
Karel Cudlín ze Žižkova 
je jedním z nejlepších 
současných českých 
fotografů. Své úspěchy 
ale poněkud zlehčuje.

Čtěte na str. 7.

Nitro těžkne glycerínem. 
V kině Aero byl pokřtěn 
nový český komiks, 
na němž kreslíř Jiří Grus 
pracoval dva a půl roku.

Čtěte na str. 4.

Bambiriáda na Vítkově, 
Dětský den na Pražačce, 
Akademie v Ulitě. 
Konec školního roku 
přeje aktivním dětem.

Čtěte na str. 8.
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Nová dominanta Prahy 3
Na samém sklonku května, ve středu 

31. 5., byla slavnostně otevřena nová 
multifunkční osmipatrová budova v Ji-
čínské ulici pár metrů pod křižovatkou 
s Vinohradskou třídou. Nese název Lu-
xembourg Plaza a byla postavena za do-
bu kratší než půldruhého roku. Má vlast-
ně dvě části, v severní se nachází středně 
luxusní hotel Marriot Courtyard (***+), 
který disponuje 161 pokoji a samozřej-
mě nezbytným stravovacím zařízením. 
Komplex kromě toho nabízí přes 25 tisíc 
metrů čtverečních kancelářských a ob-
chodních ploch kategorie A a v podzem-

ních prostorách má více než 400 parko-
vacích stání. Vybaven je také šesti vy-
sokorychlostními výtahy. Celkové ná-
klady na stavbu (mj. 65 000 m3 výkopů, 
11 000 m3 železobetonu, 5000 m2 pro-
sklení) dosáhly přibližně jedné a půl mi-
liardy korun. Reprezentační vstup je z Ji-
čínské ulice naproti Paláci Flóra, do ho-
telu se vchází z Lucemburské. V takřka 

čtvercové budově najdeme rovněž krás-
né centrální náměstíčko s řadou vzrost-
lých stromů a keřů – jedno z největších 
otevřených atrií v celé Praze.

Další dominanta třetího pražského 
obvodu vznikla na místě vyhořelých ga-
ráží, v jejím sousedství došlo v souvislos-
ti s výstavbou k úpravě chodníků i při-
lehlé části komunikace. Pominout nelze 

také to, že přináší na dva tisíce nových 
pracovních příležitostí a do Prahy 3 při-
táhne zákazníky i drobné investory. Lu-
xembourg Plaza působí vznosně a ele-
gantně a přitom neruší klasickou okol-
ní zástavbu. Přejme si takových staveb 
na území naší městské části více.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty

Krátký klid 
zbraní?

Parlamentní volby jsou za námi. Myslím, 
že jsme si oddechli všichni: jak samotní po-
litici, kteří mohou zmírnit zběsilé předvo-
lební tempo, tak i voliči, kteří přestanou být
atakováni tisíci agresivních plakátů. Na po-
litické scéně snad ubude hádek, urážek 
a afér. (Zřejmě jediní, kdo pláčou, že už to 
skončilo, jsou reklamní agentury a inzert-
ní oddělení v novinách, ale takový je život.) 
Za výsledky na našem obvodě se nemusíme 
stydět: extremisté dostali hlasů málo, voleb-
ní účast je mírně nad celonárodním průmě-
rem, vláda by se u nás sestavovala snadno.

Přišla tropická vedra, blíží se prázdniny,
těšíme se, že si konečně odpočineme. Po-
kud jde o boj o voličské hlasy, nebude to 
na dlouho. Na podzim nás čeká další vo-
lební martýrium, a to hned natřikrát: vol-
by senátora a zastupitelstev hlavního měs-
ta a třetí městské části. Zdálo by se tedy, 
řečeno vojenskou terminologií, že léto bu-
de pouhým krátkým klidem zbraní me-
zi dvěma střetnutími. Osobně však pevně 
věřím, že tomu bude trochu jinak. Doufám 
totiž, že podzimní kampaň se povede v úpl-
ně jiném duchu než ta, které jsme byli prá-
vě svědky, a že ony válečné příměry se uká-
žou jako nepatřičné. Snad se v rámci půtek 
na komunální úrovni dočkáme mnohem ví-
ce věcných prezentací programů jednotli-
vých stran než osobních útoků a strašení, 
více pozitivního představování kandidátů 
než očerňování konkurentů, více úsměvů 
a méně siláckých výkřiků. Mám tichou na-
ději, že nám příští dění na obvodě bude při-
pomínat spíše jeden velký žižkovský happe-
ning než bitvu na Vítkově. Myslím, že si to 
od volebních štábů všichni zasloužíme.

Krátká technická poznámka na závěr: 
jak naši znalejší čtenáři dobře vědí, Rad-
niční noviny přes prázdniny nevyjdou, tak-
že další číslo očekávejte ve svých schrán-
kách na přelomu srpna a září. Přeji nám 
všem krásné léto.

Martin Benda, 
předseda redakční rady

Parlamentní volby v Praze 3

V pátek 9. června se poprvé široké 
veřejnosti představila Zahrada Jiřího 
Trnky, která leží u stacionáře pro děti 
s kombinovaným postižením – Integrač-
ního centra Zahrada (za Parukářkou, 
ul. U Zásobní zahrady 8). Na nevel-
ký, leč o to útulnější parčík s hřištěm 
na plážový volejbal, prolézačkou, písko-
vištěm a dvěma kozami se přišlo podí-
vat spousty capartů i dospělých, počasí 
přálo, zmrzlina Kakapoo byla výborná, 
program slavnostního pootevření – dět-
ské soutěže, představení divadla Kej-
klíř, vystoupení Kapely Snoo, ohníček, 
tancování v písku apod. – pestrý a zá-
bavný. Mezi hosty byl rovněž zastupitel 
a předseda redakční rady Martin Benda 
se svými třemi ratolestmi (ta čtvrtá by-
la ještě v porodnici), který se na krátký 
čas stal také zmrzlinářem (na snímku). 
Zahrada Jiřího Trnky je volně přístup-
ná, ve všední dny vždy od osmi od rána 
do čtyř odpoledne. -red-

Novou tváří poslanecké-
ho sboru dolní komory 
českého parlamentu se
po červnových volbách 
stal také Ing. Daniel Rei-
siegel, současný zástup-
ce starosty městské čás-

ti Praha 3. Zeptali jsme se:
Jak hodláte skloubit své dvě funkce?

Do podzimu musím obojí nějakým 
způsobem zvládnout, i když už dnes vi-
dím, že to bude časově velmi náročné. 
Po komunálních volbách již neplánuji 
obhajovat post místostarosty. Jinou věcí 
je, že rozhodně nechci zpřetrhat své vaz-
by s místní samosprávou a ztratit kon-
takt s děním v Praze 3.
Stihnete ještě sestavit obecní rozpočet 
na příští rok?

Jeho návrh bezpochyby ano, dle pra-
xe z předchozích tří let bychom ho mě-
li mít připravený do října. Na druhou 
stranu je třeba říci, že rozpočet se dola-
ďuje až do konce roku a schvalovat jej 
bude až nové zastupitelstvo, pravděpo-
dobně v prosinci. Samozřejmě bude zále-
žet na prioritách příštího vedení radnice. 

Pevně věřím, že nadále zvítězí idea neu-
stálého rozvoje městské části, a tedy pro-
investičního charakteru hospodaření.
Na co se chcete ve své parlamentní prá-
ci zaměřit?

Jelikož jsem vystudovaný ekonom 
a původním povoláním daňový porad-
ce, tak zejména na zjednodušení a sníže-
ní daní a různých jiných „skrytých“ od-
vodů peněz z peněženek každého z nás. 
Za velký problém považuji také sou-
časnou neprůhlednost finančních toků,
která dává velký prostor korupci. Kro-
mě toho chci do vysoké politiky vnést 
i své zkušenosti z vedení žižkovské rad-
nice. V době hospodářského růstu je po-
dle mě nemyslitelné, aby rozpočty za-
dlužovaly budoucí generace. Změnit by
se měl rovněž vztah státu ke krajům,
městům a obcím. Nemluvím jen o spous-
tě byrokratickým příkazů a povinností, 
které zbytečně komplikují práci radnic, 
ale i o nespravedlivém přerozdělování 
vybraných daní a zanedbatelné státní 
účasti na budování dopravního okruhu 
Prahy, který je přitom důležitý pro ce-
lou zemi. -red-

Z radnice do parlamentu

Zahradní 
slavnost

Na oficiální otevření Luxembourg Plaza 
byli pozváni také představitelé třetí měst-
ské části a hl. m. Prahy: na snímku spo-
lu s místostarosty M. Kozumplíkovou, 
Ing. D. Reisiegelem a MUDr. M. Zema-
nem zastupitel MČ Praha 3 Z. Loch-
man (3. zleva) a náměstek primátora 
Ing. J. Bürgermeister (2. zprava). Role je-
jich průvodce se ujal R. Němeček ze spo-
lečnosti TriGránit CR (1. zleva).

Je všeobecně známo i mnohokrát ko-
mentováno, jak dopadly letošní volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Jak se ale volilo v třetí městské čás-
ti? Jak by asi vypadala vláda Svobodné 
republiky Žižkov?

Místní volební účast (65,69 %) byla 
přibližně stejná jako republikový prů-
měr (64,47 %), ale nižší než celopražský 
(68,51 %) – z 58 501 oprávněných voličů 
na území Prahy 3 jich platným způsobem 
odevzdalo své hlasy 38 219. Voličských 
průkazů bylo vydáno celkem 1751.

Porovnáme-li celostátní a žižkovské 
výsledky jednotlivých politických subjek-
tů (viz graf), zaznamenáme největší roz-
díly u Občanské demokratické strany 
a České strany sociálně demokratické: 
zatímco ODS získala v třetím pražském 
obvodě 46,92 % hlasů, tedy o 11,5 % více, 
ČSSD si naopak pohoršila o 8 % (24,31 % 
x 32,32 %). O 3 % lépe dopadla Stra-
na zelených (9,50 % x 6,29 %), oproti to-
mu Komunistická strana Čech a Moravy 

skončila se 7,77 % až čtvrtá (o 5 % hůře) 
a Křesťansko-demokratická unie – Čes-
koslovenská strana lidová by se s 4,79 % 
(x 7,22 % v republice) vůbec nedostala 
do žižkovského parlamentu. V něm by 
měli pohodlnou většinu „modří“. Nejvíce 
preferenčních hlasů získal v Praze 3 Mi-
rek Topolánek z ODS (2217).

Na opačném konci tabulky úspěšnos-
ti najdeme Českou pravici, kterou na Žiž-
kově volil pouze jediný člověk (v ČR si 
s 216 hlasy nejhůře vedlo České hnu-
tí za národní jednotu), ani 100 hlasů ne-

dostala Unie svobody – Demokratická 
unie (87), Koruna Česká (71), Humanis-
tická strana (60), Národní strana (58),
Balbínova poetická strana (53), Právo 
a spravedlnost (48), Česká strana národ-
ně socialistická (43), Koalice pro Čes-
kou republiku (36) a Vize (20).  Za Pra-
hu 3 zasedne do poslaneckých lavic je-
diný kandidát – zdejší zástupce starosty 
Ing. Daniel Reisiegel (ODS). 

-red-
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Další strany a seskupení, které 
v Praze 3 dostaly alespoň 100 hlasů hl
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y

v 
%

Nezávislí demokraté (V. Železný) 165 0,43
Strana rovnost šancí 132 0,34
Pravý blok 128 0,33
Strana zdravého rozumu 126 0,32
Nezávislí 104 0,22

Volební výsledky stran, které v Praze 3 
získaly více než 1000 hlasů (v %)

Novému poslanci popřála ke zvolení také senátorka za Prahu 2 a 3 Daniela Filipiová.
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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 (2, 3) 17. 7., 14. 8.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (1, 2) 24. 7., 21. 8.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 3. 7., 31. 7., 28. 8.
4. Přemyslovská/Jičínská (2, 1) 10. 7., 7. 8.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (3, 4) 17. 7., 14. 8.
6. Tachovské nám. – u tunelu (1, 2) 24. 7., 21. 8.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 3. 7., 31. 7., 28. 8.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 10. 7., 7. 8.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (1, 2) 17. 7., 14. 8.
10. Ambrožova/Malešická (3, 4) 24. 7., 21. 8.
11. Jeseniova 143 (3) 3. 7., 31. 7., 28. 8.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 10. 7., 7. 8.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 17. 7., 14. 8.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 24. 7., 21. 8.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 3. 7., 31. 7., 28. 8.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 10. 7., 7. 8.

ze dne 29. 5.
Schválila
• zadání zpracování variantního řeše-
ní urbanistické studie Nákladového ná-
draží Žižkov dle zjištěných podkladů,
požadavků partnerů a výstupů z před-
chozí varianty – u projekčního ate-
liéru Ing. arch. Jana Sedláka za cenu 
550 000 Kč vč. DPH • úpravu sazeb-
níku úhrad za informace poskytované 
dle zákona č. 106/1999 Sb.
Souhlasila
• s umístěním sídla Nadačního fondu 
Lupa v budově ZŠ Lupáčova • s insta-
lací vzduchotechnického zařízení v ku-
chyních MŠ Koněvova a MŠ Jesenio-
va 98 a schválila zadat realizaci firmě
b-Clima, s. r. o., za cenu 851 803 Kč 
a 963 674 Kč, obojí bez DPH • s re-
konstrukcí WC v přízemí MŠ Sudo-
měřská a schválila zadat realizaci fir-
mě Instalace Šubrt, spol. s r. o., za ce-
nu 198 947,61 Kč vč. DPH • s darem 
ve výši 400 Kč pro člena okrskové vo-
lební komise, který bude zajišťovat vol-
by do PSP ČR ve dnech 2. a 3. 6. a ne-
ní zaměstnancem ÚMČ • se záměrem
ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova otevřít 
od 1. 9. 2006 druhou specializovanou 
třídu pro děti s vysoce funkčním autis-
mem (odst. 8 § 16 zák. č. 561/2004 Sb.) 
za předpokladu, že finanční náklady 
neponese MČ P-3 • s pořádáním ak-
ce „Věda a technika v ulicích Prahy“ 
na nám. Jiřího z Poděbrad ve dnech 
23. a 24. 6.
Vzala na vědomí
• úpravu rozpočtu MČ P-3 na rok 2006 
o účelové dotace poskytnuté prostřed-

nictvím RHMP, resp. ZHMP • rozbory 
hospodaření MČ P-3 za I. čtvrtletí ro-
ku 2006

ze dne 13. 6.
Schválila
• účtovat paušální poplatek v červenci 
a srpnu v proporcionální výši na 1 den 
pobytu dítěte v jeslích • Směrnici k za-
dávání veřejných zakázek • poskytnutí 
finančních prostředků ve výši 17 450 Kč
jako příspěvek na proplacení nákladů 
spojených s nákupem 50 ks publikací 
„Praha očima ptáků“ z fondu starosty
Souhlasila
• s instalací vzduchotechnického zaříze-
ní v kuchyni MŠ Na Balkáně a schváli-
la zadat realizaci firmě b-Clima, s. r. o., 
za cenu 975 472 Kč bez DPH • s prove-
dením úprav povrchu betonové podlahy 
garážové haly v objektu Biskupcova 18 
a schválila zadat stavební práce firmě 
AB-Plast za cenu 461 089 Kč vč. DPH 
• s pořádáním „Setkání žonglérů na Ži-
dovských pecích“ dne 25. 6. a „Promo 
akcí na točenou Kofolu“ na nám. Jiřího 
z Poděbrad ve dnech 15. 6. a 6. 7.

ze dne 21. 6.
Schválila
• výroční zprávu za rok 2005 a změnu 
stanov SKM P-3, a. s. • záměr prodeje 
5 bytových domů zařazených do III. eta-
py privatizace domovního fondu

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

Rada městské části Praha 3

V současné době je na území naší 
městské části celkem 146 míst, kde na-
jdeme nádoby na tříděný občanský od-
pad (většinou na papír, plasty a sklo, 
někde v posledním roce přibyla rovněž 
popelnice na nápojové kartony). Jed-
notlivá stanoviště byla Odborem tech-
nické správy majetku a investic ÚMČ 
Praha 3 ve spolupráci s místním Od-
borem dopravy a svozovou společnos-
tí AVE CZ vybrána tak, aby se s kon-
tejnery dalo snadno manipulovat, aby 
pokud možno nekomplikovaly doprav-
ní situaci a jejich rozmístění odpovída-
lo množství obyvatel v dané oblasti. Spl-
nit beze zbytku všechna tato kritéria je 
však zvláště ve starší zástavbě obvo-
du, která se vyznačuje úzkými chodní-

ky a větším zalidněním, velmi obtížné. 
Zvolená řešení tak mnohdy představují 
prakticky jedinou možnost, kde mohou 
hnízda separovaného sběru být.

Papír a plasty bývají vyváženy zhru-
ba třikrát týdně, sklo jednou za měsíc. 
Tato frekvence by měla pokrýt potře-
by občanů Prahy 3, pokud by nádoby 
na tříděný odpad nebyly zneužívány ně-
kterými podnikateli a živnostníky, kte-
ří do nich vhazují sběr vzniklý z činnos-
ti jejich podnikání, aniž by k tomu měli 
oprávnění. Pokud nemají tito původci 
odpadu uzavřenu smlouvu o využívá-
ní systému města, pak porušují zákon 
i obecně závaznou vyhlášku a mohou 
být orgánem státní správy pokutováni 
až do výše 300 tisíc korun.

Dotčené právnické a fyzické osoby 
proto městská část vybízí, aby protipráv-
ně neatakovaly modré, zelené a žluté kon-
tejnery ve svém okolí. Obyvatele Prahy 3 
zároveň žádá o zvýšenou ohleduplnost 
při využívání nádob na separovaný sběr 
(zejména na sklo), jejich stanoviště nejsou 
nějakými povolenými skládkami! Velko-
objemový občanský domovní odpad je 
možné vyhazovat do jiných, velkých ote-
vřených kontejnerů, které jsou každý mě-
síc přistavovány na 16 místech naší měst-
ské části, nebezpečné materiály (chemi-
kálie, baterie, léky apod.) zase odevzdat 
v průběhu mobilního sběru nebo ve sběr-
ných dvorech hl. m. Prahy.

MVDr. Eva Krejbichová,
oddělení správy zeleně

Také třídění odpadu má svá pravidla

Ve čtvrtek 18. května se v zasedací sí-
ni žižkovské radnice sešli představitelé 
celkem dvaceti neziskových organizací 
z Prahy 3 s několika zastupiteli městské 
části s cílem přiblížit jim svou činnost 
a aktuální těžkosti a přednést a projed-
nat návrhy, jak zlepšit, rozšířit a zefek-
tivnit vzájemnou spolupráci mezi samo-
správou a neziskovým sektorem. Deba-
tovalo se o grantovém řízení, možnos-
tech podpory ze strany MČ a tzv. komu-
nitním plánování sociálních služeb.

Pracovní setkání, které uspořádalo 
Centrum NNO o. s. Remedium Praha 
a jež lze považovat za začátek ujasňová-
ní si potřeb a priorit místních nezisko-
vých sdružení a spolků, bylo dle názoru 
všech zúčastněných přínosné a mělo by 
mít své pokračování. Předložené námě-
ty rozhodně stojí za pozornost, je třeba 
je však ještě dopracovat. Z těchto důvo-
dů bude případné změny v dosavadním 
systému schvalovat zřejmě až nový za-
stupitelský sbor vzešlý z podzimních ko-
munálních voleb. Více informací o akci 
lze získat dotazem na e-mailovou adre-
su centrumNNO@remedium.cz.

Jan Plíva, zástupce starosty

Diskusní setkání 
s neziskovkami

Městská část Praha 3 pořádá 
ve dnech 12. 9. až 6. 10. ve vý-
stavní síni Atrium IV. pokra-
čování Žižkovského výtvarné-

ho salónu, na němž mohou svá malíř-
ská a sochařská díla představit veřejnos-
ti amatéři i profesionálové starší 18 let, 
kteří bydlí, pracují nebo studují v Pra-
ze 3, popř. k ní mají jiný blízký vztah.

1. Každý z účastníků má právo vysta-
vit až tři práce. 2. Dílo musí být adjus-
továno tak, aby se dalo bez problémů 
zavěsit či jinak instalovat. 3. Na všech 
obrazech a plastikách je nutné uvést 

celé jméno autora, název, rok vytvoření 
a rozměry. 4. O vystavení díla rozhodu-
je s konečnou platností výběrová komi-
se. 5. Výstava nebude pojištěna. 6. In-
stalační poplatek činí 200 Kč, účastník 
jej zaplatí při předání díla. V případě 
nezařazení díla na výstavu bude vrá-
cen. 7. Dílo je třeba předat do Atria 
(Čajkovského 12) 6. 9. v 14.00–17.00 
nebo 7. 9. v 9.00–12.00. Další informa-
ce na tel. 222 116 350 (Odbor kultury) 
a 222 721 838 (Atrium).

Bc. Dana Laštovičková,
vedoucí oddělení kultury

IV. Žižkovský výtvarný salón

Obvodní kolo pěvecké soutěže 
Pražská snítka proběhlo ve stře-
du 7. června v Atriu a zúčastnilo 
se ho celkem 38 dětí ze základ-

ních škol třetí městské části. Jako nejlepší 
byli porotou vyhodnoceni:
I. kategorie (2. a 3. třída) – Daniela 
Nováková (ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic)
II. kategorie (4. a 5. třída) – David 
Stybor a Veronika Wertheimová 
(oba ZŠ V Zahrádkách)
III. kategorie (6. a 7. třída) – Lucie 
Fiedlerová a Michaela Mrázková 
(obě ZŠ K Lučinám)
Muzikál – Michaela Mrázková 
(ZŠ K Lučinám)

Tito žáci by měli reprezentovat třetí 
pražský obvod i v městském kole. Jeho 
konání však není v tuto chvíli bohužel 
zcela jisté. -red-

Nejlepší pěvci z Prahy 3

Z důvodu rekonstrukce křižovatky
Ohrada bude po celé prázdniny – tedy 
od 3. 7. (4.00 hod.) do 2. 9. (4.00 hod.) – 
přerušen tramvajový provoz v úsecích 
Nákladové nádraží Žižkov – Spojovací 
a Ohrada – Palmovka.

Prahy 3 se bezprostředně 
dotknou tyto změny tramvajo-
vých linek:  1 – ve směru z Pe-
třin je ze zastávky Palmovka 
odkloněna do obratiště Vo-
zovna Kobylisy; 9, 10 – po do-
bu výluky nejsou v provozu; 
16, 58 – ve směru z centra jsou 
ze zastávky Želivského odklo-
něny do obratiště Černokos-
telecká; 19 – ve směru z Ku-
bánského nám. je ze zastávky 
Nákladové nádraží Žižkov odkloněna
do obratiště Kotlářka; 55 – v úseku Jin-
dřišská – Palmovka odkloněna přes za-
stávky Masarykovo nádraží, Florenc a
Invalidovna.

Nově budou v denním provozu jezdit 
zvláštní polookružní linky: 30 – na trase 
Sídliště Řepy – Anděl – Palackého nám. 
– Karlovo nám. – nám. Míru – Flora – 
Želivského – Nákladové nádraží Žiž-
kov – Hlavní nádraží – Václavské nám. 
– Národní divadlo – Újezd – Anděl – 
Sídliště Řepy (jen v uvedeném směru); 
39 – na trase Sídliště Řepy – Anděl – 
Újezd – Národní divadlo – Václavské 
nám. – Hlavní nádraží – Nákladové ná-
draží Žižkov – Želivského – Flora – nám. 
Míru – Karlovo nám. – Palackého nám. 
– Anděl – Sídliště Řepy (jen v uvede-
ném směru). Vedení tramvají bude ještě 
pozměněno od 12. 8., kdy se plánuje za-
hájení opravy křižovatky Želivského.

Zavedena bude také náhradní autobu-
sová doprava – linky X-9, X-16 a X-19.

X-9 Nákladové nádraží Žižkov – Balkán
• zastávky ve směru Balkán: Nákladové 
nádraží Žižkov (Olšanská) – Nákladové 
nádraží Žižkov (Jana Želivského) – Bis-
kupcova (u Jana Želivského/Jeseniova) 

– Ohrada (za Jeseniova/Amb-
rožova) – Vápenka (před Jese-
niova/Na Vápence) – Strážní 
– Chmelnice – Kněžská luka – 
Spojovací – Balkán (Spojova-
cí – zastávka BUS 109)
• zastávky ve směru Náklado-
vé nádraží Žižkov: Balkán 
– Spojovací (Koněvova) – 
Chmelnice – Strážní – Vápen-
ka (za Koněvova/Na Vápence) 
– Ohrada (před Biskupcova/
Ambrožova) – Basilejské nám.

(Malešická) – Nákladové nádraží Žiž-
kov (Jana Želivského) – Nákladové ná-
draží Žižkov (Olšanská)
X-16 Želivského – Spojovací – Palmovka 
(v nepřetržitém provozu)
– ze Želivského (Vinohradská) k Nákla-
dovému nádraží Žižkov (Jana Želivské-
ho), poté jako X-9, z Balkánu (Spojova-
cí) přes Novovysočanskou a Balabenku 
na Palmovku (ve směru na Želivského 
obráceně)
X-19 Želivského – Krejcárek – Palmovka
– ze Želivského (Vinohradská) do Bis-
kupcovy (u Jana Želivského/Jeseniova), 
poté přes Krejcárek, Odlehlou, Skloně-
nou a Balabenku na Palmovku (ve smě-
ru na Želivského ještě zastávka Ohrada 
– před Pod Krejcárkem/Koněvova)

Menší změny se dotknou rovněž den-
ních autobusových linek 133, 136 a 207. 
Bližší informace o dopravním spojení 
najdete na stránkách www.dpp.cz nebo 
získáte na tel. 296 191 817.

-red-

Výluka tramvajové dopravy 
na křižovatce Ohrada

ze dne 13. 6.
Schválilo
• závěrečný účet MČ P-3 za rok 2005 
a souhlasilo s celoročním hospodaře-
ním bez výhrad • navýšení kontoko-
rentního úvěru v r. 2006 u České spoři-
telny, a. s., na 80 mil. Kč • poskytnutí pe-
něžitých darů z rozpočtu MČ P-3 na rok 
2006 – 1. Nadačnímu fondu Rychlé ší-
py Jaroslava Foglara ve výši 300 000 Kč, 
2. občanskému sdružení Život bez zá-
vislostí ve výši 150 000 Kč • prodej na-
vrženého pozemku a stavby v k. ú. 
Žižkov • zánik příspěvkové organiza-
ce MŠ Přibyslavská sloučením do pří-
spěvkové organizace ZŠ Jaroslava Sei-
ferta, Vlkova ke dni 30. 6. • vyhodno-
cení výběrového řízení na prodej 4 no-
vě vybudovaných bytových jednotek 
v nástavbě na domě K Lučinám 20-22
• prodej 27 bytových domů zařaze-
ných do III. etapy privatizace domovní-
ho fondu • poskytnutí – 1. zpětného čer-
pání bytovým družstvům v celkové vý-
ši 2 350 946 Kč z fondu pro podporu 
údr žby privatizovaných obytných domů, 
2. nenávratných půjček – darů v celkové 
výši 1 000 000 Kč a návratných půjček 
v celkové výši 1 996 000 Kč pro opravy 
a rekonstrukce domů na území MČ P-3 
z fondu obnovy a rozvoje, 3. finančních 

prostředků o. s. Remedium Praha ve vý-
ši 60 000 Kč z fondu sociálního a zdra-
votního • používání „Regulačních zásad 
vybraných žižkovských bloků“ samo-
správou MČ P-3 jako pomocného tech-
nického podkladu při řešení problemati-
ky stavebních zásahů v území památko-
vé zóny při spolupráci se stavebním úřa-
dem a s orgány památkové péče • zařa-
zení bytových domů Jeseniova 157/867 
a Jana Želivského 11/2385 do III. eta-
py privatizace domovního fondu
Stanovilo
• počet členů ZMČ P-3 pro volební ob-
dobí 2006–2010 na 36
Vytvořilo
• 4 volební obvody pro volby do ZMČ 
P-3 v r. 2006
Zažádalo
• České dráhy, a. s., aby před odsouhla-
sením urbanistické studie sloužící ja-
ko podklad pro pořízení změny územ-
ního plánu Nákladového nádraží Žiž-
kov pozastavily jakékoliv další změny 
vlastnických vztahů v celém prostoru 
i na souvisejících plochách
Zrušilo
• usnesení č. 424 ze dne 14. 3. k přije-
tí investičního úvěru na realizaci bytů 
formou nástaveb v k. ú. Žižkov u Čes-
ké spořitelny, a. s.

Zastupitelstvo městské části Praha 3

V pondělí 20. 6. se v Top Hotelu Praha 
konalo I. Národní setkání starostů, pri-
mátorů a hejtmanů České republiky, je-
hož cílem bylo upozornit na význam 
samospráv při budování státu. Charita-
tivně reprezentativní akce s odborným 
programem se vedle stovek představi-
telů obcí, měst a krajů zúčastnila také 
celá řada senátorů, poslanců, zahranič-
ních diplomatů a zástupců ústředních 
orgánů státní správy. Za přednáško-
vý pult se postavil rovněž místostaros-
ta Prahy 3 Ing. Daniel Reisiegel, čers-
tvě zvolený člen Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR (na snímku). Výtěžek 
ze vstupního poplatku byl v plné výši 
předán nadaci Kapka naděje.

MČ Praha 3
vyhlašuje  
VI. ročník 
fotografické 
soutěže 

„Žižkov 21. století“
Podmínky soutěže:
1. Přihlásit se mohou občané ve věku od 16 let.
2. Témata fotografií: • Žižkov a kultura • Společensko-kulturní akce MČ 
Praha 3 • Významné osobnosti z oblasti kultury • Potkal jsem celebritu
3. Nejmenší doporučený formát černobílé či barevné fotografie – 18x24 cm, 
event. 15x21 cm, odvozeniny při zachování delší strany.
4. Fotografie, na jejichž rubu musí být uvedeno celé jméno, adresa a telefon 
autora, zasílejte na adresu: MČ Praha 3, odd. kultury, Havlíčkovo nám. 9, 
130 85 Praha 3.
5. Uzávěrka soutěže je 15. 9. Ceny za vítězné snímky se budou pohybovat 
v rozmezí 1000 až 2000 Kč. Vyhodnocení provede odborná porota, účastní-
ci budou vyrozuměni do 30. 9. Oceněné práce najdete na www.praha3.cz, 
případně též v Radničních novinách Prahy 3.
6. Zaslané fotografie se autorům nevracejí a zůstávají vyhlašovateli sou-
těže. Pořadatelé si vyhrazují možnost využít je při propagaci soutěže a s ní 
souvisejících aktivit.

Bc. Dana Laštovičková, vedoucí oddělení kultury
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Milena Kozumplíková, 
zástupkyně starosty
1. V březnu jste opatrně psala o tom, že se 
rýsuje možnost rozšíření prostor rodinného 
centra Nová Trojka. Jak jsou vyhlídky reál-
né dnes?

Člověk je tvor společenský. Je přirozené, 
že také maminky s malými dětmi nechtě-
jí trávit většinu svého času zavřené v by-

tě nebo maximálně na procházce v nejbliž-
ším parku. Z tohoto hlediska je moc dobře, 
že dnes existují místa, kam mohou i s mi-
minky zajít, kde se setkají s podobně nala-
děnými lidmi a kde se stále něco zajímavé-
ho a podnětného děje.

Nová Trojka oslavila v těchto dnech – 
přesně 16. června – své třetí narozeniny. 
Od doby, kdy jí městská část poskytla zre-
konstruované nebytové prostory v Jeseni-
ově ulici č. 19, už uběhl nějaký pátek, ro-
dinné centrum se stalo velmi populárním 
a se vzrůstajícím počtem návštěvníků hoj-
ně rozšířilo své aktivity. To s sebou ale sa-
mozřejmě přináší i stinné stránky: začíná tu 
být pěkně těsno. Shodou okolností ale bez-
prostředně sousedící místnosti nyní opouš-
tí Pražská energetika, možné řešení je pro-
to docela nabíledni. Do plánu oprav na rok 
2006 už byla přidána úprava těchto pro-
stor právě pro potřeby Nové Trojky, začít 
by se tedy mělo ještě letos. Samozřejmě ne-
mohu předjímat konečná rozhodnutí Rady 
městské části, ale jsem přesvědčena, že roz-
šíření centra bude nakonec schváleno.
2. Nájemci bytů v domech, které jsou měst-
skou částí rekonstruovány a na nichž se bu-
dují nástavby, nemají v době stavebních 
prací úplně jednoduché bydlení. Snažíte se 
jim to nějak kompenzovat?

Nepříjemnosti spojené s rekonstrukcí se
snažíme alespoň částečně kompenzovat sní-
žením nájmu, moc dobře si uvědomujeme, 
že situace je tam vzhledem k rozsahu prací 

opravdu složitá. Na druhou stranu nezapo-
mínejme, že výsledkem bude zvýšení kvali-
ty domů a tedy i bydlení, že se sníží náklady 
na teplo apod. Opravené byty budou na-
víc následně nabídnuty k odkoupení jejich 
obyvatelům – nájemcům. To všechno jsou 
pozitiva, která také vyvažují stávající kom-
plikace.

Některé potíže vznikly v minulosti i pro-
to, že na ně stavební firmy byly málo při-
praveny. Dnes jsou daleko zkušenější a pe-
člivější při zabezpečení stavby, hlavně při li-
kvidaci škodlivých materiálů, které se mu-
sejí odstraňovat přesně podle norem. Snaží 
se i o citlivý přístup k nájemcům, nedávno 
mě potěšil telefonát jednoho člověka z uli-
ce Pod Lipami, který toto velmi chválil. Ta-
ké zastřešení byla věnována velká pozor-
nost, přesto krátká vichřice a liják způsobily 
poškození malby v několika málo bytech. 
Nájemcům ji samozřejmě opravíme, škodu 
se budeme snažit nahradit. Starším lidem 
nabízíme pomoc při úklidu, prosím proto, 
aby se ozvali.
3. Jak pokračuje III. etapa privatizace do-
mů v Praze 3?

V současnosti už byli osloveni s nabíd-
kou ke koupi obyvatelé přibližně dvou tře-
tin předmětných domů. Někteří už stih-
li založit družstva a na výzvu zareagovat 
do červnového jednání Zastupitelstva měst-
ské části, které schválilo prodej 27 nemovi-
tostí. V nejbližší době tedy budou uzavírány 
první kupní smlouvy.

ODPOVÍDÁ…

Bezpečnostní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy, jehož jsem místo-
předsedou, se na jednom z posledních jednání zabýval velmi závažnou 
problematikou. Tou je objasněnost trestné činnosti na území metropo-
le. Z porovnání s podobně velkými evropskými městy vyplývá, že Praha 
vykazuje nejméně uspokojivé výsledky. Policisté zde vyřeší pouze 21 % 
trestných činů, zatímco jejich kolegové v Bratislavě 27 %, ve Vídni 28 %, 
ve Varšavě 36 %, v Berlíně 58 % a v Mnichově dokonce 61 %.

Jinými slovy – pachatelé nekalostí se v hlavním městě nemusí pří-
liš bát, že budou dopadeni a potrestáni. Takový stav je zcela neudržitel-
ný a je důvodem pro vážnou diskusi o systémových změnách. Nepovažu-
ji přitom za příliš korektní, když se vedení Ministerstva vnitra ČR chlubí 
snižováním kriminality. Celkový počet případů sice v posledních letech 
skutečně mírně klesá, ale to je do značné míry dáno tím, že občané tváří 
v tvář minulým negativním zkušenostem řadu méně závažných věcí nena-
hlásí, čímž se do policejních statistik nedostanou. Pokud bychom oprav-
du chtěli mluvit o reálném poklesu trestné činnosti, je nutné konstatovat, 
že se tak děje díky opatřením v režii města. Za poslední čtyři roky Praha 
financovala přijetí 471 nových strážníků a instalovala 184 kamer, což má 
na celkovou bezpečnostní situaci ve městě značný preventivní účinek.

V rámci debaty o příčinách nízké objasněnosti je nutné zmínit i ne-
dávnou reorganizaci pražské správy Policie ČR. Před dvěma lety byla 
na místo deseti obvodních ředitelství zavedena čtyři velká oblastní. Ne-
byl jsem rozhodně příznivcem této centralizace. Jsem naopak zastáncem 
toho, aby policisté byli co nejblíže místu, kde slouží. Policejní „rajón“, 
který začíná v centru na Vinohradech a končí v okrajové části města 
v Běchovicích, u mě takovou představu nenaplňuje. Vývoj od té doby 
myslím dokazuje, že změna nebyla dobře promyšlena a očekávané pozi-
tivní efekty nepřináší. Je na čase přemýšlet o jiném řešení.

Milan Český, zastupitel hl. m. Prahy

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Praha chce lepší 
práci policie

Úroveň bydlení se nedá měřit jen po-
dle toho, jak velký a hezký je náš byt, 
v jakém stavu dům či zda máme garáž, 
ale i podle charakteru a podoby bezpro-
středního okolí. Stojíme o dobrou do-
pravní obslužnost, nikoliv však o nepře-
tržitý provoz přímo pod okny. Je dobré 
mít kde nakoupit a kam si zajít do kina, 
ale nechceme žít přímo ve středu nějaké-
ho rušného obchodního nebo zábavního 
centra. Nelíbí se nám počmárané zdi, vý-
tvory grafiťáků, všudepřítomné poutače. 
O reklamách rozvěšených po historic-
kých fasádách domů ani nemluvě.

Pokud navštívíme země s historicky 
více vyvinutým smyslem pro uměřenost 
a krásu, nenajdeme v nich tolik poulič-
ních hrůz jako u nás. Obchod s výlohou 
počmáranou výčtem slev (mnohdy za-
vádějícím) by zel prázdnotou a předza-
hrádka na špinavém zeleném koberci 
před restaurací na hlavní třídě by zákaz-
níky také neoplývala. S těmito jevy bo-
hužel samospráva jen těžko něco zmů-
že. Jinou věcí je stav míst, kam chodíme 
na procházky a kde si hrají naše děti. 
O tato prostranství se obec stará a snaží 
se je všemožně kultivovat.

Správa 55 hektarů veřejné zeleně ne-
ní však pro třetí městskou část ani jedno-
duchou, ani levnou záležitostí. Samotná 
údržba odčerpává každoročně z obec-
ního rozpočtu více jak 10 milionů Kč. 
Úřad zaměstnává vysokoškolsky vzdě-
lané pracovníky, kteří jsou pověřeni pří-
pravou rozvoje zelených ploch a také 
pravidelnou kontrolou činnosti sjedna-
ných zahradnických firem. Cílem mo-
dernizací parků, vnitrobloků a dětských 
hřišť, obnovy uličních stromořadí nebo 
zřizování nových květinových záhonů je 
přiblížit se v této oblasti významným ev-
ropským velkoměstům.

Smutnou kapitolou je, že mnoho sna-
hy o zlepšení prostor k odpočinku a re-
kreaci přichází vniveč kvůli vandalům, 
nad jejichž některými skutky zůstává 
zdravý rozum stát. Co si myslet o někom,
kdo v půli kmene zlomí nově vysaze-
né břízy na Židovských pecích (viz sní-
mek)? Kdo bezprostředně po výsadbě 
vytrhává mladé rostlinky skalníku, kte-
rými byla osazena část květinových žla-
bů v Jeseniově a Roháčově? Je to vý-
směch úsilí o zlepšování životního pro-
středí a projev totální neúcty k cizí práci, 

který přináší i nezanedbatelnou finanční 
ztrátu (např. cena výpěstku jedné břízy 
přišla na 3500 Kč!). Obec pak takovéto 
řádění nutně vede k tomu, že si každou 
další investici dvakrát rozmyslí...

Pohromou pro zeleň jsou také neu-
káznění chovatelé psů. Přestože je v Pra-
ze 3 nainstalováno přes 250 košů na psí 
exkrementy a ještě se opakovaně prová-
dí jejich úklid, travnaté plochy občas při-
pomínají zaminovanou oblast. Jak obstojí 
názor, že když platím poplatek za své-
ho čtyřnohého miláčka, nemusím se sta-
rat o jeho výkaly, tváří v tvář maminkám, 
které se bojí své caparty kamkoliv pustit, 
aby nespadli do ještě kouřícího psího po-

zůstatku? Uklidit po svém psovi je zkrát-
ka slušnost, stejně jako hledět na to, zda 
jeho pobíhání v parku neomezuje a neo-
hrožuje další návštěvníky. Ani tento po-
stoj není všem pejskařům vlastní, a tak 
vzhledem k množícím se stížnostem bu-
de muset na tuto situaci obec reagovat.

Veřejná zeleň jako zásadní součást 
místa, kde bydlíme, si zaslouží být opat-
rována a zvelebována. Důležitá je v této 
věci také pomoc slušných lidí, kteří ne-
ničí, ale chtějí si normálně užít hezkého 
prostředí.

Milena Kozumplíková, 
zástupkyně starosty,

Jan Plíva, zástupce starosty

Konec školního roku je vždy spojen 
s hodnocením. Žáci dostávají nejen vy-
svědčení, ale také ceny a diplomy za vý-
sledky v celoročních soutěžích. V Pra-
ze 3 se konají dvě hlavní – sportovní 
o Pohár starosty Prahy 3 a vědomostní 
o Pohár starosty Hartiga. Promítají se 
do nich výborná umístění jednotlivců 
i kolektivů z našich škol v různých zá-
vodech, kláních a olympiádách, jichž se 
v průběhu obou pololetí zúčastnili. Ne-
dávno např. příjemně překvapili chlap-
ci ze ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, kteří se 
v basketbale probojovali mezi šest nej-

lepších mužstev v republice. I když na-
konec skončili poslední, svou „kůži“ 
neprodali lacino, hráli s velkým nasa-
zením a do poslední chvíle se nevzdá-
vali, jak se to ve sportu i v životě má. To 
dokládají velmi těsná konečná skóre 
a prohry třeba až v nastaveném čase.

Oba zmiňované poháry však neodrá-
ží celou pestrost soutěžního světa, do ně-
hož se školy třetí městské části zapo-
jují. Tak třeba ZŠ Jeseniova, vyhláše-
ná spíše svými kvalitami na poli spor-
tovním, se nedávno prosadila v doce-
la jiných oblastech: její mladší pěvec-

ký sbor Jesenius B obsadil první místo 
v soutěži Jarní petrklíč a juniorské páry 
se staly přeborníky pro rok 2006 v Po-
háru české obce sokolské v akrobatic-
kém rokenrolu. Dobré právní vědomí 
zase prokázali starší žáci ZŠ K Luči-
nám, kteří postoupili do republikového 
finále Paragrafu 11/55, soutěže zamě-
řené na prohlubování znalosti zákonů 
platných v České republice a pořádané 
pod záštitou hejtmanů a pražského pri-
mátora. Rozsah článku mi neumožňuje 
vypsat všechny úspěchy našeho žactva, 
nicméně snad i tyto příklady dostatečně 

zřetelně ukazují, že mimoškolní činnost 
je u nás velmi bohatá a vykazuje velmi 
pěkné výsledky. Za dobrou propaga-
ci své školy i Prahy 3 chci úspěšným re-
prezentantům poděkovat.

A co nového přinese školní rok 2006/
2007? Dvě základní školy – ZŠ Lupá-
čova a ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad – již 
začnou vyučovat podle vlastního školní-
ho vzdělávacího programu, ostatní svoji 
práci na ŠVP dokončují. Velmi sledova-
ný je také celkový počet žáků. Každo-
roční úbytek se postupně snižuje, za-
tímco v minulých letech se pohyboval 

kolem čísla 300 (v r. 2005 – 264), pak ny-
ní jej odhadujeme pouze na 131. Do la-
vic prvních tříd by mělo zasednout o ně-
co více školáků (479) než loni (433), 
nadějné je rovněž větší množství dě-
tí v mateřských školách (od září – 1441 
proti současným 1403).

Přeji všem žákům a učitelům pří-
jemné prázdniny, pěkné počasí a hod-
ně krásných zážitků, aby se do škol-
ních tříd vrátili odpočatí a plní sil 
do další práce.

Ing. Bohuslav Nigrin,
zástupce starosty

Končí školní rok – jaký bude ten nový?

O nevkusu, vandalech 
a neukázněných pejskařích

V Radničních novinách jsme již psali 
o projektu Equal, jehož snahou je změ-
nit současný neutěšený stav vzdělanosti
a zaměstnanosti romské komunity. Vel-
ká část dětí ze zmíněného etnika je 
po ukončení základního vzdělání dlou-
hodobě evidována na úřadech práce, 
neboť vzhledem k dosažené kvalifikač-
ní úrovni je možnost jejich pracovního 

uplatnění mizivá. Na tento stav si zvy-
kají a často ztrácejí jakoukoli motivaci 
pro hledání zaměstnání.

Partnerem projektu, který je plně 
hrazen z evropských fondů, je také na-
še městská část. Ta nyní v rámci Equalu
uspořádala ve dnech 22. 5. až 2. 6. prv-
ní ze čtyř soustředění více než dvaceti 
romských žáků sedmých a osmých tříd 
základních škol Prahy 3 (zatím pou-
ze ZŠ Havlíčkovo nám.). Cílem poby-
tu v rekreačním středisku v Louňovi-
cích pod Blaníkem bylo připravit děti 

na vstup na pracovní trh, pomoci jim 
orientovat se na vhodné typy zaměst-
nání nebo při výběru dalšího studia 
a obecně v nich podnítit zájem o svo-
ji budoucnost. V jednotlivých přednáš-
kách se mohli navíc seznámit s úspěšný-
mi romskými osobnostmi, absolvovali 
motivační výcvik a psychologické vyšet-
ření zaměřené na možnosti vzdělávání.

Žákům byly představeny také některé 
střední školy a odborná učiliště. Krásné 
prostředí chráněné oblasti splnilo i účel 
ozdravný.

Třetí městská část se spolu se ZŠ Hav-
líčkovo nám. v projektu soustředí ze-
jména na děti a mládež, ostatní partne-
ři včetně hl. m. Prahy rovněž na dospě-
lé osoby s cílem umožnit i jim uplatnění 
na trhu práce.

Jan Plíva, zástupce starosty,
Irena Melmerová, vedoucí 
oddělení sociální prevence

Romskou mládež 
je třeba motivovat

Závěrečný účet porovnává schvále-
ný a upravený rozpočet předchozího 
roku se skutečným plněním nejen pří-
jmů a výdajů, ale též dalších finančních 
operací včetně tvorby a použití fondů.

Hospodaření v roce 2005 vypada-
lo následovně: schválené příjmy čini-
ly 539 mil. Kč, upravené 644 mil. Kč 
a skutečné 751 mil. Kč, schválené vý-
daje dosáhly výše 471 mil. Kč, uprave-
né 600 mil. Kč a skutečné 571 mil. Kč. 
Reálné příjmy byly vyšší než pláno-
vané zejména díky úspěšnému prode-
ji podílových domů, který se konečně 
po mnoha letech povedlo uskutečnit, 

větší byl také objem vybraných finanč-
ních prostředků z místních poplatků. 
Skutečných výdajů bylo o něco méně 
díky úsporám na straně provozních ná-
kladů a posunům termínů zahájení ně-
kterých investičních akcí.

Vzhledem k neočekávaně vyšším loň-
ským příjmům jsme mohli na posled-
ním jednání ZMČ, na němž byl schvá-
len i závěrečný účet, zrušit investiční 
úvěr ve výši 70 mil. Kč. Veškeré inves-
tice budeme letos schopni realizovat 
z vlastních zdrojů.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Závěrečný účet za rok 2005
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INZERCE

V sobotu 3. června proběhl za podpory městské části Praha 3 v hotelu Olšan-
ka koncert vítězů 7. ročníku mezinárodní amatérské soutěže v klasickém tanci 
Ašský střevíček. V dvouhodinovém programu se představili žáci ZUŠ, baletních 
škol a studií z České republiky a Německa. Jako hosté vystoupili sólisté baletu 
Národního divadla v Praze – Michal Štípa a primabalerína Tereza Podařilová, 
kteří předvedli ukázku z Raymondy od Alexandra Glazunova. Představení za-
hájila zástupkyně starosty Milena Kozumplíková.

Kino Aero, žižkovskou 
baštu nezávislého filmu,
oblehli příznivci komik-
su. V sobotu 10. 6. zde to-
tiž proběhl první Crwe-
con, velká komiksová ak-
ce, jež vyvrcholila křtem 

nového díla autorské dvojice Grus/Kop-
řiva „Nitro těžkne glycerínem“. V před-
prodeji pak nadšení fanoušci knihu, kte-
rá vychází i v Německu, Francii a USA, 
rozebrali během několika minut. Kreslí-
ře Jiřího Gruse (1978) jsem se zeptal:
Co si mám představit pod slovem komiks?

Je to magické médium, které pro-
střednictvím za sebou řazených obráz-
ků vypráví příběh. V Česku je tento 
způsob vyprávění stále oblíbenější, lví 
podíl na tom má množství různých obo-
rových nakladatelství.
Jak jste se k žánru dostal?

Od svých devíti let jsem byl komiksy 
naprosto uhranutý a samozřejmě jsem 
se je pokoušel kreslit. Snažil jsem se po-
stupovat jako autoři, které jsem tehdy 
obdivoval, a chuť namalovat si vlastní 
knížku mě již neopustila.
Dá se u nás tvorbou komiksů uživit?

Ne! Mě živí má schopnost kreslit zpa-
měti lidi v pohybu. Občas prodám obraz. 
Je to příležitostná práce. Dobrodružství.

Pojďme k Vašemu nejnovějšímu dílu. 
Jak vznikalo?

Nitro je plodem mé spolupráce s lib-
retistou Štěpánem Kopřivou. Ten napsal 
scénář, který se rozsahem rovnal filmo-
vému a měl velmi formální podobu. Já 
jsem si jej přečetl a namaloval nanečisto 
takzvaný technický rozkres. Pak jsem to 
celé znovu vypracoval v barvách. Zvolil 
jsem velmi neobvyklou a složitou techni-
ku malby, a tak se práce protáhly na dva 
a půl roku. Štěpán to měl napsané za tři 
měsíce, zbytek zabralo kreslení. Kniha 
vznikala bez jakýchkoliv finančních zá-
loh, což autorovi značně komplikuje si-
tuaci. Musel jsem dělat tuny dalších věcí, 
abych zaplatil nájem, měl na jídlo a mohl 
se po večerech vracet k Nitráku.

Jaké výtvarné postupy jsou v oboru 
obvyklé?

Základní technika je následující: tlus-
tá černá linka, která je plošně vybarve-
na buď ručně akrylovými či anilinovými 
barvami, nebo – dnes již většinou – po-
čítačově. Já jsem ale vystudoval malbu
a chtěl jsem beze zbytku zúročit své zku-
šenosti. Každé okénko je miniaturní ob-
raz malovaný temperami. Udělat takto 
jednu stránku trvá týden.
Kreslíře komiksů si představuji jako 
kombinaci režiséra a kameramana...

Těch filmařských profesí je mnohem 
víc – obsazuji role, hledám interiéry 
a exteriéry, navrhuji kostýmy, vymýšlím 
scénu i jednotlivé rekvizity. A scénáris-
ta zároveň spolurežíruje. Štěpán si při-

pravoval velmi hrubé rozkresy jednot-
livých kompozic, takže v určitou chvíli 
jsme byli oba kameramany.
A co ovlivňování autora ze strany vyda-
vatele (ve stylu: „My víme nejlépe, co 
chtějí naši čtenáři vidět!“)?

Dovedu si to představit, ale zatím 
jsem se s tím nesetkal. Jediný problém 
jsem měl s obálkou, která nakladate-
li přišla příliš umělecká, a já naprosto 
netušil, co tím myslí. Dělat komiks je 
naprostá svoboda. Omezuje tě jen tvá 
fantazie a schopnosti, nikoliv rozpočet 
a obří realizační štáb.
Neexistuje ale hranice, kterou nepřekro-
číte? Nebo byste namaloval cokoliv?

Ne, cokoliv určitě ne. Zvláště kdybych 
měl pocit, že je to samoúčelné. V Ni-
tráku byly scény, u kterých jsem musel 
zatnout zuby. Zdálo se mi, že se z nich 
vytrácí nadsázka, že jdou přes hranu...
Je to jedno z úskalí práce na cizím 
scénáři.
Mimochodem – jste z Prahy?

Nejsem, ale učím se ji znát a mám ji 
stále více rád. Dlouhý čas jsem bydlel 
v Praze 3 a procházky starou zástavbou 
se pro mě staly velkým zdrojem inspi-
race. Žižkov je neuvěřitelná zásobárna 
motivů.

Připravil Robert Hoffmann 

Komiks je magické médium

Co spojuje Vendulu Fremlovou 
(1979) a Martina Koláře (1969),
dva tvůrce, kteří nyní vystavu-
jí v Galerii pod radnicí? Oba 

jsou poměrně mladí, žijí v Ústí nad La-
bem, studovali na Pedagogické fakul-
tě Univerzity J. E. Purkyně a výtvarné-
mu umění se věnují také jako učitelé. 
Pro prezentaci na Žižkově si vybrali díla 
odklánějící se od „příběhovitosti“, snažící 
se pouze o záznam: Martin Kolář kresby 
s jeho oblíbeným cibulákovým vzorem, 
který se na obrazech rozrůstá a bobtná 
(odtud název cyklu Bobtnání), Vendula 
Fremlová barevně upravované fotografie 
květin a předmětů před oknem. Vernisáž 
výstavy proběhla 8. 6., expozici si lze pro-
hlédnout ještě do 7. 7. (na snímku mís-
tostarostka Milena Kozumplíková v roz-
hovoru s Vendulou Fremlovou). -red-

Nekonvenční umění z Ústí

Děkujeme
za podporu 
ve volbách.

Ve vstupní hale Paláce Akropolis se 
objevilo nové Infocentrum. Je v něm – 
stejně jako v kavárně a restauraci – WiFi
připojení zdarma, k mání jsou podrob-
nosti o programu na hlavní i malé scé-
ně, lze tu zakoupit CD interpretů, kteří 
v Akropoli vystupují, občerstvit se v ne-
kuřáckém prostředí, ale především se zde
prodávají vstupenky distribuované v síti 
TicketPro, která své zastoupení v Praze 3 
dosud neměla. Infocentrum je rovněž 
připraveno pomáhat pořadatelům men-
ších kulturních akcí s propagací a před-
prodejem. -red-

Novinka 
v paláci

RESTAURACE  „U radnice”
 • teplá jídla po cel teplá jídla po celý den – 150 g od 45 K´ den – 150 g od 45 Kcc
 •  lovecký salonek (cca 20 osob)
 •  sportovní sklípek + sauna (cca 20 osob)
 •  sobotní a ctvrtecní vecery s harmonikou
 •  velkoplosná televize – sportovní prenosy

Teessíme se na Vaíme se na Vassi návi návssteevu vu 
v pv prríjemném prosíjemném prostrredí!edí!

Havlíckovo námestí 7, Praha 3, tel.: 222 782 713
otevreno: pondelí – nedele 1000 – 2300
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ON-LINE TERMINÁL

PŘÍJEM SÁZEK

N ON O VV E  K L I M A T I Z O V Á N O !   K L I M A T I Z O V Á N O ! 
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PRAHA 3 –
PRAHA 10 –
KLADNO –

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

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
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•konverzační kurzy•intenzivní kurzy 
•kurzy pro začátečníky i pokročilé
•ranní, dopolední, odpolední i večerní

LEXIS – jazyková škola
Sudoměřská 39
130 00  Praha 3
tel.: +420 222 721 363
tel./fax: +420 222 716 482
mobil: 603 283 580
e-mail: lexis@lexis.cz

L É T O 
2006Jazykové kurzy

•ANGLIČTINA•NĚMČINA 
•FRANCOUZŠTINA•ŠPANĚLŠTINA

NEW � AJ drilovou metodou Callan
• obchodní angličtina pro mírně pokročilé 

– příprava na zkoušku BEC Preliminary
•příprava k certifikátům FCE & CAE
Vyučují kvalifikovaní rodilí mluvčí a zkušení čeští lektoři.

w
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Nový školní rok 2006/07 zahajujeme již 4. září!
Rezervujte si své místo včas!

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.

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ  A NÁBYTEK NA MÍRU
 skříně do výklenku, zkosené, 
rohové, do prostoru
nástavce na zem i do výšek
předsíňové stěny a botníky
šatny
kancelářský nábytek
vlastní výroba

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

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

www.stako.cz • e-mail: stako@stako.cz

�

�

�

�

�

�

za bezkonkurenční ceny
DĚLENÉ DVEŘE
módní trend:
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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

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 4140 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:

DrÏitel certifikátu âSN EN ISO 9001:2001

JIS_Inz_133x51_zimaPha2B.indd 1 19.4.2006 21:48:13                  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
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Letos v srpnu si připomeneme již 
140. výročí narození kazatele Františka 
Urbánka (* 13. 8. 1866). Tento muž, kte-
rý bydlel téměř 50 let na Žižkově, byl 
blízkým přítelem Tomáše Garrigua Ma-
saryka a jeho rodiny.

František Urbánek se s budoucím prv-
ním československým prezidentem se-
známil koncem 19. století, a to přes Ma-
sarykovy nejstarší děti, které jako vikář 

evangelického sboru u sv. Klimenta vy-
učoval náboženství. Později – již jako 
ordinovaný farář – se dostal do konflik-
tu s církevním vedením pro svou biblic-
kou náročnost při uplatňování kázně 
v církvi. V lednu 1898 byl proto zbaven 
úřadu. Z existenční nejistoty mu tehdy
pomohl právě prof. Masaryk nabídkou
práce ve „svém“ časopisu Naše doba.

Přátelství obou osobností se utužilo brzy
na to při tzv. hilsneriádě, během níž byl
Masaryk vylučován z národa a označo-
ván za zaprodance Židů.

V r. 1900 se Urbánek stal kazatelem 
Svobodné reformované církve (dnešní 
Církve bratrské) a o dva roky později 
dal podnět ke vzniku jejího sboru na Žiž-
kově, kam se i přestěhoval (do Husinec-

ké 13 a poté do Biskupcovy 4, kde byd-
lel až do své smrti 26. 10. 1948).

V průběhu první světové války zůstal 
Urbánek jako jeden z mála věrný osi-
řelé a perzekuované rodině Masaryko-
vých (T. G. M. s dcerou Olgou odešli již 
v r. 1914 do exilu), mírnil její materiál-
ní nedostatek a snažil se ulehčit těžké 
chvíle odloučení a další nečekané život-
ní rány. V březnu 1915, když jiní faráři 
odmítli, se ujal pohřbu Masarykova sy-
na Herberta na Olšanských hřbitovech. 
U hrobu tehdy četl Žalm 23 (Hospodin 
jest můj pastýř) a kapitolu 21–22 ze Zje-
vení sv. Jana, stejně jako při poslední 
službě paní Charlottě (1923), T. G. Ma-
sarykovi (1937) i tragicky zesnulému Ja-
novi (1948 – viz snímek).

Žižkovský kazatel se bránil označení 
„duchovní rádce pana prezidenta“, nic-
méně je pravda, že v posledním deseti-
letí svého života jej Masaryk pozval asi 
40 až 50krát na Hrad, do Lán nebo To-
polčianek, aby spolu hovořili především 
o náboženských otázkách. Některé pre-
zidentovy myšlenky a postřehy z těchto 
setkání zachytil Urbánek ve svých člán-
cích a brožurách.

RNDr. Jan Štěpán, Církev bratrská
Více viz Kazatel František Urbánek. Pra-
ha 1999, str. 136.
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Červenec a srpen

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

8. 6. – 7. 7. MARTIN KOLÁŘ, VENDULA 
FREMLOVÁ (kresby a fotografie)

27. 7. – 24. 8. KLUB FOTOGRAFŮ 
AMATÉRŮ V ŽIŽKOVĚ 
(vernisáž 27. 7. v 18.00)

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

ČERVENEC:
  1. so 18.00 Wallace & Gromit: Prokletí 

králíkodlaka
20.30 Match point – Hra osudu 

  2. ne 18.00 Capote
20.30 Pět překážek

  3. po 18.00 Mrtvá nevěsta Tima Burtona
20.30 A tou nocí nevidím jedinou 
hvězdu (FK pro SŠ)

  4. út 18.00 Motocyklové deníky (FK pro SŠ)
21.00 MS 2006 ve fotbale: semifinále

  5. st 18.00 Zkrocená hora
21.00 MS 2006 ve fotbale: semifinále

  6. čt  18.00 Luk

20.30 Libertin
  7. pá 18.00 Kachní sezóna

20.30 Super Size Me
22.30 Arizona Dream (FK pro SŠ)

  8. so 18.00 Pink Floyd – The Wall 
(FK pro SŠ)
20.30 Čas, který zbývá
22.30 Distrikt!

  9. ne 18.00 Ray
21.00 MS 2006 ve fotbale: finále

OZVĚNY 41. MFF KARLOVY VARY

10. po 18.00 Harpastum – r. A. German, Jr.
20.30 Angel-A – r. L. Besson

11. út 18.00 Vzpomínáš na Sarajevo – 
r. N. Alikadić, N. a S. Kreševljaković
20.30 Grbavica – r. J. Žbanić

12. st 18.00 Bílá Masajka – 
r. H. Huntgeburth
20.30 Čest rodiny Prizziů –
r. J. Huston

13. čt 18.00 Opice v zimě – r. M. Andonova
20.30 Zítra nehrajeme! – r. R. Altman

14. pá 18.00 Pár osob, krátkej čas –
r. A. Barański
20.30 Mustangové – r. J. Huston
22.30 Noc živých mrtvých –
r. G. A. Romero

15. so 18.00 Koloběh života 
(Megacities remix) – r. T. Novotny
20.30 Grbavica – r. J. Žbanić
22.30 Půlnoční filmy – r. S. Samuels

16. ne 18.00 Óda na radost – r. A. Kazejak-
-Dawid, J. Komasa, M. Migas
20.30 Flandry – r. B. Dumont

17. po 18.00 Confetti – r. D. Isitt
20.30 Tsotsi – r. G. Hood

18. út 18.00 Welcome to the Dollhouse – 
r. T. Solondz
20.30 Cesta na Guantánamo – 
r. M. Whitecross, M. Winterbottom

19. st 18.00 Grbavica – r. J. Žbanić
20.30 Station Agent – r. T. McCarthy

20. čt 18.00 Tajemství slov
20.30 Štěstí

21. pá 18.00 Saló aneb 120 dní Sodomy 
(FK pro SŠ)
20.30 Zlomené květiny
22.30 Spalovač mrtvol

22. so 18.00 Fimfárum II
20.30 Kafe a cigára
22.30 Život Briana

23. ne 18.00 Motocyklové deníky (FK pro SŠ)
20.30 Stopařův průvodce po Galaxii

24. po 18.00 Já a ty a všichni ostatní
20.00 World Traveller Adventures 
(dokument o fenoménu 
technoparties)

25. út 18.00 Plechový bubínek (FK pro SŠ)
20.45 Grbavica

26. st 18.00 Match point – Hra osudu
20.30 Kachní sezóna

27. čt 18.00 Super Size Me
20.30 Zítra nehrajeme!

28. pá 18.00 Ráj hned teď!
20.30 Dvojí život Veroniky 
(FK pro SŠ)
22.30 Brazil

29. so 18.00 Zkrocená hora
20.30 Faktótum
22.30 Jsem sexuální maniak

30. ne 18.00 Anatomie pekla
20.30 Čas, který zbývá

31. po 18.00 Kletba bratří Grimmů
20.30 Krajina přílivu

FILMY PRO DĚTI
  1. so 15.30 Knoflíková válka
  2. ne 15.30 Pojďte, pane, budeme si hrát II
  8. so 15.30 Putování tučňáků
  9. ne 15.30 Povídání o pejskovi a kočičce
15. so 15.30 Karlík a továrna na čokoládu
16. ne 15.30 O kocouru Mikešovi a jeho 

přátelích III
22. so 15.30 Wallace & Gromit: Prokletí 

králíkodlaka
23. ne 15.30 Zahrada
29. so 15.30 Harry Potter a ohnivý pohár
30. ne 15.30 Krtkova pohádková 

dobrodružství VI

FILMY PRO SENIORY
  4. út 10.00 Amarcord
11. út 10.00 Pýcha a předsudek
18. út 10.00 Casanova

25. út 10.00 Indián a sestřička

SRPEN:
1. – 5. OZVĚNY 32. LETNÍ FILMOVÉ 

ŠKOLY V UHERSKÉM HRADIŠTI
31. čt UZÁVĚRKA AEROKRAŤASU 2006

(poslední možnost dodat krátký, 
maximálně desetiminutový film 
do soutěže vyhlašované každým rokem 
kinem Aero – více na www.kinoaero.cz)

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.

ČERVENEC:
Festival ProART 2006

Podrobný program na www.proart-festival.cz.
23. ne 20.30 M. Dvořák – Company ProArt: 

Kdopak by se bál? 
(podle hry E. Albeeho)

24. po 20.30 R. Fišarová a trio M. Benka
25. út 20.30 M. Dvořák – Company ProArt: 

Já už tě nemám rád 
(podle povídky J. Hellera)

26. st 20.30 Bits and Pieces 
(sólový večer pedagogů festivalu)

27. čt 20.30 Křeslo pro hosta –
M. Vančurová a V. Harapes

28. pá 20.30 Minuty, vteřiny v pohybu... 
(improvizovaný večer pedagogů 
a hostů festivalu)

29. so 20.30 J. Ivanovič: ...jako v nebi
30. ne 20.30 Improvizace v prostoru –

Prostor v improvizaci 
(výsledky práce jednotlivých 
uměleckých ateliérů)

SRPEN:
3. – 4. 20.00 L. Ottová: Homo sentimentalis; 

J. Viňarský: Posledný krok pred
  6.ne 20.00 M. Rebcová – BA-TO-CU
25. pá 20.00 Rinceoiri
31. čt 19.30 Uvolněte se, prosím 

(talk show J. Krause)

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

PRÁZDNINY S ULITOU
Ještě volné tábory 
• v italské Lignaně – pro děti a mládež 
od 10 do 18 let, příp. i celou rodinu 
(21. – 30. 7., 6500 Kč) 
• otevřený ve Žloukovicích – pro rodiče 
a děti (19. – 26. 8., děti 1300 Kč, 
dospělí 2000 Kč) – bližší informace 
na tel. 602 743 339 (E. Fialová)
Letní kurz artefiletiky 
v Železné na Berounsku – pro dospělé 
a mládež od 13 let (17. – 20. 8., 1400 Kč, 
studenti 1200 Kč) – bližší informace 
na tel. 605 508 756 (J. Šenbauerová)

INZERCE

� Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856
� Knihy i knižní pozůstalost koupím,  
odvezu. Tel. 286 891 400
� Malířské a lakýrnické práce.
Úklid. Levně – kvalitně. P. Sus.
Tel. 603 505 927

� Malířské práce, možný úklid po ma-
lování. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� 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
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600 
� Vyklízíme, odstěhujeme, přestěhu-
jeme. Tel. 272 767 360, 606 220 098
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel./fax: 220 807 635, mobil:
723 339 160, 607 240 407
� Pedikúra – přijedu k Vám.
Praxe 5 let. Tel. 724 537 303
� Zednický servis – tel. 602 212 089

� Stropní sušák prádla. Prádlo se  
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584
� Malířské i lakýrnické práce.
P. Saifrt – tel. 606 227 390
� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� 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
� Španělština pro začátečníky, pokroči-
lé, juniory, studenty. Tel. 286 886 579
� Vyměním obec. 2+1, 60 m2, na Žiž-
kově, za 2+1 nebo 2+kk menších roz-
měrů v Praze. Tel. 728 371 309

� Vyměním obecní byt 2+kk+hala, 
60 m2, I. kat., lodžie, cihla, dobrá loka-
lita v P3, za menší obecní 1+1, I. kat., 
do 45 m2. Tel. 776 657 105
� Vym. st. 2+kk, 50 m2 (28 + 12 m2), 
P3, I. kat., cihla,  2. p. bez výt., dvoupat-
rový dům, výhled do zeleně na rodinné 
domy, za větší, st., pouze cihla, kolem 
70 m2, přednost P2, 3. Tel. 271 772 894,
461 638 326 (po 20. hod.)
� Pronájem prostoru u metra Flora, 
2 místnosti, 14 + 17 m2, předsíň, WC, 
kuchyňka, 2x WAW, možno i k bydle-
ní. Rekonstrukce a nájem dohodou.
Tel. 604 949 395, 605 868 877
� Prodám jedno stání ve dvougaráži 
v P3 na Chmelnici, ul. Na Vrcholu.
Tel. 737 564 283

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 V PRAZE 2, 3 – 
OV, případně DV s možností převodu. 
I před rekonstrukcí. Tel.: 222 781 180

Koupím nájemní smlouvu (regul. 
nájem) malého bytu od soukromého 

majitele domu, nejlépe Praha 3 a okolí.
Přímý zájemce – platba hotově!

Tel.: 602 204 257

Pozvánka
Galerie Krásova 37
(www.culturecross.net)
17. 6. – 15. 7. M. Kopecká: Obrázky 

z Bohnic (kresby, tisky, trička...)
25. 7. – 15. 8. S. Beneš: Konečná Žiž-

kov (kresby, obrazy)
Klub fotografů amatérů v Žižkově
1. – 30. 7. M. Zachovalová: Paříž 

2004 (výstava v galerii Exit, Štít-
ného 30)

Nová Trojka
(Jeseniova 19)
17. 6. – 11. 9. centrum uzavřeno –

prázdniny
19. a 20. 8. a 2. 9. 9.00–13.00 kera-

mický ateliér – sochaření (rezerva-
ce na tel. 736 257 201)

Hledám menší byt ke koupi 
v této oblasti. Ne přízemí, 

s dobrou dostupností do centra. 
Nabídněte na tel.: 731 618 313

Žižkovský přítel T. G. Masaryka

Rozvojové centrum ianus 
zve všechny maminky 

na léto s ianusem
Základy asertivního jednání

17. – 21. července
Arteterapie a osobnostní rozvoj

14. – 18. srpna
Souběžně programy pro děti:

základy anglického jazyka 
a hry na flétnu, výtvarné činnosti, 

dětské tanečky a hry, výuka říkanek 
a básniček – dle věku a počtu dětí

Program díky podpoře EU poskytován 
bezplatně. Počet osob v kurzu je omezen. 

tel.: 221 419 164 
e-mail: praha@ianus.cz

Chcete bez problémů komunikovat s Neslyšícími?
Chcete se naučit znakový jazyk?

Pevnost – České centrum znakového jazyka
pro Vás připravila

INTENZIVNÍ KURZY
ZNAKOVÉHO JAZYKA 

 LÉTO 2006
Vždy 5x týdně 3 vyučovací hodiny:

7. 8. – 11. 8.   a   14. 8. – 18. 8.
Cena kurzu: 1150 Kč 

Bližší informace a přihlášky najdete na WWW.PEVNOST.COM 
Tel./fax: 266 006 390, mobil: 728 586 857

Gymnázium Botičská 1, Praha 2 
oslaví v příštím roce 

50 let své existence. 
Hledáme všechny bývalé absolventy! 

Pište na adresu školy 
nebo na e-mail 50@gybot.cz 

(kontaktní osoba – S. Luňák).
www.gybot.cz

K JEDNOMU VÝROČÍ...

Křesťanský přístup k nemocnému.

Neumannova 144, 383 01 Prachatice
tel.: 388 311 726, socialni@hospicpt.cz

www.hospicpt.cz
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Blahopřání 
seniorům

Všem členům a ostatním seniorům,
kteří oslaví v červenci a srpnu kula-
té a půlkulaté narozeniny, přejeme 
do dalších let hodně zdraví a osob-

ní pohody. Blahopřejeme: 
Heřmanu Arlothovi, Ma-
rii Arlothové, Jiřině Bera-
nové, Stanislavu Beranovi, 
Květě Čadové, Ivetě Frý-
valdové, Svatavě Chlebou-
nové, Karlu Kašparovi, Ma-

rii Kosové, Františku Minorovi, Evě 
Roubalové, Anně Smrtkové, Mirosla-
vu Tvrzovi, Heleně Vránové a Josefu 
Vytiskovi.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Infarkt myokardu
Akutní formou ischemické choroby 

srdeční je infarkt myokardu, život ohro-
žující stav, způsobený omezením přívodu 
krve do srdce. Vzniká tehdy, když se ně-
která z koronárních neboli věnčitých te-
pen, které zásobují srdeční sval kyslíkem 
a potřebnými živinami a rovněž se stara-
jí o odvod odpadních látek, ucpe, nejčas-
těji – při současném zúžení tepny probí-
hající aterosklerózou – nasednutím tzv.
trombu (krevní sraženiny). Podle místa 
uzávěru jsou náhle různě rozsáhlé oblas-
ti srdce bez výživy (trpí ischémií) a tamní 
svalové buňky začínají odumírat.

Srdeční mrtvice se rozvíjí v desítkách 
minut, maximálně v řádu několika málo 

hodin. Dává o sobě vědět především bo-
lestí na hrudi (zpravidla vlevo od hrudní 
kosti), která se může šířit do krku, zad či 
levé paže. Dalšími projevy jsou např. de-
chová tíseň (dušnost), srdeční arytmie, 
pocení, nevolnost až zvracení, pocit zá-
vratě a někdy i bezvědomí. Při těchto pří-
znacích je nezbytné zajistit postiženému 
klid a okamžitě volat rychlou záchran-
nou službu, přičemž při potvrzení pode-
zření je pacient neprodleně dopraven 
do nemocnice, nejlépe na specializované 
pracoviště – koronární jednotku.

Infarkt myokardu propuká sice ná-
hle, rozvíjející se ischemická choroba 
srdeční však většinou bývá signalizo-
vána menšími či většími dlouhodobý-

mi obtížemi. Jmenovat můžeme třeba 
svíravé bolesti na prsou spojené s úz-
kostí a pocením (tzv. angina pectoris), 
dušnost při námaze nebo nepravidelný 
rytmus srdce. Tyto komplikace nemusí 
být samy o sobě až tak nebezpečné, ale 
právě jako o signálech vážnějších one-
mocnění bychom o nich vždy měli in-
formovat svého lékaře, který provede 
potřebná diagnostická vyšetření a určí 
terapii. Obvykle je třeba změnit živo-
tosprávu, řádně brát předepsané léky 
a chodit na pravidelné kontroly. O sa-
motné léčbě srdeční mrtvice si poví-
me příště.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Zdravotnické okénko

Palác Akropolis
V Kubelíkově ulici najdeme Palác Ak-

ropolis (č. 27/1548), který koncem 20. let 
minulého století projektoval Rudolf Vác-
lav Svoboda (nar. 1882). Tento architekt 
prošel československými legiemi v Rus-
ku a po válce navrhl řadu staveb pro růz-
né spolky legionářů a taky pro ruské 
emigranty, kteří hojně po roce 1917 utí-
kali ze Sovětského svazu a z nichž mno-
zí zakotvili v Praze.

Součástí paláce byl od počátku divadel-
ní sál, který se dal rovněž využívat k pro-

mítání filmů. Po únoru 1948 byl uzavřen. 
Budova byla v minulých letech oprave-
na a vrátila se téměř ke svému původní-
mu účelu, nachází se tu hudební klub a di-
vadlo a též svérázná hospoda. Zajímavé 
interiéry jsou dílem Tvrdohlavých, o vý-
razné barevné řešení fasády se postaral 
František Skála. Když mi ukazovali jeho 
návrh, říkal jsem, že je to velká divočina, 
ale původní barevnost v tzv. „národním 
stylu“ byla koneckonců obdobná, i když 
nebyly použity tak ostré tóny.

Zdeněk Lukeš, historik architektury

Praha 3 a moderní architektura XVI.

Jak spolu souvisejí volby a kulturní dě-
ní v Praze?

Nezaměřuji se jen na klasickou kul-
turu, jako jsou divadla, galerie apod., tím 
spíše, že jsem vloni dokončil knihu o Ná-
rodním divadle. Chtěl jsem to pojmout 
více zeširoka, zkusit něco jiného: např. 
fotit nová nákupní centra, promo akce
typu módních přehlídek, tedy kulturu 
prodeje, oblékání, svět médií apod. Dá-
le třeba festival tetování, různé oslavy, 
které pořádají radnice – masopust, odha-
lování pomníků, výročí 125 let Žižkova. 
Chodil jsem také na předvolební mítin-
ky různých stran, hlavně ODS, která mě-
la vizuálně nejzajímavější kampaň...

Nejde mi o popis, ale spíše o dojem, 
mozaiku. Mám rámcovou koncepci, teď 

jsem tak v polovině, ve dvou třetinách. 
Zajímalo mě, jestli nové fenomény, ji-
miž společnost žije, dokážu vyfotografo-
vat tak, aby to dávalo smysl a vypovída-
lo něco o světe a jeho atmosféře. Výstava 
bude koncem roku. Nejtěžší část mě ale 
ještě čeká: výběr. Roční práce nepopíše 
všechno, je lepší ukázat výsek, než aby 
se to roztříštilo.
Na svém kontě máte mj. i šestnáct oce-
nění v Czech Press Photo. Co pro Vás 
znamenají?

Samozřejmě si jich vážím, ale trochu
závisí na tom, jak je naladěna porota, jak
se trefíte do jejího vkusu, zda jste byl 
ve správnou chvíli na správném místě. 
Jsem rád, že mám grant, poskytuje mi 
tvůrčí svobodu, člověk by však výhry ne-

měl přeceňovat. Česko je malý rybník, 
aspoň že porota je mezinárodní.
Jako jeden z mála českých fotografů jste 
měl výstavu i v prestižní Leica Gallery 
v New Yorku. Jak se Vám to podařilo?

Šlo o šťastnou souhru okolností. Vysta-
voval jsem zrovna v Nejvyšším purkrab-
ství v Praze, když přijeli majitelé Leica 
Gallery. Podmínkou expozice v newyor-
ské galerii je ale katalog v angličtině, je-
hož vydání si musí vystavující zařídit sám 
– a mě v Torstu vyšla knížka i s anglickým 
textem. Konečně pomohlo mi také České 
centrum v New Yorku.
Prodáváte svá díla? Trošku si neumím 
představit Vaše černobílé fotografie 
z chudých krajů zavěšené v luxusním 
domě, jak pod nimi opulentně večeří 
bohatá rodina...

Moc ne a 90 procent z toho, co jsem 
prodal, bylo Američanům, často lidem, 
kteří mají k zobrazeným místům něja-
ký vztah, třeba že jejich dědeček odtam-
tud pocházel. Originál fotku jen proto, 
že se mu líbí, si pořídí málokdo. To je ta-
ková třešinka na dortu. Navíc nedělám 
snímky, které by si bankéři dávali do pra-
covny, tedy až na výjimky. Trh s fotogra-
fiemi je poměrně malý. Kupují se jako in-
vestice, a to nejlépe od autorů, kteří už 
umřeli, jako je např. Sudek. Kdo by stál 
o práce českého, relativně neznámého 
fotografa?
A co galerie? Ty Vám za příspěvek 
do sbírky nezaplatí?

Ty prestižní dostávají fotky občas da-
rem, protože nemají takový rozpočet. Ne-
bo zakoupí jednu fotografii a dvě dosta-
nou navíc. Pro autora je to čest.
Na Žižkově jste se narodil a pořád ne-
daleko bydlíte. Máte zachyceny jeho 
proměny?

S odstupem let si vyčítám, že jsem měl 
fotit víc, protože spousta věcí už vypadá 
zcela jinak. Někdy si říkám, jaký má smy-
sl jezdit někam do Tramtárie, když ta-
dy něco nenávratně mizí, třeba ta omše-
lá šedivá atmosféra. Žižkov byl vždycky 

specifický, naštěstí se ke svému charakte-
ru spíše vrací, patří k němu i zastavárny 
a hospody. Nestačilo se toho tolik zbou-
rat. Teď se stává také multikulturním 
místem...
Autorsky se máte podílet na připravo-
vaném architektonickém průvodci Pra-
hou 3, jak nám posledně vyprávěl Zde-
něk Lukeš. Myslela jsem, že Vaší domé-
nou jsou lidé...

Z fotografování lidí bych nepřežil, 
i když tvoří většinu mé práce. Ale v prů-
vodci se budou objevovat minimálně. 
Chci zachytit atmosféru a charakter mís-
ta, půjde o záběry z výšky, snímky ulic, 
průhledy, krajinu, topografii, vždyť ně-
co jiného je Jarov a něco jiného Vítkov, 
dolní a spodní Žižkov, okolí Jiřáku. V zi-
mě a na podzim se skoro nedá fotit, není 
dobré světlo na architekturu, takže mu-
sím začít co nejdříve.

Fotíte stále ještě na klasický materiál?
Fotografie na výstavu o pražské kul-

tuře ano, ale možná je to jeden z posled-
ních projektů, který takhle dělám. Je mi 
líto své staré přístroje strčit do vitríny, 
navíc mám práci s černobílým materiá-
lem rád, ruční dotváření fotek, fotoko-
moru... Průvodce už ale bude digitální, 

stejně jako práce pro Metrostav, od led-
na do října fotím různé stavební profese, 
byl jsem i u toho, když se prorážel tunel 
pod Vítkovem.
V rozhovorech býváte často dotazován 
na cesty do Izraele či na Ukrajinu, nikde 
se ale moc nepíše o Vaší výpravě do Vla-
divostoku. O co tehdy šlo?

Václav Bartuška se dlouhodobě zajímá 
o československé legionáře a před tře-
mi lety se mu podařilo vyjednat pro ma-
gazín National Geographic cestu do Vla-
divostoku. Navštívili jsme místa, kde jsou 
legionářské hroby, a strávili tři neděle 
na Sibiři, což bylo velmi zajímavé. Vác-
lav je znalý nejen reálií a historie Rus-
ka, ale také takových praktických věcí, 
jako kterým autobusem se dá kam do-
jet. Povedlo se mu navíc přesvědčit české 
ministerstvo obrany, aby zaplatilo opra-
vu některých pomníků a náhrobků, a tak 
je zachránil. Práce pro National Geogra-
phic měla svá specifika, výběr a schvalo-
vání fotek je mnohem složitější než v ji-
ných periodikách. Nakonec publikova-
li méně, než jsem čekal, ale i tak to byla 
dobrá zkušenost.
Je něco, co byste nikdy nefotil?

Určitě ne soukromí někoho, kdo si to 
nepřeje. Nemá-li výsledek žádný lidsko-
-společenský význam, když jde čistě jen 
o senzaci – šmírování. Kdybych věděl, 
že fotografií dotyčného poškozuji nebo 
ho poškodit můžu. Někdy se však stane, 
že nepříjemnosti způsobí i snímek pou-
žitý jako tzv. ilustrační foto. Odmítl bych 
zakázky od extrémních politických sil.
Prodáte-li však fotku agentuře, pak do je-
jího využití už těžko můžete mluvit.
A co plány do budoucnosti?

Chtěl bych se ještě někam podívat, 
do Gruzie, Ázerbájdžánu, na Ukrajinu. 
Určitě pojedu do Izraele. Od příštího 
roku snad budu mít seminář na FAMU,
na to se těším. Od mladých se člověk 
mnohé naučí, mají neotřelé názory na fo-
tografování a na svět. Ale jinak uvidíme.

Připravila Michaela Púčiková

Česká společnost Sherlocka Holmese
na vědomost dává, že za pouhých šest let
své existence už hodně stihla – a je tu 
i pro vás! Do českého prostředí ostat-
ně plně náleží: vždyť hned první z dlou-
hé série povídek, jejichž hlavním hrdinou 
je „velký detektiv“ a které jeho duchov-
ní otec sir Arthur Conan Doyle otiskoval 
v měsíčníku The Strand, nese název Skan-
dál v Čechách...

Čtenářům detektivek je jistě známo 
jméno Ronalda A. Knoxe, autora 10 pra-
videl pro psaní tohoto žánru. V roce 1911 
pronesl památnou přednášku Studies in 
the Literature of Sherlock Holmes, která 
se stala základem pozdějších holmesov-
ských studií. O 23 let později vznikly první 
holmesologické společnosti – nejslavnější 
Londýnská a americká The Baker Street 
Irregulars. Posléze po celém světě začaly 
fungovat stovky dalších obdobných spol-
ků, jen v našich zemích – přes velkou ob-
libu případů geniálního detektiva – žád-
ný neexistoval. K nápravě došlo až roku 

2000, kdy trojice „otců zakladatelů“ (Ru-
dolf Čechura, Aleš Kolodrubec a Miro-
slav Kučera) ustavila Českou společnost 
Sherlocka Holmese.

Naše členská základna se brzy rozrost-
la na téměř 150 lidí od nás i ze zahrani-
čí. K čestným členům patří Ilja Hurník,
Adolf Born, Josef Škvorecký a in me-
moriam Jan Zábrana. Scházíme se jed-
nou za měsíc a ad hoc při různých příle-
žitostech, zkraje roku vždy k tradičnímu 
Přípitku Nesmrtelným. Předloni v lednu 
jsme si připomněli 150. Mistrovy naroze-
niny a otevřeli výstavu v Muzeu Policie 
ČR. V červnu téhož roku jsme navštívi-
li švýcarský Meiringen a blízké Reichen-
bašské vodopády, dějiště Posledního pří-
padu. Cesta do Londýna a další zajíma-
vé akce (mj. příjezd zástupců Londýnské 
společnosti do ČR) jsou teprve před námi.

Aleš Kolodrubec, ČsSH
Adresa: Milešovská 1, Praha 3
Kontakt: www.SherlockHolmes.cz
e-mail: info@SherlockHolmes.cz

PŘEDSTAVUJEME
Česká společnost Sherlocka HolmeseStřelec proti jezdci

Po nezdaru pokusu o lstivý průnik ze-
zadu by bývalo bylo rozumné celou ak-
ci ukončit, ovšem rytířská čest velí před-
časně z boje neodcházet. Nyní se již 
válčí na výdrž. Nepadnou-li sruby do se-
tmění, bude ústup beztak nutný, jelikož 
přenocovat zde by bylo příliš riskantní. 
Bůh Mars se však rozhodl nepropustit 
Zikmunda tak lacino.

Dejme nejprve prostor kronikáři a je-
ho dramatickému líčení: „A když se již 
takřka celé město strachovalo, že bude 
ztraceno, a vylévajíc s maličkými mod-
litby a slzy, očekávalo jen pomoc z nebe, 
přišel zatím kněz se svátostí těla Kristo-
va a za ním asi padesát střelců a ostat-
ní sedláci beze zbroje s cepy. A nepřáte-
lé, uviděvše svátost a uslyševše zvonění 
zvonku a silný křik lidu, zachvácení ná-
ramným strachem se dali na útěk a vel-
mi rychle prchali, chtějíce jeden dru-
hého v běhu předstihnouti. A za toho 
útoku nemohouce se udržeti, mnozí se 

zřítili z vysoké skály a zlámali vaz, pře-
mnozí byli od pronásledovatelů pobiti, 
takže v době jediné hodiny jich bylo za-
bito skoro tři sta a jiní byli smrtelně ra-
něni a odvedeni.“

Pro dnešního, v nadpřirozené zázra-
ky nevěřícího člověka nebude příliš těž-
ké závěrečnou fázi bitvy vyložit i bez zá-
sahu nebes. Především si uvědomme, že 
denní doba pokročila a blížil se sou-
mrak (byť v červenci přicházívá poz-
dě). Obránci na městských hradbách, 
kteří byli od rána v permanentní po-
hotovosti, začínali čím dále jasněji chá-
pat, že k útoku na město už nedojde, 
alespoň ne toho dne. Nevíme, zda by-
li s posádkou na vrchu Vítkově v něja-
kém spojení (např. vizuálními signály), 
neznáme ani jméno onoho tajemné-
ho kněze, který z dobrovolníků zorga-
nizoval pomocnou výpravu. Okolnost, 
že jinak vždy přesně informující Vavři-
nec nám jeho jméno zamlčuje, napoví-
dá, že to byl některý z radikálních kněží 

táborských, které kronikář vůbec neměl 
v lásce (klonil se k umírněnější straně 
pražské). Naši dedukci potvrzuje i sku-
tečnost, že duchovní kráčel sám v čele 
ostatních se svátostí oltářní v monstran-
ci na žerdi, což – jak známo – bývalo 
obyčejem v polním vojsku táboritů. Od-
díl, který dal dohromady, nebyl žádnou
zoufalou nouzovou výpomocí: 50 střelců 
z kuší totiž tehdy představovalo slušnou 
palebnou sílu. A sedláci patrně sloužili 
jako jejich ochrana. Všichni postupovali 
úžlabím v místě dnešní Koněvovy ulice 
a svoji přítomnost zřejmě nijak neskrý-
vali – na rozdíl od předešlé nepřátelské 
diverzní jednotky. Míjejí sruby a rozví-
její se po celé délce pod hřebenem Vít-
kova. Křižáci se samozřejmě nedávají
na útěk při pouhém jejich spatření (či 
zaslechnutí jako později u Domažlic). 
Železní rytíři i jejich koně však jsou již 
silně znaveni. Dříve nežli noc a kýžený 
odpočinek přichází finále...

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Otazníky kolem slavného vítězství XII.

Mám rád klasickou černobílou fotku
Když jsem si domlouvala schůzku s vynikajícím 
fotografem a žižkovským rodákem Karlem 
Cudlínem, poprosil mě, zda bychom se mohli 
sejít až po volbách, že má málo času. To mě 
zaujalo: pokud vím, tak připravuje výstavu 
věnovanou pražské kultuře, od Czech Press 
Photo získal na tento úkol grant. Moje první 
otázka byla vcelku nabíledni:

Foto: J. Rissaweg

Křest knihy Dvojí hra na Baker Street (zleva: A. Kolodrubec, K. Voctářová a M. Kučera)
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Stručně...
� O. s. Remedium Praha bude od 1. 7.
sídlit v nových prostorách v Křišťano-
vě 15, Praha 3 (tel.  272 743 360). Více 
na www.remedium.cz.
� Dvou soutěží k 690. výročí Karla IV., 
které od 1. 4. do 12. 5. pořádala Měst-
ská knihovna v Praze, se zúčastnilo cel-
kem 734 dětí, z toho 619 vědomostních 
„7 klíčů pro Karla IV.“ a 115 výtvarné 
„Prahy – města Karla IV.“. V druhé z nich 
se mezi prvními třemi nejlepšími 
v kategorii 11 až 15 let umístila Karo-
lína Matušková, čtenářka z pobočky 
MKP Žižkov.
� Státní zdravotní ústav vyhlašuje
od června do září soutěž o věcné
ceny „Přijmi a vydej“. Zúčastnit se 
může osoba starší 18 let, úkolem je 
za dobu jednoho týdne vyhodnotit svůj 
energetický příjem a výdej. Podrobněj-
ší informace lze získat ve Zdravotním 
ústavu se sídlem v Praze, Myslíkova 6, 
tel. 224 920 174 a 224 919 174, nebo 
na www.szu.cz.

Kdo mě chce
    

1) 894-06 desetiletá bílá fena, maltézák; milá a poslušná, vhodná ke starším 
lidem. Nalezena 14. 5. v Praze 3.

2) 974/06 asi šestiletý hnědozrzavý pes se světlými „kalhotkami“, dlouhosrstý 
kříženec střední velikosti; poslušný, hodí se do bytu, má rád procházky. Na-
lezen 27. 5. v Praze 3.

3) 1006-06 jedenapůlroční černý pes s bílými podkolenkami, náprsenkou, vou-
sy a obočím, kříženec středního knírače; vhodný jen do domku se zahrád-
kou (v bytě nečistotný). Nalezen 1. 6. na Vinohradech.

4) 1035/06 jedenapůlroční pískově zbarvený pes, labrador s deformací před-
ních končetin; veselý a hodný, potřebuje někoho, kdo by se mu věnoval. Na-
lezen 6. 6. na rozhraní Prahy 3 a 10.

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

Probojovat se až do republikového 
měření sil v basketbalu se po dvou le-
tech znovu podařilo týmu starších žáků 
(8. a 9. třída) Základní školy nám. Jiří-
ho z Lobkovic. Pod vedením Mgr. Jitky 
Meisnerové nejprve s přehledem zvítě-
zili na obvodě, v krajském kole vyhrá-
li skupinu a poté jako druzí postoupili 
do pražského finále, kde nakonec poko-
řili i svého přemožitele ze semifinálo-
vých zápasů. Začátkem května se utka-
li s vítězi z Karlovarského a Ústeckého
kraje a – opět nastříleli nejvíce košů! 

Na mistrovství republiky, které se ko-
nalo 26. 5. v Žďáru nad Sázavou, už je-
li v nových dresech darovaných měst-
skou částí Praha 3, na svůj předloňský 
úspěch (3. místo v Ostravě) však bohu-
žel nedosáhli a skončili šestí, tj. posled-
ní. Ve skupinách byla všechna družstva 
tříbodová, rozhodovalo skóre. Jako jed-
notlivec se však dokázal prosadit To-
máš Satoranský, který se stal se 75 body  
– a to přitom Lobkovičtí sehráli o jed-
no utkání méně než první čtyři týmy!
– nejlepším střelcem turnaje. -red-

Třídnímu kolektivu 2.B Základní ško-
ly nám. Jiřího z Poděbrad vyšla v těch-
to dnech v tisícovém nákladu vlastní 
„Knížka pohádek o strašidýlkách“! Jak 
k tomu došlo? Druháci se totiž zúčast-
nili literárně-výtvarné soutěže O nej-
zajímavější samostatně vytvořenou kni-
hu a jejich společnými silami napsaná, 
ilustrovaná a svázaná práce byla od-
bornou porotou – spisovatelka Martina 
Drijverová, výtvarníci Adolf Born a Jo-
sef Paleček a knihkupec Vratislav Ebr – 
vyhodnocena jako nejlepší! Odměnou 
za 1. místo v klání vyhlášeném Palácem 
knih Luxor pro žáky 2. až 5. tříd ZŠ pak 
mj. bylo i vydání půvabného dílka ško-
láků z Prahy 3...

Nový zákon 
o silničním provozu
Od 1. 7. letošního roku nabývá účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., 

o silničním provozu, který novelizuje v současnosti platnou práv-
ní úpravu (zák. č. 361/2000 Sb.). Změny se týkají např. svícení (celoroční a celo-
denní), používání dětských autosedaček, telefonování za jízdy, předjíždění cyklis-
tů, zastavení, stání i jízdy (v jízdních pruzích, na kruhovém objezdu, nákladních 
vozidel, pod vlivem alkoholu a drog), cyklisté do 18 let musejí mít přilby. Nově 
se zavádí bodový systém hodnocení řidičů a vyšší peněžité sankce. Novela rozši-
řuje pravomoci Policie ČR a rovněž městské a obecní policie.

Účelem nového zákona je nejenom zvýšit bezpečnost na našich silnicích a sní-
žit následky nehod, ale také aktualizovat česká dopravní pravidla ve vztahu 
k právu Evropské unie.

Mgr. Miroslava Pytlíková, zástupce ředitele OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Ve víru oslav 125. výročí povýšení Žiž-
kova na město se nezapomnělo ani na dě-
ti, kterým patřila v sobotu 10. 6. Pražač-
ka. Ve znamení fotbalu se tu konal Dět-
ský den, jenž ve svých doprovodných 
akcích myslel i na holky a jejich mamin-

ky. Turnaj čtyř minižákovských týmů – 
Sparty, Slavie, Bohemians a samozřejmě 
Viktorie Žižkov – zahájil za městskou 
část slavnostním výkopem místostarosta 
Ing. Daniel Reisiegel, utkání pískala mj. 
prvoligová rozhodčí Dagmar Damková 

(na snímku) a komentoval Pavel Poulí-
ček z Novy, který svůj sportovní slovník 
musel přizpůsobit velikosti hráčů („ručič-
ka levého křidélka...“). Každé družstvo 
mělo svého patrona z řad fotbalových in-
ternacionálů, Sparta třeba Andreje Kvaš-
ňáka a Slavia Pavla Kuku.

Malí borci bojovali statečně, a i když 
jim i ty nejmenší dresy byly ještě dost vel-
ké, hráli dobře a s chutí. Ve finále slávisté 
porazili sparťany, třetí skončila Viktorka 
a jako poslední Bohemka. Na programu 
ale nebyl jen sport, v přestávkách zápa-
sů si návštěvníci mohli poslechnout např. 
Gábinu Partyšovou, Davida Mattioliho, 
Karla Štědrého, Leška Semelku a Tomá-
še Savku nebo ocenit taneční umění dívčí 
skupiny Fantazy Dance či sladěnost ma-
žoretek a roztleskávaček z Ulity. Pod tak-
tovkou Petra Salavy z Amfory se pak 
soutěžilo ve všech možných disciplínách 
(slalom mezi kužely, driblování s míčem, 
přišívání obřích knoflíků...). Cen a dárků 
bylo dost pro všechny.

-red-

Pohár pojmenovaný po prvním žiž -
kovském starostovi získává vždy v červ-
nu ta škola z Prahy 3, jejíž žactvo do-
sáhlo v průběhu školního roku nejlep-
ších výsledků v zápoleních na poli vě-
domostním. Letos se různých soutěží 
a olympiád v matematice, fyzice, che-
mii, biologii, dějepisu, zeměpisu, češti-
ně, němčině, angličtině a programování 
zúčastnilo přes pět stovek žáků základ-
ních škol a studentů odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií, někteří z nich 
vystoupili na stupně vítězů i v několi-
ka disciplínách. Pohár starosty Hartiga 
převzal z rukou místostarosty Ing. Bo-
huslava Nigrina tentokrát ředitel Gym-
názia Sladkovského nám. PhDr. Ivan 
Nefe a jeho zástupce Ing. Anton Flo-
rek, CSc. (na snímku), ZŠ Lupáčova se 
po dvouletém panování musela spoko-
jit až s druhým místem, jako třetí skon-
čila ZŠ K Lučinám. -red-

Hartigův pohár změnil držitele

Žižkov fandí fotbalu

Výrazného zlepšení svých výpůjčních
možností se v těchto dnech dočkala kni-
hovna Chmelnice v Koněvově ulici č. 217. 
Od svého znovuotevření v úterý 6. červ-
na je totiž vybavena počítači a plně za-
pojena do automatizované sítě Městské 
knihovny v Praze (MKP). V praxi to zna-
mená, že návštěvníci mohou využít slu-

žeb jak ústředí MKP na Mariánském 
nám., tak dalších téměř 30 poboček. Vy-
bírat si z přibližně 23 tisíc knih (z toho 
10 000 tvoří naučná literatura a 13 000 be-
letrie) a 20 titulů časopisů a novin lze dí-
ky elektronickému katalogu a také pro-
střednictvím internetu, jehož připojení je 
na Chmelnici rovněž zavedeno.

Pobočka MKP v Koněvově změnila 
navíc i svou otevírací dobu: úterý 9–19,
středa a čtvrtek 12–19 a pátek 9–15 hod.
Další informace je možné získat na tel. 
284 824 939 nebo na www.mlp.cz, příp. 
zasláním dotazu na emailovou adresu 
chmelnice@mlp.cz.

-red-

Nové možnosti knihovny Chmelnice

Taneční a hudební akademie, divadelní představení, prodejní výstava keramiky, vy-
stoupení v rámci Bambiriády nebo Dětského dne na Pražačce... Příležitostí poznat, 
jak je škála aktivit Ulity široká a pestrá a kolik se toho děti navštěvující její zájmo-
vé kroužky během školního roku naučí, je rok od roku více. Na snímku účastnice 
kroužku historického tance vedeného Alexandrou Valečkovou.

Basket z Lobkovic opět překvapil

Navzdory podmračenému nebi bylo
poslední květnový víkend na vrchu 
Vítkově více než živo. Česká rada dě-
tí a mládeže tu totiž pořádala pražskou 
část 8. ročníku Bambiriády, celostátní 

přehlídky dětských a mládežnických or-
ganizací. Cílem akce, která se ve dnech 
25. až 28. 5. konala v celkem 26 měs-
tech republiky, bylo zejména upozor-
nit na velké množství a pestrost junior-

ských uskupení, které nabízejí nejmlad-
ší generaci rozličné možnosti trávení 
volného času.

Na Vítkově si tak děti mohly vy-
zkoušet třeba pádlování na sucho v ryt-
mu bubnu na dračí lodi Dragabundus, 
střelbu z luku a obřího praku, souboj 
s meči, hod lasem, chůzi podle zrcátek 
či na „šlapácích“, stavbu chrámu z kra-
bic, proměnu v tužku nebo ve vítr po-
hánějící malou plachetnici, slalom me-
zi rozkývanými zavěšenými lahvemi, 
zápas s tyčemi na nízké kladině, zásah 
terče dřevcem, cyklistické schopnosti
na dětském dopravním hřišti, nejrůz-
nější hry včetně obřích šachů a dámy 
a mnoho a mnoho dalšího. Ulita se pre-
zentovala mj. vystoupením svých taneč-
ních kroužků, u stánku Nové Trojky za-
se ti nejmenší mohli dovádět na skáka-
dle nebo sjíždět po skluzavce do bazén-
ku. Počet návštěvníků v Praze dosáhl 
podle organizátorů 34 000, což je o dva 
tisíce více než loni, kdy bylo přitom 
mnohem příznivější počasí.

-red-

Báj(eč)ný dětský svět na Vítkově

Žonglérská show zahájila malou oslavu 
Dne dětí, kterou Nová Trojka uspořáda-
la v pátek 2. června (1. 6. se toho koná 
tolik, že maminky nestíhají!) na dětském 
hřišti na Parukářce. Na příchozí caparty 
poté ještě čekalo několik soutěží, jako je 
chytání rybiček, překážkový běh nebo 
hod na cíl – medvěda.

Srpnové 
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov 

13. ne 10.15 s FC Zenit Čáslav
27. ne 10.15 s FK Baník Sokolov
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