
sektor v zavádění a používání interne-
tu a elektronické komunikace. Postup-
ně se přidaly další programy a dnes 
se věnujeme různým aktivitám, o kte-
rých se domníváme, že vedou k pro-
hlubování demokratických mechanis-
mů a pozitivním změnám ve společ-
nosti: zasazujeme se o rovné příleži-
tosti pro ženy a muže na pracovním 
trhu a ve školství, iniciujeme změny 
v policejní práci, sledujeme dodržo-
vání zásady otevřenosti státní správy 
a samo správy, zkoumáme a vytváříme
kulturní politiku a prosazujeme sys-
tém sociální ekonomiky a odstraně-
ní sociálního vyloučení. Ve všech těch-
to oblastech zpracováváme expertizy 
a zkoušíme nové přístupy, které se ná-
sledně snažíme zavádět do běžné pra-
xe a institucionalizovat.

Otevřená společnost takto mj. před-
stavila systém a principy komunitní po-
licie, tedy zkvalitnění policejní práce 
jako služby občanům. Naše centrum 
ProCulture ve spolupráci s odborníky 
vypracovalo návrh „Koncepce účinněj-
ší podpory umění v letech 2007–2013“, 
který přijala vláda. V rámci programu 
„Otevřete“ poskytujeme poradenství 
ohledně získávání informací od orgánů 
státní a veřejné správy, každoročně or-
ganizujeme soutěž „Otevřeno x Zavře-
no“, kde oceňujeme ty instituce, které 
informace veřejnosti hladce poskytují, 

a upozorňujeme na ty, které se chova-
jí proti smyslu zákona. Vedle toho vy-
dáváme vlastní publikace, např. kritic-
kou zprávu o stavu rovných příležitostí 
žen a mužů v české společnosti, meto-
diku odhalování diskriminace v komu-
nitách, kde žijí lidé na hranici chudoby, 
nebo příručky pro učitele, kteří se roz-
hodli začlenit do výuky téma rovno-
právného postavení žen a mužů.

Monika Ladmanová,
Otevřená společnost, o. p. s.

Adresa:
Seifertova 47, Praha 3
Kontakt:
tel.: 222 540 979
e-mail: otevrenaspolecnost@osops.cz
www.otevrenaspolecnost.cz 

PŘEDSTAVUJEME

Otevřená společnost, o. p. s.Ráno po bitvě
Druhý útok byl odražen, ztráty kři-

žáků ale přitom byly zcela zanedbatel-
né. Zikmundova armáda rozhodně ne-
mohla být nijak oslabena. Jak to však 
vypadalo s její morálkou? Čtrnáctiden-
ní (a pro slezskou a uherskou část vý-
pravy ještě podstatně delší) vyčkávání 
ji rozhodně neposílilo. Nyní měli za se-
bou dva neúspěšné výpady. Ten vítkov-
ský navíc mohli i nezúčastnění sledovat 
v „přímém přenosu“ – z Letné a při-
léhajících svahů byl hřbet Vítkova ja-
ko na dlani. Musel to být ve finále děsi-
vý pohled, když se jejich kamarádi řítili 
a kutáleli dolů ze svahu, aniž by kdoko-
li z diváků tušil příčinu takového zvra-
tu, jelikož husitští střelci stáli až za hře-
benem, a tudíž je nebylo možné vidět. 
Objevovaly se zlověstné fámy o ďáblo-
vě templu na vrcholu nešťastného kop-
ce. Přímí účastníci samozřejmě pravdu 
znali (vždyť podobný hromadný pád 
jistě nebyl pro zkušené jízdní bojovníky 
ničím mimořádným), ale možná se obá-

vali posměchu pro svou nešikovnost,
tak si vše raději nechávali pro sebe. Nej-
horší přitom bylo, že nikdo – s výjim-
kou samotného Zikmunda a nejužší-
ho kruhu jeho velitelů v čele s italským 
kondotiérem jménem Pipo Spano – ne-
tušil, že už je ve skutečnosti všechno 
ztraceno...

Nejistota ale zpočátku panovala i v tá-
boře husitů. Ještě ráno po bitvě málokdo 
věděl, co se vlastně stalo. Ztráty nepří-
tele se daly snadno přehlédnout a urči-
tě nebyly nějak úchvatné. Každou chvíli 
bylo lze očekávat třetí útok, ještě drti-
vější. Ale! Záměry protivníka již byly no-
toricky známy, proto nemohl překvapit. 
V křižáckém táboře nadto nebyly patrné 
žádné známky nových příprav. V průbě-
hu dne se proto mezi Pražany začal šířit 
a rozrůstat optimismus, údajně posilo-
vaný mládeží, hromadně zpívající zbru-
su novou píseň od kněze Čapka „Dietky 
Bohu zpievajme“.

A co bylo ještě podstatnější – boj pro-
věřil vítkovské opevnění a odhalil i jeho 

slabiny, které jen shodou okolností ne-
byly příčinou fatální prohry. Na Vítkově 
propukla stavební horečka. „Hned nazí-
tří hejtman Žižka, svolav z Prahy množ-
ství žen, dívek a lidu světského, velmi sil-
ně ohradil tvrz řečenou četnými většími 
a hlubšími příkopy, zdmi a dřevěnými 
sruby,“ píše Vavřinec z Březové. Z toho, 
co víme a domýšlíme o průběhu bitvy, 
můžeme dovodit, že bylo nepochybně 
rovněž dokončeno týlové opevnění, aby 
se pro příště zamezilo zákeřným průni-
kům zezadu, a zároveň patrně zvýšena 
i čelní hradba tak, aby se znovu neda-
la nasadit útočná jízda. Tvrz (tedy niko-
liv již srub) jistě začala být také osazová-
na děly a praky, jak lehkými pro vlastní 
obranu, tak těžkými – na ostřelování plá-
ně na Špitálském poli.

Na samotný závěr vraťme ještě slovo 
kronikáři: „A tak tomu vrchu mnozí da-
li jméno Žižkov.“ 15. červenec 1420 by 
proto měl být považován za den zroze-
ní Žižkova!

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Otazníky kolem slavného vítězství XIV.

Ozývají se většinou odpůrci
Podporovat urbanistické, kulturní, umělecké 
a osvětové projekty a zapojit do jejich 
uskutečnění i veřejnost a soukromé investory 
je cílem Nadačního fondu pro rozvoj území 
městské části Praha 3. Jeho ředitelkou 
je historička umění a kurátorka Ivona 
Raimanová, známá a především úspěšná 
propagátorka soch ve veřejném prostoru.

„Režné“ domy Emila Jecha
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V úterý 12. září se na horní ploši-
ně Vrchu svatého Kříže konal II. roč-
ník ekologické soutěže „Od poklopu 
ke poklopu Kyklop kouli koulí“, kte-
rou pro žáky základních škol v Praze 3 
připravil Koniklec – místní organizace 
Českého svazu ochránců přírody. V bo-
ji za záchranu planety Země před ne-
šetrným chováním nejen obra Kyklo-
pa (po svém napravení proměněného 
v papírového Draklopa, který se na zá-
věr celého programu vznesl do oblak) 
plnila dvou- až tříčlenná družstva úkoly 
zaměřené na zručnost a obratnost a od-
povídala na otázky z oblasti ochrany 
životního prostředí. Zábavné osvětové 
akce se zúčastnilo několik desítek dětí, 
nejlépe si vedl tým ze ZŠ Žerotínova.

-red-

Kontroly restaurací
V letních měsících prováděli strážníci OŘ MP Praha 3 zvýše-

né kontroly restauračních zařízení a přilehlých prostor. Pozornost 
věnovali především podávání alkoholu mladistvým, rušení noční-

ho klidu, povolení záborů veřejného prostranství a dodržování pro-
vozní doby předzahrádek. Odhalen byl jeden správní delikt a celkem 24 přestup-
ků. Většina z nich se týkala právě předzahrádek, které mohou být otevřeny pouze 
do 22.00 hod., vyjma těch, které jsou uvedeny v nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy. 
Na to patrně někteří provozovatelé zapomněli.

Mgr. Miroslava Pytlíková, zástupce ředitele OŘ MP Praha 3

Krásný slunný čtvrtek sedmého září 
se na oblém temeni Vrchu svatého Kří-
že sešla významná společnost. Obřadem 
„zarážení hory“ tu bylo započato čtyř-
denní veselení, odkazující až do dob vel-
mi dávných. Původní pohanskou osla-
vu krásy a řádu přírody proměnily po-
stupem času praktické selské povahy 
v možnost uzavřít vinici před nepovola-
nými návštěvníky a ještě se navrch po-
spolu pobavit. Jistěže se zaráží přede-
vším v krajích vinařských, ale copak ješ-
tě před dvě stě lety nebyl Žižkov je-
den velký vinohrad? A upomínat na sta-
ré zvyky, obyčeje a kolorit si pořadatelé 
akce, občanské sdružení Domácí tradice, 
vytkli jako jeden ze svých hlavních cílů.

Samotného vztyčení javorové ratoles-
ti se – po jejím požehnání Otcem Gere-
onem, farářem od svaté Ludmily – uja- li místostarostka Milena Kozumplíková 

a zastupitel Martin Benda (�). Poté se 
návštěvníci přesunuli k nedalekému bal-
dachýnu s občerstvením, obklopenému 
pestrými stánky, které po celou dobu 
slavnosti vábily kolemjdoucí k okuko-
vání, zkoušení, dotazům, poznávání bu-
doucnosti, nákupům a popíjení a ochut-
návání bezpočtu dobrot. Závěr večera 
patřil vynikajícím muzikantům (cimbá-
lista Petr Oliva, houslisté Aleš Smutný, 
František Černý a Josef Imrich, violinis-
ta Dušan Kovařík a kontrabasista Petr 
Surý) a jejich netradičnímu podání lido-
vé hudby.

Štědrý a promyšlený program pokra-
čoval i v následujících dnech, kdy se 

o všechny smysly příchozích starali kejk-
líři, kuchaři, řezníci a rolníci, kteří v pes-
trých pásmech předváděli, jak pracovali, 
bavili se a stravovali naši předkové. Pá-
teční večer rozjeli zábavu třeba Ultra-
punk, Majklův strýček a Phil Shöenfelt, 
aby v sobotu předali žezlo titánu žižkov-
ské nezávislé hudby Tonymu Ducháč-
kovi a jeho Garagi (

�

), kterého vhodně 
doplňovali borci z Psychoklubu, Secret 
9 Beatu či Nesselsdorfu. V poklidnou ne-
děli pak byla akce vhodně uzavřena sta-
ročeským obědem.

Hojnost hostí, dobré jídlo a pití, hud-
ba a zpěv, to všechno je příslibem zají-
mavé budoucnosti této povedené akce.

-roho-

Na Parukářce se zarážela hora

Stručně...
� Ve Fakultní nemocnici Královské 
Vinohrady je od 1. 9. zřízena Lékařská 
služba první pomoci v oboru stoma-
tologie (v pavilonu „N“). Provozní doba 
LSPP je v pracovních dnech od 19.00 
do 7.00, o víkendech a svátcích bez pře-
stávky – 24 hod.
� Nevládní organizace Art Language
otevřela ve středu 13. 9. na Žižkově (Bo-
řivojova 90) bezbariérovou školu no-
vých technologií a grafické výuky –
Ateliér ALF. Je určen dospělým a umož-
ňuje vzdělání i lidem zdravotně a sociál-
ně handicapovaným. Studium je zdarma. 
Více na www.artlanguage.org.
� Asociace mediátorů ČR poskytuje 
občanům hl. m. Prahy a zvláště lidem 
ze sociálně vyloučených skupin od říj-
na 2006 do ledna 2008 bezplatné 
služby v rámci projektu „Využití me-
diace jako nástroje sociální integra-
ce“. Více na www.amcr.cz nebo na tel. 
251 553 461.
� Sdružení Arnika (Chlumova 17) za-
hájilo na počátku školního roku nový 
ekovýchovný a vzdělávací projekt 
„Odpad jako surovina“, kterého se 
mohou zúčastnit mladí lidé ve věku 
14 až 19 let (tedy zejména středoško-
láci). Uskuteční se formou soutěže pěti-
členných skupin od října 2006 do úno-
ra 2007 ve všech regionech ČR. Více 
na www.odpadjakosurovina.cz.
� Farní charita Žižkov (Čajkovského 36)
pořádá od středy 11. 10. další kurz 
„Trénování paměti“ (lekce každou stře-
du po dobu osmi týdnů, začátek v 15.00, 
pro důchodce zdarma). Podrobnější in-
formace na tel. 222 584 291.
� Sdružení Ornita zahájilo v úterý 
12. 9. druhý ročník projektu „Pražská 
veverka“, který všem pražským zá-
kladním a středním školám nabízí uni-
kátní program ekologické výchovy. Více 
na www.ornita.cz.

Letošní, již 17. ročník oblíbeného závodu automobi-
lových veteránů v Praze 3 se koná v sobotu 7. října, za-
čátek je jako obvykle na Vítkově – v 8 až 10.30 hod. pro-
běhne přejímka a výstava vozidel a zvláštní zkouška. 
V půl dvanácté odtud startuje první automobil na tra-
su „4 a ¼ míle Žižkovem“ (Koněvova, Prokopova, Sei-
fertova, U Rajské zahrady, Ondříčkova, Olšanská, Ja-
na Želivského a Pražačka) s dojezdem zpět k Památní-
ku. Ve 14 hod. vyjede konvoj historických aut a moto-
cyklů spolu s policejním doprovodem na korzo žižkov-
skými ulicemi (Jana Želivského, Vinohradská, nám. Ji-
řího z Poděbrad, Slavíkova, Ondříčkova), které skončí 
u radnice na Havlíčkově nám. Zde budou krásné staré 
stroje vystaveny zhruba od 14.30 do 16 hod. Akci pořá-
dá Veteran Vintage Club Praha za podpory třetí měst-
ské části.

 

-red-

Pozvání na první poprázdninové setkání skautského oddílu Lumturo přijali ve čtvr-
tek 14. září zástupkyně starosty Milena Kozumplíková a zastupitel Zdeněk Lochman 
z komise obchodu a služeb RMČ. Konala se totiž v nové klubovně, kterou skauti zís-
kali díky vstřícnému postoji třetí městské části. Představitelé radnice se zajímali nejen 
o to, jak se čerstvě pronajaté nebytové prostory v Orlické již podařilo upravit a vybavit, 
ale také o činnost a aktivity více než šedesátičlenného turistického oddílu z Prahy 3.

Auta na přechody nepatří!

Do radniční pamětní knihy přibylo
další věhlasné jméno. Hokejová legen-
da Vladimír Růžička, kapitán zlatého 
týmu v Naganu a v současnosti trenér 
a generální manažer Slavie Praha, za-
vítal na žižkovskou radnici v pondělí 

18. září v doprovodu a na pozvání za-
stupitele hlavního města Prahy a svého 
přítele Miroslava Pocheho. Slavnostní-
ho zápisu se za vedení třetí městské 
části zúčastnil místostarosta Ing. Bohu-
slav Nigrin. -red-

Zábavnou formou poukázat na to, jak 
bezohledné parkování na chodnících ne-
bo přechodech ztěžuje maminkám s ma-
lými dětmi nebo pohybově postiženým 
lidem život a ve svém důsledku může být 
i příčinou fatální nehody, chtěl „závod“ 
dětských kočárků a vozíčkářů ve vino-
hradských ulicích, který v úterý 19. zá-
ří uspořádalo občanské sdružení Praž-
ské matky spolu s žižkovským mateř-
ským centrem Nová Trojka. Akce nazva-

ná „Před přechodem na přechodu nikdo 
nesmí stát“ se konala v rámci kulturně-
-osvětového programu „Zažít město ji-
nak“, jehož cílem bylo prostřednictvím 
různých happeningů, přednášek a cyklo-
jízd propagovat v Evropském týdnu mo-
bility (16. – 22. 9.) vlídné a k městu šetr-
né způsoby dopravy. Jedním z účastníků 
netradiční „disciplíny“ byla i senátorka 
za Prahu 2 a 3 Ing. arch. Daniela Filipio-
vá (na snímku vlevo). -red-

Kdo mě chce
1) 887-06 devítiletý bílý pes s černými skvrnami, dalmatin; hodný a klidný, zvyk-

lý žít v bytě, má rád procházky. Nalezen 13. 5. na rozhraní Praha 3 a 10.
2) 1423-06 devítiletá rezavá fena, dlouhosrstý jezevčík; klidná a čistotná, hodí 

se do bytu ke starším lidem, vyžaduje jen kratší procházky. Nalezena na roz-
hraní Prahy 3 a 9.

3) 1452-06 jedenáctiletá bílá fena, menší kříženec s dlouhými chlupy; čistotná, 
vhodná ke starším lidem, k dětem nelze doporučit. Nalezena 8. 8. v Praze 3.

4) 1459-06 dvouletá černo-písková fena, větší kříženec německého ovčáka; čis-
totná a poslušná, hodí se do bytu. Nalezena 8. 8. na Žižkově i s malými štěňaty.

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

Úctyhodného 110. pokračování se v ne-
děli 24. září dočkal nejstarší silniční běh 
v Evropě, poprvé odstartovaný na konci 
předminulého století (v r. 1897) a od té 
doby bez přestávky každoročně pořáda-
ný. Vytrvalostní závod na 10 km opět za-
čal v Běchovicích, po nichž je i pojmeno-
ván, a končil na Žižkově. V mistrovské 
kategorii juniorek, nad níž převzal zášti-
tu starosta třetí městské části, proběhla 
jako první cílovou páskou na Pražačce 
Lucie Sárová z TJ Nové Město na Mora-
vě, druhá se umístila Markéta Schuber-
tová z TJ Olympia Bruntál a třetí Iva-
na Klímová z Batt klubu Nové Město 
na Moravě. Pohár předala vítězce místo-
starostka Milena Kozumplíková. -red-

Veteráni vyjedou z Vítkova

Když z Běchovic, tak na Žižkov!

Boj s nehodným Kyklopem

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Radnici navštívil Růžička

Foto: J. Dostál
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