
Směly ženy před 125 lety 
do hospod? Proč byla 
v městě Žižkově vyšší 
kriminalita? A jak trávili 
naši předci volný čas?

Čtěte na str. 6.

Sibiř, tajga a šamani
jsou velkou inspirací 
pro mladou spisovatelku 
a cestovatelku Pavlínu 
Brzákovou.

Čtěte na str. 4.

Mimořádným dílem 
sakrální architektury je 
podle Zdeňka Lukeše 
Plečnikův kostel na nám. 
Jiřího z Poděbrad.

Čtěte na str. 11.
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Na Žižkov přijel sám císař pán
Před 125 lety – 15. května 1881 
– byla obec Žižkov císařským 
ustanovením povýšena na měs-
to. Začalo čtyřicetileté období 

samostatnosti, kdy se překotně stavělo 
a vzrůstal počet obyvatel. Tvář do té do-
by málo osídleného území se změnila
k nepoznání a získala rysy, které má 
do značné míry dodnes. Z tohoto hledis-
ka není divu, že Žižkov bere výročí dáv-
ného aktu jako své narozeniny. A kulaté 
jedno a čtvrt století se rozhodlo oslavit 
co možná zábavně i osvětově.

Čtyřdenní program byl zahájen v pon-
dělí 22. 5., kdy se po celé odpoledne pro-
háněla po uličkách Prahy 3 historická 
tramvaj, kterou se cestující mohli zdar-
ma projet, a ve tři hodiny proběhl na Ol-
šanských hřbitovech pietní akt k uctění 
památky prvního žižkovského starosty
Karla Hartiga – věnec k jeho hrobu při-
šel položit starosta Milan Český a také 
gen. Jiří Baloun z Generálního štábu Ar-
mády ČR a pplk. Radim Studený z Po-
sádkového velitelství Praha. Po setmění 
se pak do dálky rozzářila jedna ze sou-
časných dominant svérázné pražské čtvr-
ti – televizní věž. Barevně by měla být 
nyní nasvícena každý večer, a to po do-
bu pěti let.

V úterý 23. 5. se radnici otevřela těm, 
kteří se rádi něco dovědí o historii mís-
ta, kde bydlí: panelovou diskusi o živo-
tě na žižkovském území před dávnými 
časy zde pod taktovkou Jana Pokorného 

z ČRo vedli historik umění Jiří Hulák, 
editor Knih o Praze 3 Pavel Augusta, 
autor díla Jak žil Žižkov před 100 lety
Zdeněk Šesták, ředitel Archivu hl. m. 
Prahy Václav Ledvinka podpořen svou 
kolegyní Janou Konvičnou a za Klub 
přátel Žižkova Jaroslav Novák. Zajíma-
vá vyprávění hostí byla doplněna promí-
táním starých fotografií. V přednáško-
vém bloku přišla řada i na pozoruhodné 
stavby na území třetího pražského obvo-
du, o nichž zasvěceně hovořil historik ar-
chitektury Zdeněk Lukeš.

Ve středu 24. 5. se oslavy přesunuly
opět pod širé nebe, konkrétně – spolu
se spanilými automobilovými veterány –
na stadion Viktorky, který se stal dějištěm 
utkání Žižkov vs. Klabzubova jedenáct-
ka. Pohodový zápas, v němž se sešli zá-
stupci městské části v čele s místostaros-
ty Danielem Reisiegelem a Markem Ze-

manem a různé známé osobnosti místní 
i přespolní (za všechny jmenujme herce 
Luďka Sobotu, Romana Skamene a Ja-
roslava Sypala, zpěváka Viktora Sodo-
mu či trenéra Milana Lešického), skončil 
v základní hrací době nerozhodně, Žiž-
kováci však nakonec zvítězili v penalto-
vém rozstřelu.

Na avizovaný příjezd císařův došlo po-
slední den, ve čtvrtek 25. 5., kdy zmrtvých-
vstalý František Josef I. po 125 letech na-
pravil svou někdejší chybu a povyšovací 
dekret ráčil osobně přivézt na žižkovskou 
radnici. Dostalo se mu za to nadšeného 
přijetí stran vedení města a davů lidu. Pro-
jevená přízeň – slavobrána, fanfáry, dět-
ský zpěv, přehlídka čestné stráže – moc-
náře nadmíru uspokojila, v zárodku zma-
řený pokus o atentát trochu překvapil...

-red-
Více fotografií z oslav najdete na str. 8. 

Musíme si 
pomáhat

Správa městské části naší velikos-
ti – tedy obvodu čítajícím přibližně
pěta sedmdesát tisíc hlav – je záleži-
tostí nelehkou. Kdo si prošel mnoh-
dy nekonečnými debatami o tom, co 
se bude dál dělat třeba na společné 
dovolené (neřku-li například v by-
tovém družstvu!), dá mi dozajista 
za pravdu, že sladit zájmy i jen něko-
lika osob tak, aby s finálním rozhod-
nutím byly všechny spokojeny, není
žádná maličkost. A teď si uvědom-
me, že vedení radnice musí vyvažovat 
potřeby a představy desítek tisíc ob-
čanů, z nichž každý často oprávně-
ně předpokládá, že právě jeho přá-
ní je to zásadní...

Ne, v žádném případě si nestěžu-
ji! Do zastupitelstva jsme kandido-
vali dobrovolně, starosta a jeho zá-
stupci jsou za svou práci placeni, 
máme k dispozici spoustu úředníků, 
své zadání jsme předem znali a dělá-
me, co umíme. Mám na mysli jinou 
věc. Šestnáct let po revoluci stále ješ-
tě – i na naší komunální úrovni – zeje 
propast mezi „těmi nahoře“ a „pros-
tými lidmi“. Představitelé samosprávy
se jen omezeně a leckdy zprostředko-
vaně dovídají, co obyvatele městské 
části skutečně trápí, a občané mají jen 
kusé informace o kompetencích rad-
nice, o tom, s kterými problémy mů-
že a kde naopak není v jejích silách 
pomoci. Jistě, dostáváme nějaké stíž-
nosti, občas se objeví petice, někteří 
aktivnější přicházejí na zasedání za-
stupitelů, ale stále jde o nepatrný zlo-
mek veřejnosti. Radniční noviny jsou 
snad dobrým nástrojem k předává-
ní informací, ale bohužel jen jedno-
směrným.

O změnu tohoto ne zcela ideální-
ho stavu se pokouší projekt Otevřená 
radnice. V jeho rámci již dvakrát pu-
toval po Praze 3 volně přístupný vý-
stavní stan, kde se zájemci mohli se-
znamovat s prací a záměry radních 
a bez omezení jim sdělovat své při-
pomínky a náměty. Je to myslím dob-
rý prostor pro překračování výše 
zmíněné propasti. Osobně doufám, 
že si Žižkováci i Vinohradští více na-
vyknou, že mohou čas od času pěkně 
z očí do očí sdělovat správcům tře-
tí městské části své názory, a že se ta-
to setkávání stanou jednou z cest, jak 
se lépe vzájemně informovat.

Martin Benda, 
předseda redakční rady

V sobotu 6. května se na Vítkově ko-
nalo jubilejní, desáté pokračování cho-
deckého závodu nazvaného „Žižkov-
ská desítka“, který ve spolupráci s tře-
tí městskou částí a Sportovním klubem 
ZŠ Jeseniova pořádá Smola konstruk-
ce, s. r. o. Mezi ženami a žactvem, které 
stejně jako loni soutěžily na kratší, ni-
koliv pěti-, ale pouze tříkilometrové tra-
ti, měla nejlepší čas (14 minut 3 sekun-
dy) Barbora Dibelková z USK Praha, 
v mužské a bohatěji zastoupené kate-
gorii na 10 km si nejlépe vedl Jiří Maly-
sa (43:18) z VSK Univerzita Brno, svůj 
předloňský traťový rekord (42:02) nic-
méně nepokořil. Poháry vítězům vě-
noval starosta Prahy 3 a předával jeho 
zástupce Ing. Daniel Reisiegel, který 
se také ujal odstartování hlavní soutěže 
(na snímku). -red-

Žižkovská desítka odstartována podesáté

Tradičního pietního setkání v areálu Základní školy Pražačka, na němž váleční ve-
teráni, příslušníci odboje, skauti, žactvo i další uctili památku padlých Žižkováků bě-
hem Pražského povstání, se ve čtvrtek 4. května za vedení radnice zúčastnili staros-
ta Milan Český a jeho zástupkyně Milena Kozumplíková. Při této příležitosti dostali 
od organizátora akce – Obvodního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu 
Praha 3 – čestné medaile za dlouholetou práci ve prospěch této organizace.

V rámci zákona č. 107/2006 Sb., který 
od ledna příštího roku přinese každoroč-
ní zvýšení regulovaného nájemného, by-
la schválena také novela občanského zá-
koníku. Tato změna je platná již od letoš-
ního 1. dubna a přináší všem majitelům 
bytů možnost účinnějšího postupu pro-
ti neplatičům. Pronajímatel může nyní 
jednostranně přistoupit k výpovědi, po-
kud druhá strana hrubě porušuje povin-
nosti vyplývající z nájemní smlouvy. Jde 
hlavně o situaci, kdy dluží za nájemné 
a služby za období delší než tři měsíce.

Dosud se vlastníci bytů museli domá-
hat zrušení nájemního vztahu soudní 
cestou a zdlouhavá jednání neplatičům 
vyloženě nahrávala. Obci patří v sou-
časnosti více než devět tisíc bytových 
jednotek. Jejich nájemníci jsou v drtivé 
většině slušní a řádně plní své smluvní 
závazky. Těch, kteří si myslí, že mohou 

bydlet v cizím zadarmo a ve svém dů-
sledku tedy na úkor ostatních, je pouze 
několik málo procent. Změna pravidel 
hry pro ně bude zřejmě poněkud špat-
nou zprávou.

V návaznosti na účinnost zmíněné 
právní úpravy jsem RMČ předložil ná-
vrh postupu týkajícího se bytů v majetku 
městské části. Přijaté usnesení ukládá od-
povědným úředníkům důsledně postu-
povat podle nového zákona a bez rozdí-
lu přistoupit u všech dlužníků, kteří ne-
uhradili nájemné za dobu delší než tři mě-
síce, k výpovědi nájemní smlouvy. Také 
dnes vše může skončit u soudu, ale karta 
se obrátila. Nájemce musí sám podat ža-
lobu na určení neplatnosti našeho kroku 
a je v pozici strany sporu, která nese dů-
kazní břemeno.

Nové zákonné podmínky platí jen ně-
kolik málo týdnů a už registrujeme pří-

pady, kdy jsou hříšníci, tváří v tvář reálné 
hrozbě výpovědi z nájmu, ochotni oka-
mžitě uhradit celý dluh včetně penále. 
Zdá se, že bychom se mohli dočkat vý-
razného zlepšení platební morálky, což 
bude znamenat více vybraných finanč-
ních prostředků na opravy domů a jejich 
modernizaci. Samozřejmě musím dekla-
rovat, že i přes na první pohled tvrdé na-
stavení mantinelů budeme postupovat 
citlivě v situacích, kdy se nájemce dos-
tal nezaviněně do tíživé životní situace. 
Zcela jednoznačně ale končí asociální 
poměry, kdy jedni řádně třeba i z malé 
penze měsíc co měsíc hradí předepsané 
nájemné a jiní se spoléhají na to, že jim 
dlouhodobě projde za bydlení neplatit 
a takto „ušetřené“ peníze použít třeba 
na luxusní dovolenou nebo nákup nové-
ho auta.

Milan Český, starosta

Upozornění pro neplatiče nájemného

Pivobraní v Podviní
Na rozdíl od ryze tuzem-
ského Žižkovského maso-
pustu a „dvoustanovišťo-
vého“ Vinohradského vi-
nobraní má oslava nej-
oblíbenějšího nápoje Če-

chů neboli Pivobraní putovní charak-
ter. Dějiště svátku všech piv se rok co 
rok mění podle toho, kdo je hlavním 
organizátorem. Od loňska se v této ro-
li střídají Praha 3 a 9, po Vítkovu tedy 
letos přichází na řadu Podviní (metro 
– Českomoravská, tramvaj – Vysočan-
ská poliklinika), kde se bude na počest 
zlatavého moku pít, zpívat a soutěžit 
23. a 24. června. Třetí městská část je 
spolupořadatelem, proto se k pozvá-
ní do Vysočan připojuje. Když bude 
sluníčko jen trochu přát, přijdou si jis-
tě na své všichni milovníci podširácké-
ho veselení! -red-
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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) 19. 6.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 26. 6.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 5. 6.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 12. 6.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 19. 6.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 26. 6.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 5. 6.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 12. 6.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2) 19. 6.
10. Ambrožova/Malešická (4) 26. 6.
11. Jeseniova 143 (3) 5. 6.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 12. 6.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 19. 6.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 26. 6.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 5. 6.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 12. 6.

ze dne 26. 4.
Souhlasila
• s opravou dvorní fasády ZUŠ Štítného 
a schválila zadat realizaci firmě Bau plus, 
a. s., za cenu 1 698 658 Kč vč. DPH • s re-
konstrukcí kuchyně ZŠ Chelčického – 
II. část a schválila zadat realizaci firmě 
Flod Praha, a. s., za cenu 2 354 473 Kč vč. 
DPH • se zadáním veřejné zakázky „SA-
RAP – rekonstrukce bazénů – II. etapa“ 
v otevřeném zadávacím řízení • s prove-
dením oprav a údržby stavebních prvků 
a mobiliáře ve veřejné zeleni a schválila 
zadat zakázku firmě Stavox, v. d., za ce-
nu do 2 mil. Kč vč. DPH • s poskytnutím 
mimořádné slevy nájemcům bytů do-
tčených realizací akce „Oprava zdravot-
nické instalace“ v domě Soběslavská 27 
• s poskytnutím darů z fondu sociálního 
a zdravotního – 1. ZO Praha 3 Svazu ne-
slyšících a nedoslýchavých v ČR ve výši 
500 Kč za účastníka z MČ P-3 (celkem 
do 12 500 Kč), 2. Středisku křesťanské po-
moci Horní Počernice ve výši 35 000 Kč, 
3. Olivově dětské léčebně v Říčanech 
ve výši 6000 Kč, 4. Oblastnímu spolku 
ČČK pro P-3, 6 a 8 ve výši 10 000 Kč, 
5. pobočce Diakonie Církve bratrské v P-3
– Stacionáři pro děti s kombinovaným 
postižením ve výši 15 000 Kč, 6. o. s. Gau-
dia proti rakovině ve výši 17 000 Kč, 7. o. s. 
Asociace pomáhající lidem s autismem 
– ALPA Praha ve výši 30 000 Kč, 8. ob-
lastní pobočce Praha-sever Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých 
ČR ve výši 500 Kč za účastníka z MČ P-3 
(celkem do 17 500 Kč), 9. Hospicu sv. Ště-
pána v Litoměřicích ve výši 36 000 Kč, 
doporučila ZMČ schválit dar o. s. Reme-
dium Praha ve výši 60 000 Kč a nesou-
hlasila s poskytnutím darů z téhož fondu 
– 1. ZŠ Lupáčova, 2. Centru pomoci zra-
kově postiženým o. s. Integrace, 3. oblast-
ní pobočce Praha-střed SONS ČR
Vzala na vědomí
• zprávu o posouzení a hodnocení nabí-
dek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
tělocvičen ZŠ Lupáčova“ a souhlasila 
s výběrem nabídek firem v navrženém 
pořadí (1. místo – Animo Praha, s. r. o.) 
• vyhodnocení plánu oprav v r. 2005

ze dne 10. 5.
Schválila
• znění Pravidel pro přijímání a vyřizo-
vání petic podaných orgánům MČ P-3 
• poskytnutí peněžitých darů z fondu 
starosty: 1. o. s. Ornita ve výši 6000 Kč 
za účelem realizace odborného příro-
dovědného soustředění, 2. RNDr. Vě-
ře Toběrné, CSc., ve výši 10 000 Kč 
za velmi kvalitní přípravu X. ročníků 
soutěže „Za kapkou rosy“ a zároveň 
jí vyslovila poděkování • poskytnutí 
finančních prostředků z fondu staros-
ty ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad ve výši 
9000 Kč jako příspěvek na nákup sady 
dresů pro účastníky soutěže o vítěze 
ČR v basketbale
Souhlasila
• s uzavřením smlouvy o zajišťování re-
alizace a financování akcí na pozemních 
komunikacích • s předloženým aktua li-
zovaným projektem ZPS na území MČ 
P-3 a doporučila jej Radě hl. m. Prahy 
zapracovat do příslušných právních před-
pisů • s provedením sanace teras ve 2. NP 
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad a schválila za-
dat realizaci firmě Fajstavr, s. r. o., za ce-
nu 1 747 214,06 Kč bez DPH • se zápi-
sem do Knihy cti P-3 Oldřicha Korteho 
„U  příležitosti životního jubilea“ • s pro-
vedením ochrany fasád vybraných objek-
tů v P-3 proti grafitti a schválila zadat re-
alizaci firmě Antigraffiti Facility Partner 
Tabus, s. r. o.
Vzala na vědomí
• posudek na úpravu křižovatky Jarov 
v souvislosti s dopravním napojením Ko-
merčního centra Jarov a obytného kom-
plexu „Zelené město“ a schválila varian-
tu čtyřramenné křižovatky světelně ří-
zené dle IDS – etapa 1,2 – v souvislosti 
s variantou 3 městského okruhu • zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek na ve-
řejnou zakázku „Rekonstrukce oken ZŠ 
Pražačka“ a souhlasila s výběrem nabí-
dek firem v navrženém pořadí (1. místo 
– Truhlářství Petr Kaiser) 
Zrušila
• řízení na veřejnou zakázku „Rekon-
strukce a zateplení pláště ZŠ K Luči-
nám“

Rada městské části Praha 3

Začátkem dubna proběhla v obřadní 
síni žižkovské radnici malá slavnost – vy-
hodnocení dvou soutěží, které pro žáky 
základních škol a odpovídajících roční-
ků víceletých gymnázií každoročně po-
řádá třetí městská část. První z nich je 
přírodovědná a ekologická a jmenuje se
Za kapkou rosy. Konala se již pode-
sáté a opět se těšila nemalému záj-
mu dětí, přestože rozhodně není jedno -
du chá. Má vysokou odbornou úroveň 
a vyžaduje nejen všeobecné, ale i vel-
mi konkrétní znalosti o přírodě. Trou-
fám si odhadnout, že mnohý dospělý by 
si s některými soutěžními otázkami ne-
věděl rady... Naštěstí dnešní mladí umě-
jí pracovat s naučnou literaturou a inter-
netem a najdou se mezi nimi i tací, kteří 
jsou při hledání odpovědi ochotni vyra-
zit do terénu, jít zkoumat přímo dané 
místo. Z tohoto hlediska jsou hodnotné 
ceny pro nejlepší řešitele zcela na místě.

Druhá, mladší soutěž – Prahou 3 krok 
za krokem – je literární a jako taková 
má volnější zadání, kdy ke slovu přichá-
zí rovněž fantazie. Vedle dílek faktogra-
fických, zaměřených zejména na histo-
rii Žižkova, tak porota posuzuje také 
pohádky, povídky nebo básně. Hodnotí 
se nápad, živost vyprávění, slovník. Od-
měnou pro soutěžící byl letos společný 
výlet na veletrh dětské knihy v Liberci.

Obě jmenované soutěže se liší jak 
svým zaměřením, tak charakterem, jed-
no ale mají společné: vedou mladou ge-

neraci k poznávání místa, kde žije a vy-
růstá, a k vytváření pevnějšího vztahu 
k němu. Patriotismus – ono vědomí pou-
ta, které nás váže k domovu – se možná 
v současnosti moc nenosí, pro Žižkov 

však byl vždycky typický a je tím, co mu 
dnes závidí většina ostatních pražských 
čtvrtí.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Prahou 3 za kapkou rosy
Na přelomu dubna a května se usku-

tečnila první část tzv. komplexního úkli-
du komunikací (KÚK), kdy vůbec po-
prvé přišly na řadu také nejfrekvento-
vanější ulice – Husitská, Jičínská, Koně-
vova, Korunní, Prokopova, Seifertova 
a Vinohradská. Jejich čištění a vyspráv-
ka připadly na prodloužený víkend, aby 
dopravní komplikace spojené s touto 
náročnou akcí byly co nejmenší. Stej-
ný postup plánujeme i na podzim. Dal-
ší novinkou letošního KÚKu bude to, 
že v jeho druhé a třetí etapě chceme vy-
užít příležitosti, kdy jsou chodníky uvol-
něné od parkujících automobilů, a posílit 
a rozšířit jejich úklid.

Obě změny mají stejný cíl: udělat 
maximum možného pro to, aby veřej-
ná prostranství Prahy 3 nebyla špinavá 

a zaneřáděná. Proto také městská část 
vynakládá ročně více než 10 milionů Kč 
na každodenní a celoplošný úklid všech 
chodníků bez ohledu na fakt, kdo je ma-
jitelem přilehlé nemovitosti a jehož je 
to tedy ve skutečnosti povinností, proto 
jdou další peníze na průběžnou očistu 
zelených ploch nebo uklízení dětských 
hřišť v parcích, proto bylo na území na-
šeho obvodu rozmístěno přes 250 košů 
na psí exkrementy, které jsou pravidel-
ně vyváženy... V neposlední řadě je tře-
ba jmenovat i častý odvoz černých sklá-
dek, které někteří z našich spoluobčanů 
usilovně a opakovaně budují u stano-
višť popelnic a na různých jiných, zdán-
livě skrytých místech.

Ing. Jiří Louša, vedoucí Odboru
technické správy a majetku investic

Snaha o čistotu Prahy 3

S účinností od 1. 4. 2006 byla záko-
nem č. 113/06 Sb., kterým se mj. mění zá-
kon o státní sociální podpoře, zavedena 
nová jednorázová dávka pro začínající 
školáky. Nárok na „příspěvek na školní 
pomůcky“ vzniká nezaopatřenému dítě-
ti dnem 1. 6. kalendářního roku, ve kte-
rém bylo přihlášeno k zápisu k povin-
né školní docházce, pokud: 1. před tím-
to datem nebylo rozhodnuto o odkladu, 
2. v květnu bezprostředně předcházejí-
cím má nárok na přídavek na dítě. Stej-
né podmínky se zachovávají i při dal-
ších zápisech těch, u nichž došlo k od-

ložení povinné školní docházky. Příspě-
vek ve výši 1000 Kč náleží jen jednou, 
tj. byl-li již vyplacen a dítě z jakéhokoliv 
důvodu nakonec do školy nenastoupilo, 
příští rok již na něj nárok nemá.

O příspěvek je třeba žádat na přede-
psaných formulářích Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí ČR, které si mohou 
rodiče vyzvednout na ÚMČ Praha 3 
(od začátku června) nebo vytisknout 
z internetové adresy www.mpsv.cz (stát-
ní sociální podpora – formuláře).

Ludmila Nováčková, vedoucí
 Odboru státní sociální podpory

Příspěvek na školní pomůcky

V úterý 13. 6. mohou občané do přistavených sběrových vozidel odkládat tyto 
odpady: baterie všech druhů (včetně olověných akumulátorů), nádobky od spre-
jů, zahradní chemii, mazací oleje a tuky, ředidla, barvy, léky, teploměry, kyseliny, 
hydroxidy, lepidla, pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemiká-
lie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), 
zářivky a výbojky.

Doba stání sběrových vozidel a zastávky sběrové trasy v Praze 3 jsou následující:
15.00–15.20 nám. Jiřího z Lobkovic/Slezská
15.30–15.50 Slezská/Perunova
16.00–16.20 Ondříčkova (u parku – Žižkovo nám.)
16.30–16.50 Kostnické nám.
17.10–17.30 nám. Barikád/Roháčova
17.40–18.00 Loudova/Koněvova
18.10–18.30 Květinková/V Zahrádkách
18.40–19.00 Na Vrcholu/V Domově

Nebezpečné odpady je třeba odevzdávat výhradně obsluze sběrového vozidla!
-red-

Sběr nebezpečných 
odpadů zdarma!

Komplexní údržba komunikací 2006

Termíny čištění
Blok č. 1:    2. 6. (pátek)

Hollarovo nám., Horní Stromky (V Hor-
ní Stromce-Kouřimská), Hradecká, Chru-
dimská, Kouřimská, nám. Jiřího z Lob-
kovic, Písecká, Slezská (Jičínská-nám. Ji-
řího z Lobkovic), Soběslavská (Votická-
-Hollarovo nám.), Šrobárova, U Vino-
hradské nemocnice, U Vinohradského 
hřbitova, V Horní Stromce, Zásmucká

Blok č. 2:    5. 6. (pondělí)
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitran-
ská (Vinohradská-Korunní), Perunova, 
Řipská (Vinohradská-Korunní), Slez-
ská (U Vodárny-Jičínská), U Vodárny 
(Vinohradská-Korunní)

Blok č. 3:    6. 6. (úterý)
Baranova (včetně spojky se Sudoměř-
skou), Bořivojova (Ondříčkova-Orlic-
ká), Jagellonská (Bořivojova-Radhošť-
ská), Křišťanova, Lucemburská (Orlická-
-Jičínská), Orlická, Přemyslovská (Orlic-
ká-Jičínská), Radhošťská, Sudoměřská, 
Žižkovo nám.

Blok č. 4:    7. 6. (středa)
Blodkova, Bořivojova (Kubelíkova-On-
dříčkova), Čajkovského (Ondříčkova-
-Kubelíkova), Fibichova, Jagellonská 
(Milešovská-Bořivojova), Křížkovské-
ho, Laubova, Lucemburská (Milešov-
ská-Bořivojova), Milešovská, nám. Ji-
řího z Poděbrad, Ondříčkova (Slavíko-
va-Bořivojova), Pospíšilova, Přemyslov-
ská (nám. Jiřího z Poděbrad-Orlická), 
Slavíkova, Ševčíkova, Škroupovo nám., 
Velehradská, Zvonařova

Blok č. 5:    8. 6. (čtvrtek)
Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelí-
kova), Čajkovského (Kubelíkova-Slad-
kovského nám.), Havelkova, Chvalova, 
Ježkova, Krásova (Kubelíkova-Seifer-

tova), Kubelíkova, Lipanská (Bořivojo-
va-Táboritská), Přibyslavská, Sladkov-
ského nám., U Rajské zahrady (Vozo-
vá-Havelkova), Víta Nejedlého, Vlkova

Blok č. 6:    9. 6. (pátek)
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilo-
va, Hu sinecká, Jeronýmova, Kostnické 
nám., Krásova (Seifertova-Husinecká), 
Orebitská, Pod Vítkovem, Příběnická, 
Řehořova, Štítného (Blahníkova-Cim-
burkova), U Božích bojovníků

Blok č. 7:    12. 6. (pondělí)
Havlíčkovo nám., Chelčického (Lipan-
ská-Prokopova), Chlumova (Seiferto-
va-Prokopova), Lipanská (Chelčické-
ho-Havlíčkovo nám.), Lupáčova, Milí-
čova, Rokycanova (Chelčického-Pro-
kopova), Štítného (Cimburkova-Hav-
líčkovo nám.)

Blok č. 8:    13. 6. (úterý)
Blahoslavova, Černínova, Českobratr-
ská, Chlumova (Roháčova-Koněvova), 
Jeseniova (Prokopova-Koldínova), Ko-
menského nám., Lukášova, nám. Ba-
rikád, Ostromečská, Prokopovo nám., 
Roháčova (Prokopova-Koldínova), Ro-
kycanova (Prokopova-Koněvova), Sa-
binova, Tachovské nám., Tovačovské-
ho, Žerotínova (Blahoslavova-Koldíno-
va včetně spojek + slepý konec)

Blok č. 9:    14. 6. (středa)
Basilejské nám. (západní strana), Bis-
kupcova (Zel. Hajského-Jana Želivské-
ho), Domažlická, Hájkova, Jeseniova 
(Koldínova-Jana Želivského), Kališnic-
ká (Domažlická-slepý úsek), Koldíno-
va, Malešická (Na Parukářce-Basilejské 
nám.), Na Parukářce, Roháčova (Kol-
dínova-Zel. Hajského), U Stadionu, 
U Zásobní zahrady, Zelenky-Hajského, 
Žerotínova (Koldínova-Zel. Hajského)

Blok č. 10:    15. 6. (čtvrtek)
Kunešova, Na Balkáně (Za Žižkov-
skou vozovnou-Hraniční), Na Hlídce
(Na Balkáně-Koněvova), Na Ohradě,
Nad Ohradou, Strážní (Na Balkáně-
-Koněvova), V Bezpečí, V Domově 
(Za Žižkovskou vozovnou-Hraniční), 
Za Žižkovskou vozovnou (Kunešova-
-Koněvova)

Blok č. 11:    16. 6. (pátek)
Ambrožova, Basilejské nám. (východ-
ní strana), Biskupcova (Jana Želivské-
ho-Jeseniova), Buchovcova, Jeseniova
(Jana Želivského-Koněvova), Jilmová,
 Loudova, Malešická (Basilejské nám.-
-Na Jarově), Na Hlídce (Koněvova-
-Jeseniova), Na Vápence, Rečkova, 
Strážní (Koněvova-Jeseniova), Viklefo-
va, Za Žižkovskou vozovnou (Koněvo-
va-Jilmová)

Blok č. 12:    19. 6. (pondělí)
Hraniční (Na Balkáně-Koněvova), K Lu-
činám, K Vrcholu, Křivá I a II, Luční 
(včetně spojky Luční-Luční), Na Balká-
ně (Hraniční-Spojovací), Na Lučinách, 
Na Vlastním, Na Vrcholu, Nad Lukami, 
Pod Vrcholem, Šikmá, U Kněžské lou-
ky, V Domově (Hraniční-K Lučinám), 
V Okruží

Blok č. 13:    20. 6. (úterý)
Buková, Habrová, Květinková, Me-
zi Domky (Na Vackově-Za Vackovem), 
Na Chmelnici, Na Jarově, Na Mokři-
ně, Na Rovnosti, Na Vackově (Pod Ja-
rovem-Malešická), Osiková (Pod Lipa-
mi-Habrová), Pod Jarovem, Pod Lipa-
mi, Schöfflerova, V Jezerách, V Zele-
ni (Na Mokřině-V Zahrádkách), V Za-
hrádkách, Za Vackovem

Městská část Praha 3,
Technická správa komunikací 

hl. m. Prahy

Druhá etapa komplexní údržby komunikací se na území městské části Praha 3 uskuteční v termínu 2. až 20. 6. Současně bude 
probíhat úklid komunikací, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních vpustí. Pro zdárný průběh této 
akce je potřeba zajistit: • uvolnění ulic od parkujících vozidel • vyčištění chodníků před zahájením KÚK • úklid prostor kolem 
stanovišť odpadkových nádob. Uvolnění ulic od parkujících vozidel bude zajišťovat TSK hl. m. Prahy v týdenním předstihu 
osazením dopravních značek B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti. V případě neuposlechnutí tohoto 
značení budou vozidla odtahována.

Za potíže při parkování v době komplexní údržby komunikací se omlouváme a všem ukázněným řidičům děkujeme 
za pochopení.

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ je pro občany Prahy 3 k nahlédnutí na Odbo-
ru občansko-správním, Havlíčkovo nám. 9.
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Ing. Daniel Reisiegel, 
zástupce starosty
1. Na konci dubna jste si poprvé vyzkoušel 
roli přednášejícího v tzv. Otevřeném stanu. 
Jaká byla odezva posluchačů? Naznačily dis-
kuse další témata, jimiž by se bylo vhodné 
zabývat příště?

Líbilo se mi, že se lidé aktivně zajímali 
o to, co se děje na naší městské části. Diskuse 
se týkaly nejen prezentovaných témat, ob-
čané se kromě parkování ptali také na osud 
bývalé prodejny potravin Bezovka, na vý-

stavbu v oblasti Jarova apod. Dotazů bylo 
tolik, že jsme se ani nevešli do vymezeného 
času. Myslím, že největší zájem je o budoucí 
stavební projekty, ať už jsou v režii radnice, 
nebo soukromých investorů. Plánovaný roz-
voj Prahy 3 by rozhodně mohl být jedním 
z příštích tematických okruhů.
2. V minulém čísle Radničních novin jste 
kriticky psal o zákonu týkajícím se veřej-
ných zakázek. Můžete jmenovat i jiné právní 
normy, které podle Vás zbytečně komplikují 
působení obecních samospráv?

Velkým problémem je neustálé přesouvá-
ní dalších a dalších povinností ze státu na ob-
ce (tzv. přenášení působnosti), aniž by to bylo 
jakkoliv finančně kompenzováno. Samosprá-
vy pak musí zajištění daných úkonů platit 
ze svých zdrojů, kterých dvakrát moc není, 
a to na úkor investic na svém území. Jedná 
se např. o vydávání občanských průkazů, 
živnostenských oprávnění nebo stavebních 
povolení. Nebráníme se tomu, abychom to 
dělali, naopak považujeme za rozumné, když 
se o podobné věci stará obec, ale ze strany 
státu se nelze zároveň zbavovat práce a při-
tom si ponechávat veškeré finance určené 
na její provedení. Rozumným řešením by 
byla změna zákona o rozpočtovém určení
daní, který určuje, kolik z vybraných peněz 
dostanou jednotlivé obce a kolik zůstane 
státu. Nastaveno by to mělo být tak, že vý-
daje obcí spojené s výkonem státní správy 
pokryje stát.

Neodpustím si ale ještě poznámku k zá-
konu o veřejných zakázkách, který je nejen 
z hlediska komunální politiky zralý na oka-
mžitou novelizaci. Na mediálně často napa-

daných státních zakázkách nejlépe vidíme, 
že žádné zprůhlednění toku financí nepřine-
sl, přitom normální průběh výběrových říze-
ní nesmírně komplikuje tím, že zadavatelé 
nemohou a nesmí přihlédnout k dosavadním 
výsledkům a referencím uchazečů.
3. Jednou ze současných priorit městské části 
je obnova panelových domů v Praze 3. Musí 
být nutně spojená s nástavbami? Co se kon-
krétně v této oblasti dělá letos?

Velkou výhodou nástaveb je, že celková 
rekonstrukce díky nim vyjde levněji, neboť 
nové byty prodáváme za tržní cenu. Lze je 
budovat na čtyř- až pětipatrových domech, 
na vyšších to samozřejmě možné není. Pro-
gram nástaveb se nyní pomalu chýlí k zá-
věru, zbývá nám ulice Buková. V letošním 
roce probíhá výstavba v lokalitě Květinková 
a Pod Lipami.

Nezapomínáme ovšem ani na paneláky 
na středním Žižkově – okolo Olšanského 
náměstí a Jeseniovy. Jejích výšková hladina 
bohužel nepřipouští nástavby. V první fázi 
jsme se zaměřili na blok domů v Lupáčově, 
na který jsme nechali zpracovat studie růz-
ných možných řešení od několika na sobě 
nezávislých architektonických ateliérů. Dis-
kuse se vedou o tom, zda jít cestou rekon-
strukce, která přibližně zachová původní po-
dobu objektů, nebo zda nezvolit nesrovna-
telně dražší a technicky komplikovanější, 
ale zajímavou variantu „rozsekání“ bloku 
na vzhledově navzájem odlišné domy vypa-
dající jako stará zástavba. Co architekt, to 
názor. Vzhledem k současným finančním 
možnostem městské části je nicméně na pří-
pravu a následné rozhodnutí ještě dost času.

ODPOVÍDÁ…

I když turistická sezóna začala tentokrát trochu nešťastně velkou 
vodou, Prahy se rozbouřená Vltava díky uskutečněným preventiv-
ním opatřením žádným způsobem nedotkla. A tak můžeme věřit, 
že se hlavní město letošním rokem posune mezi prvních pět nejvíce 
navštěvovaných destinací v Evropě.

Nadějné prognózy nejsou zdaleka tak nereálné, jak by se snad 
mohlo zdát. Zájem o Prahu je stále větší, vloni zaznamenala opro-
ti předešlému roku téměř 6% nárůst v počtu přenocování turistů 
(2004 – 10 666 tisíc, 2005 – 11 205 tisíc). Nejvíce návštěvníků bylo 
z Velké Británie, Německa, Itálie, USA a Španělska, přibližně jed-
na třetina již přijela do Prahy opakovaně, po předchozích dobrých 
zkušenostech. Zvýšilo se také zastoupení tzv. individuálních turistů 
(tři čtvrtiny z celkového počtu!), tj. těch, kteří nevyužívají cestovních 
kanceláří, což dle odborníků nejlépe dokládá růst kvality pražských 
turistických služeb. Kromě toho jde také o lidi, kteří více utrácejí. 
Průměrný návštěvník nyní bez nákladů spojených s ubytováním za-
platí v Praze přibližně 100 EUR denně (jídlo, vstupné, dárky apod.). 
O turismu si můžeme myslet své, nicméně pro danou oblast vždy 
představuje finanční přínos.

Ovšem nic není zadarmo a bez práce už vůbec ne. Proto se hlav-
ní město snaží všemožně lákat další a další potenciální hosty přede-
vším ze zemí, které jsou pro něj jako zdrojové trhy nejvýznamnější. 
Účinným způsobem propagace je účast na veletrzích cestovního ru-
chu. Úspěch oslovení závisí mj. na výběru hlavního tématu prezenta-
ce, které musí být jak dostatečně lákavé, tak skutečně v daném roce 
hýbat děním v metropoli. Letos bylo zvoleno 250. výročí narození 
W. A. Mozarta.

Doufejme, že turisty neodradí současná nepříliš vkusná předvo-
lební agitace, která krášlí každý kout našeho města, a že jim zůsta-
nou jen samé pěkné vzpomínky na Prahu, díky nimž se k nám bu-
dou rádi vracet.

Ondřej Pecha,
zastupitel hl. m. Prahy

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Praha o turisty stojí

Každoroční rozhodování o tom, do če-
ho by měla městská část investovat a v ja-
kém rozsahu, vskutku nepatří mezi lehké
ani vděčné úkoly. Kdyby měla samosprá-
va neomezené finanční prostředky a mo-
hla obvod proměnit v jedno velké sta-
veniště, možná by bylo jednodušší opra-
vit rovnou všechno. Tak tomu však není, 
a tak musíme pečlivě vybírat, co je v da-
né chvíli v našich možnostech a zároveň

příliš nenaruší normální život v obci. Jed-
nou z cest je postupná obnova zvolené-
ho místa. Z tohoto hlediska je při sesta-
vování rozpočtu nesmírně důležité vidět 
také dopředu, mít výhledovou představu 
i na další léta.

Dobře se daný přístup dá demonstro-
vat na Sportovním a rekreačním areálu 
Pražačka, našem hlavním a nejdůležitěj-
ším středisku sportu. Předloni se dočkalo 

rekonstrukce fotbalové hřiště, od minu-
lého roku probíhá do několika etap roz-
dělená modernizace plaveckých prostor 
tak, aby lidé zvyklí chodit plavat na Pra-
žačku nepřišli pokud možno zkrátka. 
Hala již byla přestavěna a krytý bazén 
vyměněn za nerezový, v současné době 
se v předstihu provádí demolice scho-
diště, které propojuje vnitřní a venkov-
ní koupání a na jehož místě vyrostou šat-
ny. Jejich výstavba bude zahájena v září 
po ukončení letní sezóny. Stavební práce 
jsou tedy naplánovány tak, aby se v létě 
dalo koupat venku. Provoz vnitřního ba-
zénu nebude omezen vůbec.

Finanční náklady na vznik šaten činí 
dle rozpočtu projektantů 17 milionů Kč. 
Jedná se o poměrně vysokou částku, 
proto jsme požádali hlavní město o do-
taci. Praha nám vyhověla, takže nakonec 
zaplatíme o 7 milionů Kč méně.

O naší městské části je známo, že 
ze všech pražských obvodů nejvíce pod-
poruje kulturu na svém území. Sportov-
ní a rekreační areál Pražačka je důka-
zem, že ani v oblasti sportu si s ostatními 
nezadáme.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Letos tomu bude deset let, co při Hu-
dební škole hl. m. Prahy vznikl malý 
dětský pěvecký sbor Zvoneček – Pra-
ha. Tehdy jistě nikdo netušil, že se z prv-
ních jedenácti členů postupně rozros-
te až do dnešní podoby opravdového 
sborového studia. V současnosti zpívá 
ve třech jeho odděleních – koncertním 
(Zvonky) a dvou přípravných (Zvonít-
ka a Zvonečky) – přes dvě stě dětí a mla-
dých ve věku od 4 do 18 let. Většina hra-
je na nějaký hudební nástroj, což ale 
není podmínkou. Díky sborovému zpí-
vání se rozvíjí jejich celková hudebnost, 
zlepšuje intonace, seznamují se i se složi-
tějšími rytmy a v neposlední řadě zblíz-
ka poznávají krásnou hudební tvorbu 
našich i světových autorů. Proto je také 
repertoár maximálně pestrý: od jedno-
dušších, věku dětí přiměřených písniček 

přes lidovky a skladby s nejrůznějším 
doprovodem (klavír, housle a violoncel-
lo, klarinet...) až po duchovní díla zpíva-
ná a capella nebo za doprovodu varhan 
těmi nejzkušenějšími. Všechny sbory ří-
dí, písně vybírá, učí a posléze diriguje 
prof. Jarmila Novenková. Neobejde se 
bez pomoci týmu nadšenců – jak hudeb-
níků, tak pomocníků při organizaci a za-
jišťování bezproblémového provozu.

Výčet koncertů, vystoupení na růz-
ných festivalech nebo získaných ocenění 
by za deset let vydal na opravdu dlouhý 
seznam. Děti zpívaly i na mnoha mís-
tech v zahraničí (Itálie, Francie, Belgie, 
Anglie...). Úspěchy však nejsou zadar-
mo: řada soustředění se koná též o ví-
kendech či letních prázdninách, a když 
se natáčí CD (a těch už má Zvone-
ček na svém kontě šest), jsou to hodiny 

úmorné práce. Výsledek však stojí za to 
a těší nejen malé zpěváky, ale i jejich pří-
buzné, kamarády a příznivce.

Hudební škola na Komenského nám. 
představuje pro Zvoneček nedocenitelné 
odborné a organizační zázemí, nicméně 
nemůže nést plnou tíži financování stále 
se rozrůstajícího sboru. Proto rodiče do-
cházejících dětí již koncem roku 2000 za-
ložili občanské sdružení se sídlem v Pra-
ze 3, které se snaží získávat prostředky 
i z jiných zdrojů. Jedním z hlavním part-
nerů je od samého začátku také třetí 
městská část, která přispívá jak na běž-
ný provoz, tak na zájezdy na zahranič-
ní soutěže, festivaly nebo koncerty – le-
tos např. na čtrnáctidenní turné po Anglii 
a Francii.

V jubilejní sezóně se vedení studia 
rozhodlo, že jeho oddělení ukáží, co se 
naučila a dovedou. Nejmenší Zvonít-
ka zpívala koncem března na Rolnič-
kových svátcích písní. Zvonky společ-
ně koncertovaly se sborem a orchestry 
z americké Maine West High School. 
Zvonečky (na snímku) v regionálním 
kole celostátní přehlídky sborů nejen-
že získaly zlaté pásmo, ale také napro-
sto neočekávaně – z kategorie mladších 
dětí se zpravidla nepostupuje! – byly vy-
brány k reprezentaci na republikovém 
klání, které proběhne poslední květ-
nový víkend. Všechny sbory Zvonečku 
se také představí na závěrečném kon-
certě školního roku. Koná se v úterý 
12. června v kostele sv. Šimona a Judy 
na Starém Městě a všichni příznivci dět-
ského sborového zpěvu jsou na něj sr-
dečně zváni.

Milena Kozumplíková, 
zástupkyně starosty,

Ing. Jan Vančura,CSc., 
předseda o. s. Zvoneček – Praha

Deset let Zvonečku z Prahy 3

Modernizace Pražačky pokračuje

Po velmi dlouhé a vyčerpávající zimě 
se konečně přihlásilo jaro, pro zahrad-
níky čas nejvyššího pracovního nasaze-
ní. Odbor technické správy 
majetku a investic ÚMČ Pra-
ha 3 společně se zahradnic-
kou firmou Jena očekávaly 
návrat sluníčka s netrpělivos-
tí. Důvodem byla plánovaná 
výsadba první části posled-
ní, páté etapy obnovy uliční-
ho stromořadí, která naštěs-
tí nakonec proběhla rychle 
a bez větších komplikací.

V dubnu tohoto roku tak 
přibyly nové dřeviny celkem 
v pěti ulicích: Za Žižkovskou 
vozovnou a Na Hlídce bylo 
vysazeno 18 ks javoru mléče, 
U Kněžské louky a ve Spo-
jovací 15 ks bohatě kvetoucí lípy srdčité 
a ve Strážní 17 ks jerlínu japonského, kte-
rý je velmi ceněn pro své letní květy.

Do uličních stromořadí chceme ta-
kové školkařské výpěstky, které splňu-
jí nejnáročnější kritéria kvality – veške-
rý rostlinný materiál je proto odebírán 

z německé firmy, která je v tomto obo-
ru zkušená a spolehlivá. Nemalé finanč-
ní prostředky stojí rovněž pěstební sub-

strát, do kterého jsou stromy 
sázeny: čím je lepší, tím větší 
je záruka budoucí prosperi-
ty výsadby. V celkových ná-
kladech se odráží také úpra-
va výsadbových míst, přede-
vším zhotovení lemu z dla-
žebních kostek a doplnění 
štěrku, příp. i instalace be-
tonových mříží (ty najdeme 
např. v ulici Na Hlídce).

Městská část vydala ze své-
ho rozpočtu na provedení jar-
ní části letošní obnovy stro-
mořadí dohromady 1 170 ti-
síc Kč. Při pohledu na hez-
ky ozeleněné ulice je zřejmé, 

že nejde o zbytečně vynaložené pení-
ze. V trendu zlepšování našeho životní-
ho prostředí tím, že staré a nemocné 
dřeviny nahrazujeme kvalitními stromy, 
chceme pokračovat i v budoucnosti.

Jan Plíva, zástupce starosty,
Ing. Jana Caldrová, oddělení správy zeleně

S nástupem jara pokročila 
výsadba stromů v Praze 3

Městská část Praha 3 ve spoluprá-
ci s Pražskou parkovací nabízí proná-
jem parkovacích stání ve vnitrobloku 
Ambrožova, Biskupcova, Jeseniova, Ja-
na Želivského – vjezd z Biskupcovy 
ulice č. 21. Jedná se o parkování za za-
váděcí cenu (vč. DPH):  • kryté v pro-
storu haly – 1200 Kč/měsíc, • v uzaví-
ratelných a samostatných garážích –
2200 Kč/měsíc, • v samostatně uzamy-
katelných dvojgarážích – 3500 Kč/mě-
síc. V dohledné době (po prázdninách) 

budou k dispozici nekrytá místa k stání 
za 600 Kč/měsíc.

Připomínám, že celý objekt byl lo ni 
i s pozemkem zakoupen od České spo-
řitelny. Nyní finišuje jeho rekonstrukce. 
Bude 24 hodin denně obsluhován a hlí-
dán. V případě zájmu pište na adresu 
MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 130 00 
(k rukám pí Bursíkové). Více informací 
na tel. 723 833 918 (pí Kristeriová) nebo 
na www.praha3.cz.

MUDr. Marek Zeman, zástupce starosty

Pronájem parkovacích míst

Rekonstrukce garáží ve vnitrobloku v Biskupcově ulici je v plném proudu. Na snímku 
místostarosta MUDr. Marek Zeman (vpravo) při kontrolním dni ve čtvrtek 18. května.

I letos se žižkovská radnice rozhod-
la investovat do obnovy mozaikových 
chodníků na území Prahy 3. Tentokrát 
se jedná o úseky mezi domy Vinohrad-
ská 143–149, Křížkovského 10–18 a Pře-
myslovská 37–41. Na přípravu a realiza-
ci rekonstrukce vyčlenila naše městská 
část 3 miliony Kč, další milion poskytne 
TSK hl. m. Prahy, pod kterou spadá sprá-
va pražských pozemních komunikací.

Po ukončení první části tzv. komplex-
ního úklidu komunikací přijdou na řa-
du také drobnější opravy mozaikových 
chodníků. Dlouhé zimní období i zde 
zanechalo své stopy. Poškození, kte-
rá se provozem zákonitě zvyšují, mo-
hou občané hlásit TSK hl. m. Prahy (tel. 
222 780 099), což by mělo urychlit zjed-
nání nápravy.

Jan Plíva, zástupce starosty

Další chodníky budou opraveny
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Z trochu jiné perspektivy předsta-
vit monumentální Památník na Vítko-
vě se rozhodlo občanské sdružení s ob-
skurně znějícím názvem Depresivní děti 
touží po penězích. Za podpory součas-
ného správce objektu – Národního mu-
zea v Praze – a Nadace české architek-
tury zde připravilo cyklus divadelních 
představení Noci v mauzoleu. V květnu 
se tak vnitřní prostory Památníku staly 
scénou pro Třetí sektor současné němec-
ké autorky Dey Loher a Zánik domu 

Usherů Edgara Alana Poea, na červen 
jsou plánovány hry Zveme vás na osla-
vu Ludwigova návratu podle Thomase 
Bernharda (1. a 2. 6.) a Caligula Alber-
ta Camuse (13., 14. a 15. 6.).

Jednotlivé inscenace se konají v růz-
ných interiérech žižkovské dominanty. 
Diváci se tedy mohou těšit nejen na za-
sazení zmíněných děl do neobvyklých 
prostředí, ale také na zajímavé sezná-
mení s místy, která jsou po většinu roku 
nedostupná. -red-

INZERCE

Do vlastního světa pohád-
kových a bájných bytostí zve 
výstava řezbáře Jaroslava Kun-
dráta (1946) nazvaná „Čerti,
klauni a ti druzí“. Její verni-
sáž proběhla ve středu 24. 5., 
kouzelné dřevené reliéfy a fi-
gurky z lipového dřeva, boro-
vice či gabonu jsou v galerii 
Atrium na Žižkově (Čajkov-
ského 12) k prohlédnutí ještě 
po téměř celý červen, do úterý 
23. 6. (otevřeno: pondělí až pá-
tek v 13.00–18.00 a v přestáv-
kách večerních koncertů).

-red-

Hostem květnového Mo-
noskopu v Paláci Akro-
polis byla známá cesto-
vatelka, etnoložka a spi-
sovatelka Pavlína Brzá-
ková. Ve svých knihách 
se věnuje zejména životu 

sibiřských kočovníků a jejich příběhům, 
bájím a šamanským praktikám.
Čtete ráda na veřejnosti?

Radši vyprávím, při čtení nemám ta-
kový kontakt s posluchači. Vystoupení 
v Monoskopu bude pokus, ostatně jako je 
tento pořad sám. Slíbila jsem Igoru Mali-
jevskému, že zkusím něco na téma „že-
ny a láska“. Vymyslela jsem si sibiřskou 
„kramářskou“ píseň. Tento žánr u kočov-
níků na Sibiři nenajdete. Jejich písně jsou 
improvizované, žádný napsaný text, jen 
dílo okamžiku. Jenže svým způsobem bu-
de tahle moje píseň taky taková...
Jste vlastně sběratelkou starých příbě-
hů. Jak Vás lidé na Sibiři – jejich vypra-
věči – přijímají?

Řeknou, že je to záslužná činnost, ale 
pak nic. Musela jsem čekat třeba dva 
měsíce, až najednou přišel večer, kdy se 
rozpovídali. Sami mezi sebou si spíš vy-
právějí historky z lovu, co se jim přihodi-
lo, že slyšeli hvízdání duchů, když se do-
stali na místo, kde byl pohřben šaman 
a kde se jim přihodila zvláštní věc. Dik-
tafon nepoužívám, v mnoha případech 
by jen rušil atmosféru. Pro takové oka-
mžiky jsem si vycvičila paměť, abych si 
příběhy dokázala zapamatovat.

Čím se liší sibiřské pohádky od českých?
České pohádky byly během národní-

ho obrození přepracovány, aby nekon-
čily špatně. U sibiřských tomu tak ne-
ní, lidojed prostě člověka sní a ještě ho 
trošku pomučí, nebo tam žádné konce 
nejsou. To je užitečné pro život v tajze, 
děti se naučí, že nesmějí chodit daleko 
od stanu, protože by se jim něco mohlo 
stát. A ono by se jim opravdu něco stát 
mohlo! Když si ženy večer při vydělává-
ní kůží povídají příběhy, kolikrát schvál-
ně hrůzu přehánějí a vzájemně se straší, 
takže se pak bojí vyjít ze stanu ven. Sa-
my z toho potom mají legraci.

Kterou z Vašich knih máte nejraději?
Dědečka Ogeho, protože se mi tam 

podařilo na osudu jednoho člověka za-
chytit změny, jež se v tajze udály od tři-
cátých let až do současnosti... Proměnu 
způsobu kočovného života, neschopnost 
přizpůsobit se vesnici, pozůstatky šama-
nismu, absenci duchovna v dnešní době.
O té knížce jsem přemýšlela hodně dlou-
ho a napsala jsem ji až po deseti letech.
Spisovatelů se novináři obyčejně ptají, 
co právě píší, a cestovatelů, kam zamíří 
příště... Takže: co Vy?

Řekla jsem si, že chci poznat také jiná 
místa než Sibiř, abych nebyla uvězněná 
jenom v představách o ní a rozšířila si ob-
zory. Byla jsem v Izraeli, v Peru, na Kos-
tarice, na Kavkaze, na Krétě, v Bulhar-
sku. Přemýšlím o tom, že bych letos jela 
do Tuvy. Mám ale rozepsané dvě knížky. 
Jedna je pokračováním dědečka Ogeho,
o jeho žákovi Kuktičem. Odehrává se 
v současné Tuvě a bude také o tom, jak 
se tradiční šamanismus proměňuje, jak se
s ním občas podivně nakládá a kšeftuje.
Jak se v Česku daří poměrně úspěšné 
a ceněné autorce?

Jenom svými knihami bych se asi ne-
uživila, pracuji jako šéfredaktorka časo-
pisu Regenerace, ale i tam si nacházím 
pro sebe dostatečný prostor. Snažím se 
zachytit témata, která jsou sice „sibiř-
ská“, ale zároveň i všeobecně lidská. 
Když potkám někoho, komu moje kníž-
ky udělaly radost, cítím se šťastná...

Připravila Michaela Púčiková

Sběratelka sibiřských příběhů a bájí Noci depresivních 
dětí v mauzoleu

Je-li u nás znám nějaký současný rus-
ký divadelník, je to režisér Sergej Fedo-
tov (nar. 1961 v uralském Permu). S čes-
kými soubory nastudoval od roku 1995, 
kdy se poprvé objevil na Festivalu ev-

ropských regionů v Hradci Králové, již 
čtrnáct inscenací, z nichž snad každá 
byla jak pro hostitelské divadlo, tak pře-
devším pro diváky výjimečnou událostí.
Charakterizuje je citlivá práce se svět-
lem a stínem, zvláštní magie a také dů-
kladná příprava herců. Fedotov se ne-
bojí pouštět do zapomenutých či nao-
pak „obehraných“ titulů, snaží se je ale 
nově interpretovat. Je držitelem mnoha 
ocenění, jeho dramatizace Bulgakovova
Psího srdce v ostravské Aréně si do-
konce vysloužila Cenu Alfréda Rado-
ka za nejlepší inscenaci roku 2004. Kro-
mě své vlasti a ČR působí rovněž v Pol-
sku, Německu a na Slovensku.

Nyní se Sergej Fedotov vydává spo-
lu se svým Divadlem U mostu na turné 
po českým scénách. V rámci něho zaví-
tá také do Paláce Akropolis, kde bude 
v pátek 19. 6. k vidění Kráska z Lee-
nane Martina McDonagha a v neděli 
21. 6. Večery na samotě poblíž Dikaňky 
Nikolaje Vasiljeviče Gogola. -red-

Mystické divadlo 
Sergeje Fedotova

Jsou mladí, vesele depre-
sivní, neokoukaní a plní 
elánu. Jmenují se Ana-
nás kúsky a na Žižko-
vě vystoupí 10. června 
v klubu Guru v Roky-
canově 29. Pavla Smut-

ného, kapelníka a kytaristy poděbradské 
hudební skupiny, jsme se zeptali:
Jak byste charakterizoval Vaši hudbu?

Kapela vznikla se záměrem nabíd-
nout klidnější a alternativnější rock než-
li poděbradská legenda KLK, kde dva 
zakládající členové Ananás kúsky tehdy 
působili. S violoncellem namísto basové 
kytary, s trubkou a téměř soulovou zpě-
vačkou se nám dařilo hrát spíše takový 

folk-rock... Postupem času se náš náhled 
na hudbu i svět radikalizoval, stárneme 
a idyla pomalu ustoupila do pozadí, při-
šel baskytarista, zpěvačku jsme vyměni-
li za zpěváka a trumpetista přestal stačit 
našemu tempu zkoušení. Na jednom hu-
debním blogu jsme byli označeni za post-
-rock a v tomhle šuplíku se nám docela 
zalíbilo. Momentálně směřujeme k licho-
dobým taktům, hodně si hraju se zvukem 
kytary díky multiefektu. Dalo by se říct, 
že zkoušíme, co všechno od nás ještě sta-
rý dobrý rock vydrží, ale vždycky nám šlo 
především o to, aby každá písnička byla 
jak ve struktuře, tak v detailech jednotli-
vých nástrojů pro posluchače i na něko-
likátý poslech zajímavá.

V jakém hrajete složení?
Klasicky, trocha sladkokyselého láku, 

trocha nasekaného ananasu a něco éček 
na konzervaci... Nicméně ta pravá od-
pověď zní asi takhle: kromě poděbrad-
ského jádra, basa Honza Trtík, kytara já 
a violoncello Marta Svobodová, jsme si 
v Praze vypomohli zpěvákem Viktorem 
Plchem a bubeníkem Honzou Mocem.
Plánujete vydat také album?

Na něco velkého máme po personál-
ních obměnách minulého roku ještě čas, 
ale na začátku května se chystáme u nás 
v polabských Všechlapech nahrát šesti-
písničkové demo, které snad bude zase 
dalším krokem správným směrem.

Připravil Patrik Benda

Ananasový post-rock v Guru

Foto: M. Janek

společněDaniel Reisiegel je už čtvrtým rokem zástupcem sta-
rosty na radnici Prahy 3. Má na starosti městské finance, 
investice a majetek. 

Daniel Reisiegel žije od narození (tedy 33 let) na Žiž-
kově, je ženatý a má dvě děti – tříletého Matyáška a té-
měř roční Lucinku. Je absolventem Vysoké školy ekono-
mické v Praze a jeho profesí je daňové poradenství.

O svém rozhodnutí kandidovat do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR říká:

„Do parlamentu jsem se rozhodl kandidovat, proto-
že mi záleží na osudu mých dětí. Sociálně demokratický 
stát rozhazuje nad své možnosti a jeho dluhy budou pla-
tit právě naše děti. Tomu chci zabránit.

V případě mého zvolení budu ve sněmovně prosazo-
vat zjednodušení, zprůhlednění a snížení daní pro kaž-
dého. Budu usilovat o zprůhlednění toku veřejných fi-
nancí tak, aby se minimalizoval prostor pro korupci. 

Zůstávám ale i žižkovským patriotem. Městská část 
Praha 3 získává méně než jedno procento daní vybra-
ných na svém území. Zasadím se o takové změny v pře-
rozdělení daní, aby Praha 3 byla postavena naroveň 
ostatním městům.“

Zástupce starosty 
kandiduje 

do parlamentu

pro budoucnost bez rozhazování
pro rovné šance
pro vymahatelné právo

 úterý 30. 5. 16:30 Koncert Vlasty Horvátha – nám. Jiřího z Poděbrad 
 středa 31. 5. 16:00 Předvolební guláš s harmonikářem – Olšanské nám.

     Infostánky:   29. 5. – Ohrada, 30. 5. – Flora (metro), 31. 5. – Husinecká, 1. 6. – Želivského (metro)

Klauni, čerti a ti druzí

Evenkové – šamanka na sobu

Foto: F. Ulver

2. a 3. 6. volte Prahu 3! Daniel Reisiegel
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„Před odjezdem 
na víkend 
prosím 
změňte 
vládu.“

Hezké léto. 

Pavel Bém
primátor a horolezec
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Již dva dny po konci II. světové války 
začalo na území Československa proti-
právní zatýkaní u nás žijících emigrantů 
ruské, ukrajinské a běloruské národnos-
ti, kteří byli poté sovětskými bezpečnost-
ními službami násilím odvlečeni do si-
biřských lágrů. Nebyli to žádní vlasovci 
či monarchisté, váleční zrádci nebo zbě-
hové, byli to převážně masarykovští de-

mokraté, plnoprávní českoslovenští ob-
čané. Obětováním těch, kteří před de-
sítkami let utekli před rudým terorem 
do naší země, se čeští demokratičtí po-
litici poprvé podvolili komunistickému
tlaku a vydali se na cestu slabosti a ne-
prozíravosti, která nutně skončila v ztrá-
tě vlastní svobody. Tyto skutečnosti si 
připomněli přední představitelé státu

v čele s prezidentem Václavem Klausem
a místopředsedy Senátu PČR Jiřím Liš-
kou a Edvardem Outratou na pietním 
aktu, které uspořádal výbor Oni by-
li první ve čtvrtek 11. 5. na Olšanském 
hřbitově. Za městskou část se vzpomín-
kového setkání zúčastnila místostarost-
ka Milena Kozumplíková.

-mab-

Oni byli prvními oběťmi
Mimo pozornost bádá-
ní o naší totalitní mi-
nulosti dlouho zůstáva-
la vojenská kontraroz-
vědka (VKR), ačkoliv 
i ona byla významnou 
součástí represivních sil 
bývalého režimu. Od-

halovat podíl této armádní složky na po-
tlačování občanských práv a svobod 
napomáhá od konce roku 2002 Úřad 
pro zpřístupňování dokumentů Minis-
terstva obrany ČR. Jeho ředitele Ing. Bo-
huslava Běloubka jsme se zeptali:
Jaký je zájem veřejnosti o archivní ma-
teriály VKR?

Poptávka určitě existuje, o čemž svěd-
čí přes čtyři tisíce žádostí podaných na-
šemu úřadu od jeho založení. Musí-
me ale také dávat o sobě vědět, dobře 
v tomto směru posloužil Den otevře-
ných dveří, který jsme poprvé zorga-
nizovali loni, kdy se sem přišlo podí-
vat okolo 160 lidí. Další chystáme letos 
30. května. Jiným problémem je, že mno-
ho dokumentů nebylo zachováno. Vel-
kou neplechu udělala jednoznačně cíle-
ná skartace (tzv. Lorencova) na přelomu 
listopadu a prosince roku 1989. Stihlo 
se zničit skutečně hodně, v současnosti 
zbývá zhruba jeden milion stran formá-
tu A4 a asi 33 000 mikrofiší.
Na koho se VKR zaměřovala? Pouze 
na vojáky z povolání?

Všechny vojenské útvary a objekty 
musely být pod tzv. kontrarozvědnou 
ochranou. Pozornost byla věnována ne-
jen vojákům z povolání nebo občan-
ským zaměstnancům (včetně míst, kam 
docházeli – restaurace, společenská za-
řízení atd.), ale také okolí. Měli pro ně 
krásnou zkratku – CPP, civilně-přileh-
lé prostředí. Nemusel jste mít s vojá-
ky nic společného, ale když jste bydlel 
poblíž kasáren, viděl na ně, na terito-
riu dané posádky se setkal s osobami 
z kapitalistické ciziny apod., mohl jste 
se stát předmětem zájmu VKR. Působ-
nost VKR se samozřejmě vztahovala 
také na vojáky základní služby, mezi ni-

mi byly získány stovky spolupracovní-
ků, byť řada z nich spolupracovala pou-
ze ty dva roky.
Píšete také nějaké články nebo pořádá-
te přednášky, které se věnují struktuře, 
organizaci a úkolům VKR?

Publikujeme v různých periodikách, 
ať už vycházejí pod hlavičkou MV ČR, 
MO ČR, nebo Vojenského sdružení re-
habilitovaných, PTP, Obce legionář-
ské... Přednášek děláme v průměru tak 
dvacet za rok, zpravidla si je vyžadují 
právě tyto organizace, ale také některé 
vojenské instituce (např. posádková ve-
litelství). Služby svých lektorů jsme na-
bídli také všem bývalým krajům a okre-
sům, využití je však zatím malé.

Na základě zákona č. 107/2002 Sb. 
jsme vydali seznam objektových svaz-
ků a osob evidovaných jako spolupra-
covníci VKR, na světě je už také je-
ho první doplněk, druhý je průběžně 
aktualizován na internetu, ale tiskem 
ještě nevyšel. Zjistili jsme, že VKR mě-
la některé své agenty velice dobře „za-
kamuflované“. V registračních a archiv-
ních protokolech VKR, ze kterých jsme 
původně vyšli, není totiž u jistých osob 
zachycen další vývoj spolupráce, ačko-
liv k němu podle vlastních svazků došlo. 
Třídění a rozkrývání materiálů je mra-
venčí práce.
A co kádroví příslušníci VKR? Jejich 
přehled nechystáte?

Dostáváme se k tomu, co nám nejvíc 
vadí. Známa jsou jména kovaříků a ko-
vářů ne. Chyba je však na straně záko-
na. Jeho účelem je sice odhalit praxi 
komunistického režimu při potlačová-
ní politických práv a svobod uplatňo-
vanou proti občanům tohoto státu, me-
chanismus odkrytí vlastních pracovníků 
StB je ale velmi složitě nastavený. Proto 
jsme k dnešnímu dni sice zveřejnili přes 
15 000 jmen spolupracovníků, ale totéž 
mohli udělat jen u 13 kádrových důstoj-
níků VKR...

Připravil Patrik Benda
Bližní informace k ÚZD najdete na in-
ternetové adrese www.army.cz/mo/uzd.

Odkrývání minulosti 
je mravenčí práce

Malou koláží z dokumentů Obvodní 
správy Sboru národní bezpečnosti (OS 
SNB) Praha 3 z let 1977 až 1985, kte-
ré jsou v současné době ve správě Archi-
vu MV ČR Brno – Kanice, chceme čtená-
řům připomenout a přiblížit, že úkolem 
netajné policie komunistického státu ne-
bylo pouze odhalovat a chytat skutečné 
zločince, ale „v součinnosti s StB“ se také 
zaměřovat na politické oponenty tehdej-
šího režimu (označované jako tzv. nepřá-
telské osoby) a všelijak jim znepříjemňo-
vat život, dohlížet na „důstojný průběh“ 
povinných oslav všech možných i nemož-
ných výročí, dávat bedlivý pozor na círk-
ve, cizince a „neorganizovanou“ mládež, 
ochraňovat „dělnickou třídu“ před nega-
tivními, „prozápadními“ vlivy nebo pro-
věřovat, kdo může dostat pas a komu má 
být odebrán...

Organisování dohledu nad zpolitizova-
nými KZO a nepřátelskými osobami 

(podzim 1977)
Dohled nad zpolitizovanými KZO (= 

kriminálně závadové osoby, pozn. red.) 
byl na základě pokynu MS VB Praha za-
veden v březnu 1976, a to v podstatě ja-
ko jedno z preventivních opatření pro-
ti závadovým osobám před konáním 
XV. sjezdu KSČ. Osoby označené ja-
ko zpolitizované KZO byly vytypovány 
z OTE (= operativně taktická evidence) 
MS VB Praha s přihlédnutím k tomu, 
že kromě kriminální činnosti (různého 
druhu, většinou majetkové) se v minu-
losti dopustily i protistátních nebo pro-
tistranických projevů. O jaké projevy 
šlo u jednotlivých konkrétních osob, ne-
ní známo. Obecně ale jde zřejmě o po-
škození výzdoby strháváním vlajek a ji-
né podobné provokace...

Vyhodnocení plnění hlavních úkolů 
prováděcího plánu OS SNB Praha 3 

na rok 1978
... Byl získán základní operativní pře-

hled o rozmístění nepřátelských osob 
na teritoriu a v nejdůležitějších hospo-
dářských objektech. Do operativně tak-
tických evidencí výkonných útvarů OS 
SNB bylo podchyceno celkem 115 ne-
přátelských osob, 12 zpolitizovaných kri-
minálních živlů, 23 trampů se sklony 
k protispolečenské činnosti, 36 jeho-
vistů a 87 psychopatů, maniaků a nar-
komanů se sklony k protispolečenské 
činnosti. Dále byly získány poznatky 
k 25 osobám, které udržují aktivní styk 

s občany kapitalistických států. Ke všem 
těmto osobám byly provedeny základ-
ní operativní prověrky. Po operativně 
taktickém vyhodnocení získaných po-
znatků byl nad 17 konkrétně určenými 
nepřátelsky aktivními osobami zaveden 
zvýšený operativní dohled s cílem získat 
poznatky zejména o jejich stycích, vzá-
jemných vazbách, zájmech, rodinných 
a majetkových poměrech a připravo-
vané protispolečenské činnosti. Za tím 
účelem jsou všechny tyto osoby obsa-
zeny nejméně 1 důvěrníkem. Současně 
jsou na tyto osoby orientovány operativ-
ní prostředky, členové PS VB i funkcio-
náři v místě bydliště.

... byl zpracován plán akce „PRE-
VENCE“, který je průběžně upřesňo-
ván a doplňován. Podle tohoto plánu 
byly organizovány a koordinovány kon-
krétní aktivní opatření s cílem izolovat 
a paralyzovat činnost pravicových pro-
tisocialistických a zpolitizovaných kri-
minálních živlů na teritoriu. Na základě 
těchto opatření bylo těmto nepřátel-
ských osobám odebráno 21 ŘP (= ři-
dičské průkazy), 9 OTP (= osvědčení 
o technickém průkazu), uloženy bloko-
vé pokuty ve výši 1.200,- Kčs. Dále byl 
dán podnět k přezkoumání oprávněnos-
ti pobírání důchodu u 8 „NO“ (= nepřá-
telské osoby).

Při plnění státobezpečnostních úko-
lů se výrazně prohloubila a zkvalitnila 
součinnost s výkonnými odbory S StB, 
zejména při předávání státobezpeč-
nostních poznatků a při realizaci ope-

rativních kombinací. Praktické výsled-
ky této spolupráce se projevily zejména 
v průběhu úspěšného pátrání a při re-
alizaci „CHMELA“, který rozšiřoval 
na obvodě nepřátelské tiskoviny /le-
táky s podpisem „Hlas pravdy – hnu-
tí odporu“/, a při organizování bezpeč-
nostních opatření v souvislosti se státní 
návštěvou gen. tajemníka ÚV KSSS 
a předsedy rady ministrů s. BREŽNĚ-
VA v Praze...

Vyhodnocení ročního prováděcího 
plánu OS SNB Praha 3 na rok 1979
... V rámci plánu „PREVENCE“ by-

la proti vybraným NO a ZKZO realizo-
vána souhrnná opatření, přičemž byly 
odebrány 4 ŘP, 6 OTP a uloženy blo-
kové pokuty v celkové výši 800,- Kčs. 
U 15 NO byly provedeny technické pro-
hlídky motorového vozidla a 40 NO by-
lo přezkoušeno ze znalostí pravidel sil-
ničního provozu. Dále bylo provedeno 
5 preventivních pohovorů a uskuteč-
něno 350 prověrek především k evido-
vaným osobám, při kterých bylo získá-
no 311 poznatků různého charakteru. 
Mimo jiné byly získány poznatky k při-
pravované demonstraci NO a ZKZO 
na Staroměstském nám. u příležitosti 
výročí internacionální pomoci, o připra-
vované sabotáži proti mostu K. Gottwal-
da, o připravované emigraci 4 čs. občanů 
do KZ (= kapitalistické země), o dekon-
spiraci KB (= konspirační byt) příslušní-
ků 1. S FMV atd.

Po linii VC (= vízoví cizinci) bylo 
do operativní evidence zahrnuto 44 čs. 

příslušníků, kteří udržují styk s 34 VC... 
V souvislosti s oficielní návštěvou papeže 
v PLR byla věnována zvýšená pozornost 
činnosti církve na obvodě... Současně by-
lo provedeno opatření k zabránění nežá-
doucích společenských zájezdů do PLR 
ve 3 podnicích a organizacích na obvo-
dě... S výjimkou letákové akce v závěru 
t. r. nedošlo na obvodě k významnějšímu 
vystoupení protisocialistických sil...

Vyhodnocení ročního prováděcího 
plánu OS SNB Praha 3 za rok 1980
... V rámci ochrany mládeže před ne-

gativními a protisocialistickými vlivy by-
la věnována zvýšená pozornost zejména 
volné a trampující mládeži a závadovým 
skupinám mládeže. Se všemi evidovaný-
mi trampy byly v dubnu znovu prove-
deny pohovory preventivně výchovné, 
zaměřené na omezení účasti evidova-
ných osob na protispolečenské činnosti 
v místech působení trampských skupin. 
Pod systematický operativní dohled by-
ly postaveny 3 závadové skupiny mlá-
deže a 3 objekty, kde se závadová mlá-
dež schází. Všechny 3 závadové skupiny 
mládeže (Krejcárek, Plína, Žiďák) byly 
v průběhu roku rozloženy...
Zpráva o stavu socialistické zákonnosti
a plnění plánu koordinovaných opatře-
ní v boji proti kriminalitě a negativním 

protispolečenským projevům na obvodě 
PRAHA 3 v roce 1981 

... V roce 1981 nedošlo k žádným vý-
znamnějším nebo hromadným protispo-
lečenským vystoupením. V tomto směru 
se pozitivně projevila aktivní a konkrét-
ní preventivně bezpečnostní opatření
prováděná OS SNB proti deklasova-
ným, kriminálním a protispolečenským 
živlům. Jen ojediněle se vyskytly pří-
pady poškozování vyvěšených státních 
vlajek, slavnostní výzdoby a individuál-
ní verbální a písemné protispolečenské 
projevy. Jinak proběhly všechny osla-
vy významných výročí a celospolečen-
sky významné politické a veřejné akce 
na obvodě bez narušení.

Problémem zůstává stále vysoká emi-
grace občanů našeho obvodu do kapita-
listických zemí. Pro trestný čin opuště-
ní republiky byla obvodní prokuraturou 
podána obžaloba na 143 osob...

Vyhodnocení ročního prováděcího 
plánu za rok 1982

... Současně byl proveden operativní 
průzkum ideologických vlivů církví me-
zi občany obvodu. Z provedené analýzy 

vyplynulo, že na obvodě Praha 3 je dis-
lokováno celkem 14 církevních objek-
tů (kostelů, kazatelen), ve kterých bylo 
v průběhu roku 1982 uskutečněno cel-
kem 5.840 různých bohoslužeb, kterých 
se účastnilo týdně v průměru 6.539 osob. 
Ze 13 farářů a kazatelů, kteří na obvodě 
působí, byly k 6 osobám získány kon-
krétní poznatky o jejich negativních po-
stojích k socialistickému státnímu a spo-
lečenskému zřízení...

Vyhodnocení RPP po linii StB 
za rok 1985

... Značná pozornost je rovněž věno-
vána ochraně dělnické třídy. Do této pro-
blematiky jsou trvale úkolovány agen-
turně operativní prostředky. Ve spolu-
práci se S StB budou přijímána potřebná
opatření pro případ, že by byly zjištěny 
poznatky o snaze nepřátelských živlů 
negativně působit na široké vrstvy pra-
cujících. Ke zkvalitnění činnosti v této 
oblasti jsou prováděny kontrolní schůz-
ky s TS (= tajní spolupracovníci). V roce 
1985 jich bylo uskutečněno 22. Rovněž 
tak jsou sledovány nálady pracujících, 
jejich ohlasy na vnitropolitickou a me-
zinárodní situaci... V problematice roz-
pracování a sledování kategorizovaných 
VC, novinářů a diplomatů z KS (= kapi-
talistické státy) jsou průběžně zjišťovány 
v rámci hlídkové služby a operativního 
průzkumu obecné poznatky o pohybu 
jejich motorových vozidel a stycích VC 
s čs. občany. V roce 1985 bylo získáno 
188 takovýchto poznatků... V problema-
tice zabraňování nedovolené emigrace... 
byla v roce 1985 provedena následují-
cí opatření: – bylo provedeno 11 obran-
ných pohovorů u vytipovaných osob 
před výjezdem do KS, – v roce 1985 by-
lo odebráno celkem 104 cestovních do-
kladů, – v průběhu roku 1985 bylo OS 
SNB provedeno celkově 615 prověrek 
před výjezdem čs. občanů do nesocialis-
tických států, a to v případech, kdy z vy-
hodnocení pasových materiálů vzniklo 
podezření, že dojde k zneužití této ces-
ty k emigraci, – na základě hodnocení 
komplexního prověrkového řízení pro-
váděného pracovníky OS SNB Praha 3 
bylo v roce 1985 přistoupeno k zamítnu-
tí vydání cestovních dokladů nebo ode-
brání již vydaných cestovních dokladů 
v 270 případech.

Připravil Patrik Benda ve spolupráci 
s Daliborem Státníkem z Odboru 
archivní a spisové služby MV ČR

Sbor národní bezpečnosti ve službách totalitního státu

Před osmi lety vznikl filmový festival 
Jeden svět. Na představeních pořádaných 
pro školy se ukázalo, že dokumentární 
svědectví jsou výborným vzdělávacím 
prostředkem, který umí mladé lidi pod-
nítit k přemýšlení a diskusi i o zdánlivě 
vzdálených problémech. Proto se orga-
nizátor přehlídky – o. p. s. Člověk v tísni 
– rozhodl vybrané snímky spolu s další-
mi doprovodnými didaktickými materi-
ály a možností seminářů pro učitele na-
bídnout přímo školním institucím.

„Pak jsme si uvědomili, že přináší-
me zahraniční témata a naši vlastní mi-
nulost opomíjíme. Přitom výuka moder-
ních dějin končí na většině škol rokem 
1945, na další období chybějí i vhodné 
učební pomůcky,“ vysvětluje další roz-

šíření celoročního projektu Jeden svět 
na školách jeho ředitel Karel Stracho-
ta. V listopadu loňského roku se poprvé 
konala akce nazvaná Příběhy bezpráví, 
kdy se na SŠ a ZŠ (celkem se přihlásilo 
asi 370 škol, v Praze kolem třiceti) usku-
tečnily projekce dokumentárních filmů
autenticky přibližujících zločiny komu-
nismu. Doplněny byly setkáními s tě-
mi, kteří byli bezprostředně zasaženi
„diktaturou proletariátu“ – pamětníky
z řad bývalých politických vězňů. „Nej-
větší zájem byl o snímek Hitler, Stalin 
a já, kde jednak hrálo roli známé jméno 
autorky Heleny Třeštíkové, jednak to, 
že se částečně týká druhé světové války, 
a pak o film Milana Maryšky, který va-
ruje před nebezpečnou Ztrátou pamě-

ti ve vztahu k historickým událostem,“
uvádí Strachota a dodává: „Akce při-
nesla i pozornost ze strany veřejnosti 
a médií. Ne všichni ji přijali pozitivně. 
Třeba redaktorům Haló novin se hrubě 
nelíbila, stejně tak komunistickým poli-
tikům. Tlak bohužel pocítili i někteří ře-
ditelé škol, kteří jsou závislí na rozhodo-
vání místních samospráv, ve kterých se-
dí komunisté.“

Distribuce videokazet s dokumenty 
probíhá po celý rok, na letošní podzim 
se připravuje druhý ročník Příběhů bez-
práví. Do kolekce přibudou nové tituly 
a navíc DVD s jedenácti krátkými filmy 
o každodenní socialistické realitě.

-pú-
Více na www.jedensvet.cz/skoly.

Příběhy bezpráví jako lék na amnézii

Foto: Archiv MV ČR
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V říjnu 1877 byla vedením žižkovské 
obce schválena „Nařízení na základě 
§. 35. obecního zřízení vydaná v příčině 
konání místní policie v obci Žižkově“. 
Dnes je tato vyhláška, z níž vybíráme 
několik úryvků, pozoruhodným svědec-
tvím o strastech a těžkostech, s kterými 
se naši předci kdysi potýkali.

Čl. II. Zastavování chodníků v ulicích 
trakaři, vozy, krámky, bednami, sudy, 
balíky, zbožím rozličným a podobný-
mi věcmi vůbec není dovoleno a nesmí 
se nad potřebu díti ani při skládání nebo 
nakládání, jakož i jezdění po chodnících 
s trakaři a s vozy všelikými se zapoví-
dá. Vývěsní skříně krámové nesmějí 
do ulice vyčnívati a pokrývky (záclony) 
nad nimi musejí býti nejméně 7 střeví-
ců nad zemí.

Čl. III. Popel, smetí, neřády aneb hnůj 
vyvrhovati před domy, na veřejné ulice 
a veřejná místa, zapovídá se dokonce. 
Špínu a jiné nečistoty vylévati dovoluje 
se jen do záchodů nebo do nádvorních 
kanálových otvorův...

Čl. IV. Taktéž zapovídá se, vykonáva-
ti tělesné potřeby na veřejných ulicích 
a je takto znečisťovati. Zvláště pak za-
povídá se, znečisťovati stezky a chod-
níky (trotoáry) a držitelům hostincův, 
šenkoven a kaváren ukládá se obzvláš-
tě za povinnost, aby pod přísným odpo-
vídáním o to dbali, by se žádné takové 
neslušnosti nečinily...

Čl. VI. Se strany pánů domácích a je-
jich zástupců budiž přísně dbáno čis-
toty v domě a na dvoře... Aby se vy-
vážením hnoje z hnojišť, jakož ani jiné 
nečistoty z domů, ulice a veřejná mís-

ta nezaneřaďovaly, nesmí se hnůj teku-
tý vyvážeti jinak, leč jen v takových vo-
zích, jichžto postranice k sobě dokonale 
přiléhají; a pro větší bezpečnosti musí 
se také po stranách i po vrchu přikryti 
trochou slámy...

Čl. IX. Když se staví aneb stavby 
opravují, musí se rum aneb vykopaná 
hlína v domech takových, která mají 
prostranná nádvoří, skládati na nádvo-
ří, a takto nechť se hned v domě na vo-
zy nakládá a odtud na veřejná skla-
diště odváží. Nechávati rum na ulici 
ležeti přes nutně potřebný čas, zvláště 
pak přes neděle a svátky, jest zakázá-
no... Z domů takových, které mají sice 

nádvoří, ale žádného průjezdu, může 
se rum nebo hlína jen tehdá na ulici vy-
nášeti, když vozy ustanovené, aby je od-
vezly, již stojí před domem a když se te-
dy hned na ně nakládati může...

Čl. X. Stavivo nemá, když se staví, 
pro celou potřebu, nýbrž jen v menších 
částkách přiváženo, bez prodlení rov-
náno a v noci svítilnou s výstražným 
světlem opatřeno býti. Kdyby se v čas 
se stavbou nezačalo neb docela se zasta-
vila, musí stavivo ihned odklizeno býti... 
Písek, vápno a rum mají toliko u vnitřku 
domovním aneb pod lešením skládány 
a malta vždy na dvoře neb u vnitř domu 
připravována býti. Když se při někte-

ré práci stavební práší, mají stavebníci 
za suchého počasí povinnost, dáti ulici 
kolem staveniště několikrát denně vy-
datně kropiti a čas od času čistiti.

Čl. XI. Při menších opravách, při spra-
vování střech, při řezání dříví na ulici po-
vinni jsou držitelé nebo správcové do-
mův anebo nájemníci, jichž se týče, uli-
ci bez prodlení dáti vyčistiti, pokud tím 
zaneřáděna byla... Uhlí na ulici neb ná-
městí vysýpati nebo hromaditi se přísně 
zapovídá. S vozů se má uhlí jen v koších 
a putnách do vnitřních místností domů 
nositi; rozházíli se prach uhelný, budiž 
hned po skládání odklizen.

Čl. XII. Držitel nebo správcové domů 
a zvláště držitelé krámů jsou povinni, 
aby za letních dnů dávali kropiti chod-
níky a stezky.

Čl. XIV. Všichni držitelé domů, jejich 
správcové, domovníci a ostatní obyvate-
lé musí k tomu přísně hleděti, aby pří-
bytky, komory, krámy, záchody, chodby 
a schody vždy byly čisté, i ukládá se jim 
povinnost, by o to dbali, aby taktéž ná-
dvoří byla čistěna...

Čl. XIX. Kdykoli napadne sněhu, po-
vinni jsou držitelé domů aneb jich správ-
cové a domovníci, sníh podle domů neb 
jiných nemovitostí svých s chodníků 
neb stezek ihned potom, jak sníh přesta-
ne padati, a padáli více dní, každodenně 
do 8 hod. ráno dávati odklizeti...

Čl. XXII. V přesvědčení, že obyvatelé 
obce v těchto nařízeních uznávati budou 
jen prospěch svůj a obecní, o čemž ani 
pochybovati nemožno, očekává se, že ta-
to nařízení budou také náležitě plněna...

Připravil Patrik Benda

Když byl Žižkov ještě obcí...
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Práce
Nejčastějším povoláním byl na Žiž-

kově živnostník nebo dělník, dílen, výro-
ben a továren tu bylo dost. Nebyly tak 
velké jako např. na Smíchově nebo vů-
bec podél Vltavy, někteří podnikatelé 
označili za továrnu i svou menší živnost, 
vypadalo to lépe, když měli na vývěs-
ce napsáno továrník... Pak zde byla ne-
malá koncentrace lidí působících v ter-
ciální sféře – služby, výpomoc. Šlo často 
o ženy i muže, kteří pracovali v měšťan-
ských domácnostech, ale přímo v nich 
nežili. Zapotřebí bylo například zajistit 
dodávku potravin, otopu, teplé a stude-
né vody. Leckteří nájemníci neměli ani 
sklepy, kupovali uhlí na jeden den, tak-
že při jeho rozvozu se uplatnilo mnoho
místních. Po domech se rozvážel též pí-
sek, který se používal na podlahy. Prk-
na – pokud tam byla – se vydrhla doběla 
a posypala se bílým nebo žlutým pískem. 
Když se ušpinil, smetl se a vyměnil.

V 19. století už také poměrně hojně 
chodily do práce i ženy, byť spíše mlad-
ší, které neměly rodinu. Panuje před-
stava, že to přišlo až po II. světové vál-
ce, ale třeba rakouská statistika z roku 
1880 uvádí čtyřicetiprocentní zaměst-
nanost žen. To číslo bylo ve skutečnosti
ještě větší, neboť nezahrnuje ty, které 
pracovaly v živnostech svého manžela 
nebo na rodinném statku.

Zábava a volný čas
V Praze se slavily samozřejmě vše-

obecné církevní svátky, méně už typic-
ky venkovské. Předměstské části byly 
v tomto směru trochu mimo, obyvatelé 

sice pocházeli z venkova, ale z různých 
krajů. Z tohoto hlediska tu tradičního 
folklóru najdeme málo, zvyky nestači-
ly zakořenit. Na konci 19. a začátkem 
20. století se novými těžišti zábavy stá-
vají například biografy nebo místa nabí-
zející atrakce cirkusového typu. Na Se-
novážném náměstí jste se mohli přijít 
podívat na panoptika, diorámy, pano-
rámata, to se pracovalo se světelnými 
efekty v kulisách. Žižkov byl krom toho 
výrazně český, prosazovaly se tu tudíž 
různé spolky a organizace, které se za-
měřovaly na volný čas, třeba turisté, So-
kol či Orel.

Oblíbenou činností všech středosta-
vovských skupin bylo výletnictví, pořá-
daly se výlety na památná místa v okolí, 
Žižkaperk byl na dosah, to byl vhodný 
cíl výpravy v den výročí husitské bitvy... 
Za hradbami vnitřní Prahy byla aréna, 
kde se hrálo divadlo, za hezkého poča-
sí se tam vydala celá rodina pana mis-
tra včetně zaměstnanců. Jezdilo se i vla-
kem, železnice byla tehdy relativně lev-
ná, pokud jste nebazírovali na první tří-
dě. Třetí nebo čtvrtá již nevyšla nijak 
draze a železniční sít byla velice hustá.

Naši předkové všeobecně neradi cho-
dili pěšky. Velké přemisťování v rámci 
města nebylo nijak časté, ještě v polo-
vině 19. století žili ve vnitřní Praze lidé, 
kteří vzpomínali, že jenom jednou za ži-
vot přešli přes kamenný most směrem 
na Hradčany. Zejména ženy se nechtěly 
pohybovat příliš daleko, bylo to považo-
váno za nebezpečné a zbytečně unavu-
jící. Obyvatelé Žižkova se ale většinou 
přistěhovali odjinud, takže tuto psychic-
kou bariéru překonali a byli schopni 
chápat celé teritorium města jako mís-
to, kde se mohou zabavit a zaměstnat.

Domácnost 
– praní a vaření

Provoz domácnosti byl mnohem ná-
ročnější, než je dnes. Dokonce i chud-
ší rodiny najímaly pomocnici, alespoň 
na praní. Protože to by hospodyně sama 
nezvládla, tedy pokud neměla pět do-
spívajících dcer. Z nejbližšího pivovaru 
se musela nanosit v putnách teplá voda 
do necek, pak se pralo, vyvařovalo, věše-
lo na pavlačích. A taky se ten den odbý-
valo jídlo, živitel šel do hospody, umož-
ňovala-li to finanční situace. V Praze 
a okolí se většinou pralo v pondělí, teh-
dy se neslušelo chodit na návštěvu. V zi-
mě jednou za dva měsíce, v létě jednou 

za měsíc. Byl to fyzicky i organizačně 
náročný úkol.

Vaření v 19. století nemůžeme posu-
zovat podle Rettigové, která se vzdělá-
vala v zámecké kuchyni. Nejvíc záleže-
lo na tom, co si rodina mohla dovolit. 
V zásadě se vařilo daleko jednodušeji 
– k obědu, nebo k večeři byla polévka 
a někdy druhé jídlo. Během týdne luš-
těniny, kaše, masa bylo málo, pokud ne-
bylo pro všechny, dostal jej pouze otec 
a synové. Vybírala se jídla, která nevyža-
dovala dlouhou přípravu. Ne že by naši 
předci neznali složité recepty, ale často 
měli jen kamna, sporák v té době exis-
toval jen v moderně zařízených domác-
nostech. Peklo se tak, že se připravilo 
těsto, které se odneslo k pekařovi. Ten 
stejně musel mít pec stále roztopenou, 
a tak svým zákaznicím většinou zdarma 
upekl. Podporovalo to sousedské vzta-
hy, hospodyně se sešly, čekaly a klábosi-
ly, na což děti rády vzpomínají.

Voda a hygiena
S vodou byly na kopci problémy, při-

rozených pramenů bylo málo, proto se 
Žižkov podílel na výstavbě vodovodu 
z Káraného. Vyšší poloha nad řekou 
ale přinášela jednu výhodu. Ve čtvrtích, 
které ležely nízko u Vltavy, se po tuhé 
zimě, když hodně mrzlo, často do ka-
šen a studní dostala vltavská voda a ja-
ro pak bylo ve znamení tyfových epide-
mií. Samozřejmě se díky migracím šířily 
nemoci i na Žižkov.

Záchody bývaly suché a na dvoře, 
to nebylo nic výjimečného ani ve vnitř-
ní Praze, třeba na Příkopech v oblas-
ti Rytířské ulice jste je našly ještě v de-

vadesátých letech předminulého století. 
Na Žižkově se ale nacházely i v novo-
stavbách, na to se kriticky poukazova-
lo. Později se stavěly jeden dva záchody 
na podlaží, příčinou sousedských sporů 
se stávalo, kdo je umyje a kdo tam déle 
trůní. Zalévaly se ručně a odpad odchá-
zel do kanalizace, která byla také ter-
čem neustálé kritiky. Koupelny neměly 
dokonce ani domy na Královských Vi-
nohradech. Až před I. světovou válkou 
začaly na Žitnobranské ulici vyrůstat 
činžáky s tímto vybavením, ale ty byly 
určené pro měšťanskou nebo úřednic-
kou elitu.

Počet dětí
Běžná rodina měla šest sedm potom-

ků, nesmíme ale zapomínat na to, že dět-
ská úmrtnost byla vysoká, takže dospě-
losti se dožila sotva polovina. V roce 
1880 umíralo do pátého roku věku kaž-
dé druhé dítě a ve městech to bylo ješ-
tě horší. Zajímavé je, že se dá statistic-
ky prokázat, že v úřednických vrstvách 
se rodilo méně dětí. Potraty byly samo-
zřejmě protizákonné, právě proto však 
obchod andělíčkářek jen kvetl a zákrok 
byl drahý. Pokud otěhotněla neprovda-
ná žena, znamenalo to výraznou dis-
kvalifikaci jak pro ni, tak pro dítě. Řada 
povolání manželský původ vyžadova-
la, například armáda nebo státní služ-
ba. Ze setrvačnosti se podobná nařízení 
udržovala i později, když už nic takové-
ho zákon nestanovil.

Kriminalita
Už Jan Neruda mluví o Královských 

Vinohradech, kterých byl Žižkov dlou-

ho součástí, jako o jednom z nejnebez-
pečnějších míst velké Prahy. Souviselo to 
asi nejvíce s mohutným pohybem cizích 
lidí, který přál kriminálním živlům, jejich 
anonymitě a ukrytí se v davu. Ráno, jak-
mile se otevřely brány, proudili po Čer-
nokostelecké trhovci, ten rytmus – ko-
lem páté šesté do Prahy a v jednu zase 
zpátky – jim zůstal i po zbourání měst-
ských hradech. Profitovali na tom ti, kte-
ří bydleli poblíž cesty a nabízeli prodej-
cům občerstvení apod. Na Žižkově bylo 
tedy na rozdíl od vnitřního města, kde 
bylo vše uzavřenější a sousedštější, běž-
né, že třeba do hostinců přicházelo velké 
množství přespolních, zcela neznámých 
lidí. Také koncentrace obyvatel tu byla 
větší a jednalo se spíše o chudší vrstvy. 
Kamenní Pražáci považovali tuto oblast 
za méně bezpečnou a měli podle všeho 
pravdu. Na druhou stranu když si vez-
mete dobové zprávy o kriminalitě, tak 
je to dnes úsměvné, deset let se vzpomí-
ná na jeden velký mord – protože žád-
ný jiný nebyl!

Ženy a hospody
Ženy pily alkohol méně a ne na veřej-

nosti. Do hospod prakticky nesměly, ani 
na Žižkově, o němž by se přitom dalo 
říci, že zde byla morálka uvolněnější. 
Výjimkou byly některé výletní hostince, 
kde byla žena v doprovodu muže přija-
telná, a pak kavárny a cukrárny, ale těch 
jste tady mnoho nenašli. Když se dívka 
nebo paní objevila v normální putyce, 
nebyla považována za počestnou. Ma-
ximálně tam mohla shánět manžela, ale 
ne, aby si sedla a poručila pivo...

Připravila Michaela Púčiková

Dějiny všedního žižkovského dne před 125 lety
V minulém čísle Radničních novin Prahy 3 
jsme přinesli první část delšího rozhovoru 
s PhDr. Pavlou Vošahlíkovou, DrSc., vedoucí 
oddělení biografických studií Historického 
ústavu AV ČR. Jako odbornice na tzv. dějiny 
všedního dne nám odpovídala také na otázky 
vztahující k jednotlivým oblastem veřejného 
a soukromého života na Žižkově v době jeho 
povýšení na město.

Žižkov v červenci 1875: někdejší Vídeňská silnice, později Poděbradova třída, dnes 
Koněvova. Vpravo nahoře část východního výběžku Vrchu svatého Kříže (Parukář-
ky), v pozadí na obzoru Židovské pece. 
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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

Firma Š+M - provádí tyto práce
MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
výroba, montáž, začištění • rozpočty, konzultace zdarma
tel./fax: 241 494 620, mobil: 603 485 331

&
125 let města Žižkova  aneb „Co bychom se báli v té německé dáli...“

 FOTBALOVÁFOTBALOVÁ
SS HHOWOW

10. 6. 2006 od 13.30 hod.  Sportovní areál Pražačka
turnaj 4 minižákovských pražských týmů, fotbaloví internacionálové, 
rozhodčí ČMFS, zábava, soutěže, tombola, vystoupí mj. T. Savka, 
S. Hložek, M. Tankwey, D. Mattioli, L. Semelka...

městská část 
Praha 3

Partneři
akce:

DĚTSKÝ 
 DEN

V klidném klubovém prostředí Vám nabízíme:
� posilovnu 
� aerobní trenažéry 
� finskou klubovou saunu 
� vířivou vanu 
� profesionální solária
� masáže 
� regenerační lehátka

� občerstvení a sportovní výživu
 Po–Čt:   9.00–13.00; 15.00–22.00 
 Pá:   9.00–13.00; 15.00–21.00
 So–Ne: 15.00–20.00
Biskupcova 75 (vchod z ulice Na Hlídce)
Praha 3 – Žižkov, tel.: 271 770 204
www.fitnesscentrum.zde.cz

BODY–PERFECTING CLUB Petr Vávra

Ot
ev

íra
cí

 
do

ba
:

AKCE!AKCE!
PŘEDPLATNÉ PŘEDPLATNÉ 

DO POSILOVNY DO POSILOVNY 
PRO PARTNERAPRO PARTNERA

ZA 50 %ZA 50 %

Akceptujeme poukázky

Z Š L u p á è o v a ,  P r a h a 3 - Ž i ž k o v

pro všechny seniory MČ Praha 3 bezplatný kurs

Základy práce s počítačem
• základy práce s internetem • jak elektronicky na radnici

• kam na internetu za zábavou

od května do prosince 2006 
každou středu od 16 do 18 hod. 

v budově Základní školy Lupáčova 1
Jak se můžete přihlásit?

na telefonu: 222 715 691, pí Komrsová, pí Mgr. Drymlová
písemně: ZŠ Lupáčova 1, 130 00 Praha 3, pí Mgr. Drymlová 

osobně: ve vrátnici ZŠ Lupáčova 1, Praha 3

Projekt vzdělávání seniorů 
připravený ZŠ Lupáčova 1 ve spolupráci 
s ÚMČ Praha 3, Domem s pečovatelskou 
službou Praha 3 a jednotlivými ministerstvy

nabízí

NEVOLTE STEREOTYPNĚ, 
MÁTE DALŠÍ ALTERNATIVU!

Z PROGRAMU NEZDEM:
(předseda Vladimír Železný)
�  Razantně a nemilosrdně zatočíme 

s korupcí na všech úrovních
�  Víme, co udělat se zbytečným Senátem!
�  Lepší podmínky pro Česko v EU
�  Rovná a sociálně vlídná daň
�  Byty našim občanům, ne spekulantům z EU
�  Máme rádi ženy! V managementu 

i v politice!
�  Podpoříme obce, které se starají o seniory25

volte
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Milíčova 5, Praha 3
tel.: 775 210 756

pondělí–pátek  12–24 hod.
sobota 18–24 hod.
neděle zavřeno

každý pátek živá hudba
Budweiser Budvar 120

bohatě zásobený bar
salonek pro 20–25 osob

možnost uspořádání oslav 
jmenin, narozenin apod.
nebo rezervovat celý bar 
pro uzavřenou společnost 

zajištění občerstvení 
v podobě studené kuchyně 
při předložení inzerátu sleva 10 %

ÚČETNÍ FIRMA ZPRACOVÁVÁ
• účetnictví a daňovou evidenci malých organizací 

včetně mezd • DPH • silniční daň • daň z nemovitosti
• daňová přiznání • ekonomické a daňové poradenství

Kancelář: Praha 3, Biskupcova 21
Tel.: 222 581 575, 777 025 835, 607 558 366

INZERCE

1

1 – historická tramvaj 
v Táboritské, 2 – piet-
ní akt u hrobu Karla 
Hartiga, 3 – barvami
Českých radiokomu-
nikací nasvícená Žiž-
kovská televizní věž, 
4 – panelová disku-
se v zasedací síni rad-
nice, 5 – příjezd auto-
mobilových veteránů 
na stadion Viktorky, 
6 – předs   eda redakč-
ní rady Martin Ben-
da v zápase Žižkov 
vs. Klabzubova jede-
náctka, 7 – lidumilný
císař František Josef I.     2 3

4

5 6

7
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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

sestava do
týdne

•

•

•
•

1. Dostavba pra�ského metra a rozšíøení sítì tramvajových tratí
2. Více zelenì v pra�ských sídlištích a ulicích, o�ivení projektu

zeleného prstence okolo Prahy
3. Dostupné bydlení pro mladé Pra�any
4. Úèinná a kvalitní rekonstrukce a modernizace panelových

domù
5. Veøejná doprava v Praze zdarma pro všechny seniory a �eny

na mateøské dovolené
6. Bezpeèné mìsto – policisté v ulicích
7. Úctu a bezpeèí pro �ivot seniorù v Praze
8. Dostavba vnìjšího silnièního okruhu Prahy s podporou státu
9. Èistá Praha pøátelská a vstøícná k Pra�anùm

i návštìvníkùm Prahy
10. Budoucnost Prahy – evropské centrum vzdìlávání,

vìdy a obchodu

DESET ZÁVAZKÙ PRO PRAHU PRACUJI
PRO VÁS

Politika jako slu�ba lidem

Sociálnì tr�ní stát

Recept proti korupci: veøejná kontrola

Politiku pova�uji jako prostøedek pro dosa�ení svého cíle,
a tím je vybudovat z Èeské republiky standardní evropský
stát, postavený na stabilních hodnotách západoevropské
kultury.

Za prioritu pova�uji sociálnì tr�ní hospodáøství, které
umo�ní ekonomický rozvoj a zároveò i vysokou kvalitu
�ivota všech obèanù Èeské republiky. Mým vzorem kvalitní
a dobøe fungující spoleènosti jsou zemì jako Rakousko,
Nìmecko, Dánsko a Švédsko. Udìlám vše pro to, aby naše
republika byla sociálnì vyspìlou zemí s vysokou mírou
vzdìlanosti a kultury, v èem� spatøuji další cestu k rychlému
ekonomickému rùstu. Z tohoto dùvodu se zasadím o to,
aby nejlepší investièní pobídky dostávaly ty subjekty, které
pøinesou rozvoj vìdy, výzkumu, slu�eb, obchodu a obecnì
všech èástí tzv. vzdìlanostní ekonomiky.

Ze svých zkušeností, které jsem získal ve funkcích ve
zdravotnictví vím, �e nejvìtším problémem je nastolování
poøádku a hájení zájmù lidí proti mocným lobby, které
nevidí jiný cíl, ne� z lidí dostat co nejvíce finanèních
prostøedkù pro sebe. Proto si myslím, �e mnohá opatøení,
která jsem realizoval vyvolala tak silný a� hysterický odpor.
Budu i nadále prosazovat co nejširší veøejnou kontrolu nad
vším, co se lidí dotýká a co také ze svých daní platí. Veøejná
kontrola je jedním z nejúèinnìjších nástrojù k potírání

korupce. Proto jsem napøíklad prosadil zveøejòování
všech hospodáøských údajù neziskových

nemocnic a souèasnì veøejnou kontrolu
kvality poskytované zdravotní péèe

v tìchto organizacích. Chci tento
recept uplatnit i v ostatních
oblastech veøejného �ivota.

MUDr. David RATH
ministr zdravotnictví Èeské republiky,
lékaø a uèitel na lékaøské fakultì,
soukromý ambulantní internista v Praze
a primáø záchranné slu�by
ve Støedoèeském kraji,
zakladatel a první pøedseda Lékaøského
klubu, prezident Èeské lékaøské komory.

Zajistíme prodej Vašeho 
bytu, domu, pozemku.

volejte 800 888 242
RE/MAX Masters Reality, Praha 1, Jindřišská 27

GSM: 774 242 251, tel.: 222 242 242
jiri.mihalo@remax-czech.cz
www.remax-czech.cz

Mezinárodní síť realitních kanceláří

 

 
 
 
 

•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
w

w
.l

e
x

is
.c

z

Nový školní rok 2006/07 zahajujeme již 11. 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.

–

  
 

r e a l i t y
Chcete prodat, koupit, pronajmout nebo  
si najmout byt, dům, nebytové prostory, 

rekreační objekty nebo pozemky?

Kontaktujte naše makléře: 
 z.travel.radka@seznam.cz tel: 724 850 360
 z.travel.radek@seznam.cz tel: 724 850 361
 z.travel.ilca@seznam.cz tel: 724 850 362

Naším cílem není bombastická inzertní 
reklama Vašeho přání, ale perfektní 

osobní přístup. Vyzkoušejte!!!

IGL jazyková škola

Moje léto 2006
10. 7. – 31. 8.
� Kurzy angličtiny a němčiny
Z 16 (60 hod, 4990 Kč) možných návštěv si 
vyberte minimálně 10 (40 hod, 3330 Kč), 
kdy můžete přijít, a přizpůsobte si tak 
Váš kurz Vašemu volnému času.

Nebo náš standardní program:

� Dopolední, večerní, crash kurzy
� Kombinace s IGeL Regensburg

Ceny od 83 Kč 
za vyučovací hodinu!
IGL, Vinohradská 40, Praha 2

tel.: 222 251 802, 222 251 787, fax: 222 254 376 
www.igl.cz, info@igl.cz

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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Červen

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

9. 5. – 2. 6. THEODORA PATRICK: 
Olejomalby

8. 6. – 7. 7. MARTIN KOLÁŘ, VENDULA 
FREMLOVÁ: Fotografické záznamy 
a malby (vernisáž 8. 6. v 17.00) 

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

  1. čt 18.00 Moderní doba (FK)
20.00 Malá pokušení (premiéra 
krátkého filmu, vstup zdarma)
20.30 Život Briana (FK)

  2. pá 18.00 Krátký film o zabíjení (FK)
20.30 Capote
22.30 3-iron

  3. so 18.00 Ráj hned teď
20.30 Faktótum
22.30 Ostrov (FK)

  4. ne 18.00 Luk
20.30 Čas, který zbývá

Pan Dolby a pan Digital 
představují soundtracky

  5. po 18.00 Walk The Line
20.30 Kouř (FK)

  6. út 18.00 Arizona Dream (FK)
20.30 Underground

  7. st 15.30 Manderlay (FK pro SŠ)
18.00 Město bohů
20.30 Pink Floyd – The Wall (FK)

  8. čt 18.00 Věčný svit neposkvrněné mysli
20.30 Dvojí život Veroniky (FK)

  9. pá 18.00 Tajemství slov
20.30 Zvětšenina (FK)
22.30 Wallace & Gromit: 
Prokletí králíkodlaka

10. so 10.00 Crwecon – velká komiksová 
akce (křest knihy Nitro těžkne 
glycerínem J. Gruse a Š. Kopřivy 
+ přednášky a panely o komiksech)
18.00 Old Boy
20.15 Brazil (FK)
22.45 Mrtvá nevěsta Tima Burtona

11. ne 18.00 Tajemství oceánu
20.30 Metropolis (FK)

12. po 18.00 MS 2006 ve fotbale: ČR – USA 
(komentuje D. Vávra a T. Kafka)

Miniprofil: Lars von Trier
13. út 18.00 Manderlay

20.45 5 překážek
14. st 15.30 Saló aneb 120 dní Sodomy 

(FK pro SŠ)
18.00 Dogville
20.45 Idioti (FK)

15. čt 18.00 Zloději kol (FK)
20.30 Kachní sezóna

16. pá 18.00 Amores perros
20.45 Fuck Me
22.30 Štěstí

17. so 18.00 MS 2006 ve fotbale: ČR – Ghana 
(komentuje Karel a Máňa)

18. ne 18.00 Dívka s perlou
20.30 Apocalypse Now Redux

19. po 18.00 Wallace & Gromit: 
Prokletí králíkodlaka
20.30 Motocyklové deníky (FK)

20. út 18.00 A tou nocí nevidím 
jedinou hvězdu
20.30 Zlomené květiny

21. st 15.30 Navigátor: Středověká odysea 
(FK pro SŠ)
18.00 Spalovač mrtvol (FK)
20.30 Super Size Me

22. čt 16.00 MS 2006 ve fotbale: ČR – Itálie 
(komentuje E. Kočičková)
20.30 Kafe a cigára

23. pá 18.00 Jediná noc
20.30 V zajetí rychlosti
22.45 Mechanický pomeranč

24. so 18.00 Match Point – Hra osudu
20.30 Zkrocená hora
22.45 Shining

25. ne 18.00 Stopařův průvodce po Galaxii
20.30 Taking Off (FK)

70 filmových let Jana Němce
26. po 17.00 MS 2006 ve fotbale: ČR – ? 

(když postoupíme...)
18.00 Krajina mého srdce 
(FK, když nepostoupíme...)
20.30 O slavnosti a hostech (FK)

27. út 17.00 MS 2006 ve fotbale: ČR – ? 
(když postoupíme...)
18.00 Noční hovory s matkou 
(FK, když nepostoupíme...)
20.30 Toyen (FK)

28. st 18.00 Perličky na dně
20.30 Démanty noci

29. čt 18.00 Kachní sezóna
20.30 Luk

30. pá 18.00 Na východ od ráje (FK)
20.15 Plechový bubínek (FK)
22.45 Já a ty a všichni ostatní

Filmy pro děti
  3. so 15.30 Krtkova dobrodružství V
  4. ne 15.30 O kocouru Mikešovi a jeho 

přátelích I
11. ne 15.30 Štaflík a Špagetka
17. so 15.30 Pohádky krásné Šeherezády
18. ne 15.30 Pojďte, pane, budeme si hrát II
24. so 15.30 Brundibáři
25. ne 15.30 Putování za švestkovou vůní I

Filmy pro seniory
  6. út 10.00 U konce s dechem
13. út 10.00 Fimfárum II
20. út 10.00 Číňan
27. út 10.00 Kdo se bojí Virginie 

Woolfové?

23. út 10.00 Luk
30. út 10.00 Kachní sezóna

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

  1. čt 19.30 Koncert pro Amnesty 
International: PAVEL ŠPORCL 
+ DRUMTREK – PAVEL FAJT & 
host MONIKA NAČEVA + PAVLA 
MILCOVÁ & TARZAN PEPÉ

  2. pá 19.30 DG 307 *
  3. so 20.00 KABARET CALIGULA 

& PACHÝŘ PAČEJOFF: 
Kvéry a Maňáscy II

  4. ne 18.00 Respect Festival 2006: 
DAVID KRAKAUER 
& SOCALLED WITH KLEZMER 
MADNESS + PRESSBURGER 
KLEZMER BAND + KLEC

  6. út 19.30 Future First Line: THE SLOTS *
  7. st 19.30 JARRET A TOMÁŠ 

KOČKO & ORCHESTR 
(dvojkřest aktuálních CD) *

  8. čt 19.30 ANOTHER WAY (křest alba)
  9. pá 20.00 BRUNO FERRARI
12. po 18.00 MS 2006 ve fotbale: ČR – USA 

(velkoplošná projekce, vstup zdarma)
13. út 19.30 Future Line: X CHURCH *
15. čt 19.30 ZÁVODNÍCI, 

support: OVČÁCI ČTVERÁCI
16. pá 20.00 MATAPA NA KREV 

(1. repríza)
17. so 18.00 MS 2006 ve fotbale: ČR – Ghana 

(velkoplošná projekce, vstup zdarma)
19. po 20.00 SERGEJ FEDOTOV 

& DIVADLO U MOSTU: 
M. McDonagh – Kráska z Leenane

20. út 19.30 Future First Line: 
SUNFLOWER CARAVAN *

21. st 20.00 SERGEJ FEDOTOV 
& DIVADLO U MOSTU: 
N. V. Gogol – Večery na samotě 
poblíž Dikaňky

22. čt 16.00 MS 2006 ve fotbale: ČR – Itálie 
(velkoplošná projekce, vstup zdarma)

23. pá 19.30 RODOLPHE BURGER 
A METEOR BAND

27. út 19.30 Future Line: QUITE QUIET *
28. st 19.30 ENCOUNTERS (audiovisual 

explorations) + REINHOLD 
BIDNER + MACHINE FUNCK 
+ JEŽÍŠ TÁHNE NA BERLÍN

29. čt 19.30 OHM SQUARE
30. pá 19.30 SVADBAS

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

  1. čt 19.30 TRIO BERGERETTES 
(W. A. Mozart – Trio Es dur 
„Kegelstatt“, J. Brahms – Trio H dur 
op. 8, B. Martinů – Trio č. 3 C dur)

10. so 15.00 J. KOSINOVÁ – mezzosoprán, 
D. KOSINOVÁ – klavír 
(árie z oper A. Dvořáka, 
Ch. W. Glucka a G. Bizeta 
a výběr z písňových cyklů 
B. Martinů a A. Dvořáka)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

13. út 19.30 MALÁ ČESKÁ MUZIKA 
J. POSPÍŠILA: Čarovné letní noci

14. st 19.30 PĚVECKÝ SBOR ČVUT 
(J. S. Bach, A. Scarlatti, A. Dvořák, 
L. Janáček, A. Tučapský, B. Bartók, 
N. Rimskij-Korsakov, W. A. Mozart)

15. čt 19.30 HARMONIA MOZARTIANA 
PRAGENSIS a hosté 
(V. Vlna – zhudebnění textu 
E. Schulhoffa Osobní vyjádření 
ve prospěch všeobecné 
srozumitelnosti; premiéra: 
P. Pokorný – Pražské nokturno, 
S. Jelínek – Divertimento č. 6 pro tři 
fagoty, I. Kurz – Včelí políbení, 
U. R. Fortin – Modrosmutná 
panenka, Z. Šesták – Nonetto)

19. po 19.30 MUSICA BOHEMICA: 
Vzpomínka na flétnistku 
J. Novákovou

21. st 19.30 J. PŘÍHODA – violoncello, 
V. STRNAD – klavír, hosté: 
HEROLDOVO KVARTETO 
(C. Franck – Sonáta pro violoncello 
a klavír, F. Schubert – Kvintet C dur 
D 956)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
24. 5. – 23. 6. J. KUNDRÁT: Čerti, klauni 

a ti druzí (dřevěné reliéfy a figurky)

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.

Tanec Praha 2006
Představení XVIII. ročníku mezinárodního 
festivalu soudobého tance a pohybového di-
vadla se uskuteční také v Divadle Archa a Saz-
ka Areně. Celý program najdete na interne-
tové adrese www.tanecpraha.cz.
2. – 4. 20.00 Granhoj Dans: Obstrucsong
  5. po 20.00 K. Foss – Nanonach: 

Struktury vratkosti
  6. út 20.00 CobosMika – VerTeDance: 

Beneath the Silence; Z. Kozánková – 
Artyci: Cocoon Invisible; M. Záhora 
– Nanonach: Synchronicity

11. a 12. 20.00 Evropská taneční laboratoř 
Nr. 1 – N. Schetnev: My Picture 
Vanished; A. Šeiko: Frozen Sand

13. a 14. 20.00 Evropská taneční laboratoř 
Nr. 2 – T. I. R. Danza: Long Necked 
Chicken; K. K. Andersen: WEGO 
An Assisted Solo; Y. Mantafounis 
& K. Skiada: Shadow´s Projection

15. a 16. 20.00 Evropská taneční laboratoř 
Nr. 3 – Z. Simon: Fleischlos; 
Noema Dance Works: Affect; 
Compagnie IGI: Ibi L`ohun

18. a 19. 20.00 Evropská taneční laboratoř 
Nr. 4 – S. Kempster: Game Over; 
M. Mualem – G. de Filippis: 
In Between; M. Azcue: Desert

22. – 24. 20.00 Delfos Contemporary Dance 
Company: Brief Moments

25. ne 20.00 P. Hauerová – TOW: 
Turing Machine

7., 8., 20. a 28. 19.30 Uvolněte se, prosím 
(talk show J. Krause)

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  1. čt ZÁSKOK
  2. pá BLANÍK
  4. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
  6. út DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ
  9. pá CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
11. ne 16.00 a 19.00 VRAŽDA 

V SALÓNNÍM COUPÉ

DIVADLO KONZERVATOŘE
  5. po W. Kohlhaase, R. Zimmerová: 

RYBA VE ČTYŘECH (derniéra)
12. po KONZERVOVÁNÍ

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC
10. so D. Bartek, T. Belko, W. Shakespeare: 

SMRAD Z ELSINORU 
(Divadlo Šrapnel)

13. út BEZEFŠEHO (koncert)

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
  6. út 16.00–17.30 Akademie tanečních 

kroužků (vstup zdarma)
  7. st 16.30–18.00 Akademie hudebních 

kroužků (vstup zdarma)
  8. čt 9.00–12.00 Rozlučka v klubu Ulitka 

(letní pauza do 2. 10.)
16.30–18.00 Vystoupení dramatického 
kroužku (vstup zdarma)

15. čt 16.30–19.30 Ruční papír – art studio 
(pro rodiče a děti; cena 40 Kč) *

21. st 17.00 Vernisáž prodejní výstavy 
Keramického studia Ulity (do 27. 6., 
otevřeno – po, út a čt v 13.00–18.00, 
pá v 13.00–16.00; výtěžek věnován 
na adopci na dálku)

INZERCE

 � Nová Trojka (Jeseniova 19) hledá 
spolupracovníky: * lektorku kerami-
ky pro děti i dospělé, * lektorku hu-
debně-pohybových programů pro děti, 
* uklízečku. Vhodné pro rodiče na RD. 
Nástup v září. Tel. 603 416 724
� 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

� Koupím rádia do r. 1960, elektron-
ky, krystalky. Tel. 777 855 344 
� Dne 21. června 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.
� 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
� Malířské a lakýrnické práce.
Úklid. Levně – kvalitně. P. Sus.
Tel. 603 505 927
� 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

� 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
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600 
� 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
� Výklad karet. Tel. 720 157 707
� Koupím větší byt na Praze 3. Nejlé-
pe cihlový. Tel. 608 555 330

� Přímý zájemce koupí v Praze 
byt, dr. nebo os. vlastnictví. Platba 
hotově možná. Tel. 222 210 495
� Vyměním obec. 2+1, 60 m2, na Žiž-
kově, za podobný nebo menší (okolo 
50 m2) kdekoliv v Praze – i před priva-
tizací. Tel. 728 371 309
� Hledám byt od 2+1, min. 50 m2, cih-
la, OV, DV, platba hotově, nebo výmě-
na, RK nevolat. Tel. 777 844 077
� Vyměním obecní byt 2+kk, 60 m2, 
I. kat., lodžie, cihla, v dobré lokalitě 
v P3, za menší, obecní, I. kat., do 45 m2. 
Tel. 776 657 105 
� Hledám pěkný byt na Praze 3. Od ve-
likosti 2+kk. Tel. 608 580 433
� Vym. slunný obecní 1+kk, 37 m2, 
I. kat., panel, zvýš. přízemí, ÚT, v Jese-
niově ul. u Parukářky, smluvní nájemné 
5000 Kč/měs., za větší obecní i před pri-
vatizací, ne majitel. Tel. 777 071 071,
e-mail: Lenicka.LB@seznam.cz

� Vyměním pěkný byt 2+1, 90 m2, 
s bohatým přísl., vlast. top., za menší, 
50–60 m2, stát. před privatizací. Ostat-
ní dohodou. Tel. 721 970 903
� Velký státní 3,5+1, 112 m2, vyměním 
za menší, státní 3+kk, 3+1, ne přízemí, 
u Flory. Tel. 604 601 080
� K pronájmu nebytový prostor – 
Chlumova ul., samostatný dvoupod-
lažní objekt, 344 m2, měsíční nájem-
né 165 Kč/m2 včetně 1 zděné garáže 
a 1 parkovacího stání v objektu. 
Tel. 607 505 122
� Prodám zděnou garáž na Krejcárku. 
Tel. 222 729 621 – odpoledne
� K pronájmu nebytový prostor –
Chlumova ul., 55 m2, měsíční nájem-
né 165 Kč/m2 včetně 1 parkovacího 
stání v objektu. Tel. 607 505 122

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

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17)
14. st 18.00 M. Kellner: Sociálně a

ekologicky angažovaný buddhis-
mus (přednáška)

Galerie Krásova 37
(www.culturecross.net)
17. 5. – 15. 6. výroční výstava Klubu 

fotografů amatérů v Žižkově
17. 6. – 15. 7. M. Kopecká: Obrázky 

z Bohnic (kresby, tisky, trička...)
Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  1. čt 20.00 Pale Blue Something
  3. so 20.00 Holmes Šolmes
  8. čt 20.00 Sedící kameny
15. čt 20.00 Back Doorman
22. čt 20.00 Sladký konec
29. čt 20.00 Psychoklub a výletníci
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
  6. út 16.30 D. Štětinová: K. H. Má-

cha a Babinský (přednáška)
20. út 16.30 PhDr. L. Neckářová: 

K. H. Borovský (přednáška)
Nová Trojka
(Jeseniova 19)
  2. pá 10.00 oslava Dne dětí – žong-

lování na Parukářce
5., 12., 19. a 26. 13.30–15.30 klub 

výtvarných technik (práce s pa-
pírem; malování na sklo; lino-
ryt a tisk; rozlučka – procházka 
se zmrzlinou)

  6. út 10.00 Emoční inteligence –
beseda

  19.30 setkání klubu MOC
7. a 14. 15.00–17.00 dárkové dílny 

(savování – trička; plážové ruční-
ky) – za pěkného počasí v IC Za-
hrada, tel. 728 375 861

  8. čt 16.00 závěrečný koncert hu-
debních kurzů

13. út 10.00 Jak zacházet s kojenci 
– praktický seminář

  19.30 večerní linoryty
17. 6. – 11. 9. centrum uzavřeno –

prázdniny
1., 2. a 22. 7. 9.00–13.00 keramický 

ateliér – čajové konvice (rezervace 
na tel. 736 257 201)

Římskokatolická církev
  6. út 18.00 M. Szabo a M. Verner: 

Úspěchy českého týmu v Egyptě 
(benefiční beseda s egyptologem 
– v Atriu, Čajkovského 12; vstup 
volný)

10. so 7.30 procházka po pražských 
uličkách spojená s návštěvou ko-
stela sv. Ducha a Uměleckoprů-
myslového muzea (sraz na plácku 
mezi ulicemi Masná, Kozí, Dlouhá 
a V Kolkovně)

27. út 18.00 M. Szabo a M. Krafl: 
Co je to veřejnoprávní? (benefič-
ní beseda s mluvčím ČT – v Atriu, 
Čajkovského 12; vstup volný)

30. pá 14.00 slavnostní otevření na-
učné stezky „Olšanské hřbitovy“ 
(sraz na hřbitově II., č. odd. 2 
– u vchodu od kostela sv. Rocha)

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  7. st 14.00 návštěva Dendrologické 

zahrady Průhonice (sraz na stani-
ci metra C „Opatov“)

  9. pá 16.00 Albatros: Předprázdni-
nově (pořad v Nové Trojce, Jese-
niova 19; přezutí s sebou)

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

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

Před čtyřiasedmdesáti lety, přesně 11. 6. 
roku 1932, byl založen Klub fotografů ama-
térů v Žižkově a od té doby se v něm vystří-
dalo několik generací lidí, které baví dívat 
se na svět kolem sebe objektivy fotoapa-
rátů. Vzniklo stovky a tisíce snímků, kte-
ré leckdy jedinečně zachycují dávné podo-
by žižkovských ulic, náměstí, domů, zákoutí 
a obyvatel a z nichž mnohé snesou srovnání 
i s pracemi profesionálů...

Klub se nyní – při příležitosti svých neku-
latých, ale úctyhodných narozenin – rozho-
dl dokázat, že amatér neznamená neumě-
tel. V Galerii Krásova 37 proto uspořádal 
výroční výstavu toho nejlepšího, co z ru-
kou členů KFAŽ vzešlo. Vernisáž proběh-
la 17. 5., staré i nové fotografie jsou k vidění 
ještě do 15. 6. -red-

Fotografie žižkovských amatérů

Základní umělecká škola v Praze 3, 
Štítného 5

obor výtvarný a dramatický
zve děti od 5 let až po dospělé

k zápisu na školní rok 2006/2007
Škola je zaměřena na specializovanou výuku 
pro zájemce o uvedené obory. Žáci 8. a 9. tříd 
se u nás připravují na střední umělecké školy, 
středoškoláci pak na vysoké umělecké školy, 
případně na samostatnou uměleckou dráhu.

tel.: 222 780 750
e-mail: zus.stitneho@zris.mepnet.cz
http://mujweb.cz/www/zusstitneho
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Blahopřání 
seniorům

Všem členům a ostatním seniorům,
kteří oslaví v červnu kulaté a půlku-

laté narozeniny, pře-
jeme do dalších let 
hodně zdraví a osobní 
pohody. Blahopřeje-
me: Josefu Balouno-
vi, Martě Čermáko-
vé, Olze Ingeduldové, 
Zdeňku Jůzkovi, Mi-
ladě Kavkové, Mar-
tě Pavlátové, Václavu 

Procházkovi, Miluši Sirůčkové, Iva-
nu Šťastnému, Irmě Vaňkové a Věře 
Zbrojové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Ischemická choroba srdeční
Srdce jako sval, který nezávisle na na-

šem vědomí „pumpuje“ krev po těle, 
musí pracovat trvale, bez odpočinku 
a celý život. Někdy rychleji (při zátěži 
fyzické, ale i psychické – stresu), jindy 
pomaleji (např. když spíme), ale neustá-
le. Extrémně citlivé je zvláště na přísun 
kyslíku, spotřebovává jej hodně a je-
ho nedostatek způsobuje jak narušení 
funkce tohoto orgánu (nepravidelný či 
vynechávající rytmus až přímo zástava), 
tak poškození srdeční tkáně, tj. struktu-
ry – morfologie svalových vláken.

Jako ischemickou chorobu srdeční 
označujeme poruchu prokrvení srdce 
v důsledku zúžení koronárních artérií 

neboli tepen věnčitých, které se stara-
jí o zásobení srdečního svalu – myokar-
du – kyslíkem a potřebnými živinami. 
K omezení prostupnosti těchto „vodi-
čů“ dochází při jejich kornatění. O ar-
teoskleróze jsem psal již dříve, tedy 
pouze připomenu: v jisté míře nás po-
stihuje všechny, jen potíže, které vyvo-
lává, jsou rozličné a přicházejí v různém 
věku. Jedná se o degenerativní proces, 
při kterém tuhnou a ztlušťují se tepen-
né stěny, protože se v nich ukládají tzv. 
arteroskleromové pláty. To postupně, 
někdy ale i náhle (při současném na-
sednutí žilního městku – trombu) vede 
k zúžení až uzávěru tepny, kterou pak 
nemůže normálně protékat krev.

Projevy ischemické choroby srdeční 
se liší podle toho, jak je rozvinuto kor-
natění koronárních artérií. V lehčích 
fázích nemusí pacient pozorovat žád-
né obtíže nebo pociťuje svíravou bo-
lest za hrudní kostí spojenou s úzkostí 
a pocením (tzv. angina pectoris). Jindy 
jej trápí dušnost, zpočátku jen při větší 
námaze, později i při obyčejných úko-
nech, jako je chůze, stravování, čištění 
zubů. Povšimnout si může také nepra-
videlné činnosti srdce. 

Závažnější problém představuje in-
farkt myokardu, ale o něm si povíme 
až příště.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Zdravotnické okénko

Rysy národního stylu rozpoznáme ta-
ké na školní budově na Žižkově náměstí 
č. 1/1300 (1924–1927). Projektoval ji Ko-
těrův žák František Vahala, absolvent 
Uměleckoprůmyslové školy a autor řa-
dy monumentálních staveb i rodinných
domů v Praze a jinde (sám bydlel 
na pražské Ořechovce v kolonii vil zná-
mých umělců od Pavla Janáka, Jarosla-
va Vondráka, Aloise Dryáka a Ladislava 
Machoně). Jeho pozoruhodná novokla-

sicistická škola s mohutnými věžemi je 
pojata poměrně moderně, všimnout si 
můžeme též inspirace severoitalskými 
renesančními paláci (vzpomeňme v této 
souvislosti třeba na Janákův Palác Adrie 
v Jungmannově ulici). Je to už architek-
tura, kde geometrický dekor ustupuje 
a projevuje se jen ve vertikálních vly-
sech a horizontálních římsách. Stavba 
byla nedávno kvalitně opravena.

Jan Lukeš, historik architektury

Praha 3 a moderní architektura XV.

Proč právě kostel na náměstí Jiřího 
z Poděbrad, který je pro mnohé až pří-
liš neobvyklý?

Nejen já si myslím, že to je zcela mi-
mořádné dílo moderní světové sakrál-
ní architektury. Vyšly o něm speciální 

publikace např. i v Londýně. Na jeho 
místě měl původně stát kostel v neoro-
mánském stylu, ale z toho posléze sešlo. 
Ve dvacátých letech byla vypsána archi-
tektonická soutěž, v níž nikdo nezvítě-
zil. Stalo se však něco nevídaného: po-

rota i soutěžící se shodli, že zakázku by 
měl dostat člověk, který se přitom sou-
těže vůbec nezúčastnil – Slovinec Josip 
Plečnik, jeden z nejvýznamnějších ar-
chitektů první poloviny 20. století a v té 
době architekt Pražského hradu. Pleč-
nik nabídku přijal. Dochovalo se ně-
kolik skic a krásný model, mimocho-
dem velmi odlišných od toho, co bylo 
nakonec na přelomu dvacátých a třicá-
tých let postaveno. Kostel nese králov-
skou symboliku (jablko, „hermelínový“ 
plášť), protože stojí na Královských Vi-
nohradech. I po konstrukční stránce je 
velice zajímavý, vnitřní prostor je zcela 
volný – bez sloupů a členění. Úžasný je 
nápad zavést do věže rampu, po které 
může dokonce i vozíčkář vyjet nahoru. 
Velkou výhodou je, že stavba je zacho-
vána v originální podobě, později nedo-
šlo k žádným úpravám, jako tomu čas-
to bývá.
Co by mohlo být překážkou zápisu?

Menší problém, který vidím, je ne-
dobrý stav náměstí. Existuje velmi kva-
litní projekt jeho rekonstrukce od archi-
tektů Melkové a Cikána, kteří svůj ná-
vrh konzultovali s nejvýznamnějším od-
borníkem na Plečnika – doktorem Pre-
lovškem. Vše mohlo být už dávno hoto-
vo, ale přišly povodně a peníze na úpra-
vu prostoru byly využity jinak. Bylo by 
samozřejmě dobré nyní náměstí revita-
lizovat. Podstatné ale je, že vlastní stav-
ba je v pořádku – na rozdíl od brněn-
ské vily Tugendhat, která už památkou 
UNESCO je několik let a přitom stále 
čeká na rekonstrukci, neboť její stav je 
hrozivý.

Jinou komplikací je, že nominována 
může být jen stavba, která je vyhlášena 
za národní kulturní památku, což kostel 
zatím není. Nikoho dříve nenapadlo dát 
jej zapsat, ačkoliv tento status má dnes 
množství objektů. Pokud je mi známo, 

žádost už podaly různé spolky a také
městská část, nepochybuji o tom, že bu-
de vyřízena kladně. Ale za jak dlouho, 
to nevím, je to v kompetenci Minister-
stva kultury ČR.
A co zařazení kostela mezi světové pa-
mátky přinese?

Setkal jsem se s extrémním názo-
rem, že by se zapisovat neměl, protože 
to přivádí příliš mnoho zvědavců, ale ta-
kový postoj mi připadá absurdní. Turis-
té přinášejí peníze. A bude-li jich jezdit 
víc, myslím, že to je pro obvod spíše po-
zitivum, a pokud se někdo vypraví dál 
od centra, na Žižkov nebo Vinohrady, 
odhalí půvaby těchto čtvrtí. Zápis ne-
ní spojen s žádnou finanční podporou, 
jde o prestižní záležitost. Mělo by to být 
rovněž povzbuzení pro místní patrioty.

Praha má samozřejmě štěstí, že na se-
znamu UNESCO je zapsáno celé její 
centrum. Mimo střed města se ale na-
chází několik dalších pozoruhodných 
staveb, například Břevnovský klášter či 
Müllerova vila, které jako světové pa-
mátky vedeny nejsou, ačkoliv by si to 
zasloužily. Popularizace dalších míst by 
měla tu výhodu, že turisté, kteří přetě-
žují centrum, by se rozptýlili na větším 
území.
Třetí městská část přidělila v tomto ro-
ce grant knize o architektuře Prahy 3, 
na jejímž vzniku byste se měl rovněž 
podílet. Můžete ji představit?

Napadlo mě, že by stálo za to udě-
lat průvodce po Žižkově a kusu Vino-
hrad, který by kombinoval dvě základ-
ní témata, historicko-urbanistické a ar-
chitektonické. Tu první část by měl na-
psat architekt Jan Sedlák, který je mi-
mořádně fundovaný odborník na urba-
nismus, zpracovával třeba územní plány 
pro některé oblasti městského centra 
a navrhoval úpravy veřejných prostor. 
Nastínil by historii celého území od nej-

starších dob po současnost, včetně mož-
ného budoucího vývoje, co všechno by 
se dalo dělat s místy, jako je kupříkladu 
nákladové nádraží. Doplněno by to by-
lo ilustračními snímky od jednoho z nej-
lepších českých fotografů – Karla Cud-
lína, který na Žižkově bydlí a svými fot-
kami dokáže zachytit zvláštní kouzlo té-
to čtvrti.

Druhý oddíl bych chtěl zpracovat já 
s Ester Havlovou, což je vynikající fo-
tografka architektury. Budu psát o za-
jímavých domech s tím, že důležitějším 
stavbám bychom věnovali více textu 
i vyobrazení. Také by se tam mohly ob-
jevit některé zajímavé hrobky z Olšan-
ských hřbitovů. Připojena bude mapka, 
ve které budou popisované objekty za-
kresleny, aby se čtenář dobře zoriento-
val. Uspořádání by mělo být chronolo-
gické, tedy od nejstarších památek, jako 
je kostel svatého Rocha, až k nejnověj-
ším stavbám.

Průvodce si představujeme nikoli jako 
reprezentační publikaci, ale jako praktic-
kou knihu, která by měla úzký formát, 
aby se dala pohodlně strčit do kapsy. Vy-
dá ji pravděpodobně známé nakladatel-
ství Argo, které mimochodem sídlí také 
na Žižkově, ve spolupráci s nakladatel-
stvím Titanic. Náš projekt dostal grant 
z Prahy 3, to je ale jen část sumy, která 
je k vydání zapotřebí. Podpora městské 
části by ale mohla přitáhnout pozornost 
sponzorů z řad institucí, které sídlí nebo 
staví na území třetího pražského obvo-
du. Věřím, že svou roli sehraje pocit sou-
náležitosti a také vědomí toho, jak je po-
znání minulosti důležité. Chtěl bych do-
kázat, že na Žižkově jsou stavby všech 
našich nejvýznamnějších architektů. Na-
jdeme tu také všechny moderní styly, 
od secese až po socialistický realismus, 
a samozřejmě soudobé trendy.

Připravila Michaela Púčiková

Občanské sdružení ianus je nezisko-
vou organizací, která podporuje celoži -
votní vzdělávání a celostní rozvoj jed-
notlivců a skupin. Své poslání naplňu-
jeme díky našim rozvojovým centrům 
(RC), která nabízejí kvalifikovanou po-
moc a radu v oblasti profesního i osobní-
ho růstu. Jedno sídlí v Liberci, RC ianus 
Praha zahájilo na sklonku března svou 
činnost v Jeseniově ulici č. 51 na Žižkově.

Ianus byl starořímský bůh všech za-
čátků, proto mu byl zasvěcen první mě-
síc v roce: leden – ianuarius. Dvě tvá-
ře boha Iana, hledící na opačné strany, 
připomínaly věčný koloběh minulosti 
a budoucnosti. Proto se k němu obra-
celi ti, kteří stáli před důležitou životní 
křižovatkou. I my dodáváme našim kli-
entům odvahu opustit staré a vykročit 
za novým.

RC ianus je určeno pro lidi znevý-
hodněné na trhu práce, zejména: • mat-
ky a otce na a po mateřské dovolené, 
• ženy a muže pečující o předškolní dě-
ti, • ženy a muže pečující o závislého 
člena rodiny, • ženy po 45. až 50. roce 
věku, • začínající podnikatelky.

Všem, kteří na sobě chtějí pracovat 
a obrátí se na nás, pomůžeme najít rov-
nováhu mezi soukromým a pracovním 
životem, zvýšit sebedůvěru, zmapovat 
jejich silné stránky, vyznat se na trhu prá-
ce, napsat správně životopis a motivač-
ní dopis, připravit se na výběrové řízení, 
nacvičit průběh přijímacího rozhovoru, 
zvýšit odborné znalosti v kurzech a re-
kvalifikačních programech (např. per-
sonalistika, administrativa, marketing, 
práce s PC a internetem, hospodyně, 
pečovatelka apod.).

Všechny služby RC ianus jsou bez-
platné. Navštívit je nás možné v pondělí 
až čtvrtek od 9 do 17 hod., v pátek od 9 
do 15 hod. Během účasti na programech 
je zajištěno hlídání dětí. Projekt je spo-
lufinancován Evropskou unií.

Ilona Kaiserová,
manažerka centra

Adresa:
Jeseniova 51, Praha 3
Kontakt:
tel.: 221 419 164, 731 502 209
e-mail: praha@ianus.cz
www.ianus.cz

PŘEDSTAVUJEME

Rozvojové centrum ianus Praha
Dýka v zádech?

Dosavadní výklady bitvy na Vítkově 
vždy předpokládali pouze jeden útok, 
a to čelní. Zkusme ale nyní na chvilku 
popustit uzdu fantazii (ovšem přísně 
v mezích mantinelů, které jsme si minu-
le vytyčili).

Křižácká jízda v počtu několika set 
železných rytířů se již sešikovala v pro-
storu Ohrady a rozjíždí se v mnoha řa-
dách za sebou po hřebeni Vítkova. 
První těžkooděnci naráží na dřevěnou 
hradbu. Plný počet tamních obránců 
je však dokonale připraven, nápor za-
chycují a oplácejí rány. Všude se rozlé-
há nepředstavitelný ryk a lomoz. Proto 
v té vřavě žádný z bránících bojovní-
ků nepostřehne menší pěší oddíl, který 
vystupuje zezadu, z prostoru dnešního 
Bulhara. Kryta viničními zídkami do-
stává se tato diverzní jednotka do tý-
lu srubů, bez námahy překonává ro-
zestavěné zadní zajišťovací opevnění 
a ocitá se v husitském zázemí. Zde za-
stihuje pouze těch 29 osob týlového za-
bezpečení, o kterých mluví kronikář 
Vavřinec. Povětšině ženy, starce a inva-

lidy. Rozpoutává se zuřivý boj na život 
a na smrt. Vetřelci pochopitelně mají 
fyzickou a technickou převahu, obrán-
ci i přes svou nevýslovnou statečnost 
padají jeden za druhým. Jistě také zou-
fale volají o pomoc, v rachotu bitvy 
však jejich křik zaniká. Zbývá jen má-
lo a záškodníci již zevnitř otevřou hlav-
ní bránu či provedou nějakou jinou de-
strukci... Vrchní velitel Jan Žižka, který 
vpředu úspěšně odráží útok, však pod-
vědomě vytuší, že za jeho zády není co-
si v pořádku. Jde se osobně přesvěd-
čit a upadá do pasti! V tento okamžik 
se kolo dějin může otočit o 180 stup-
ňů. Dobytí vítkovské pevnůstky by ješ-
tě nemuselo znamenat pád Prahy, Žiž-
kova smrt by však nepochybně dříve či 
o trošku později přivodila porážku hu-
sitství (ani Prokop Holý by se už ne-
stihl patřičně vzdělat a vycvičit). Dost 
možná, že Zikmundovi muži udělali 
v tuto chvíli rozhodující chybu – Žiž-
ka je díky pásce přes oko příliš známý 
a nápadný, takže hned vědí, kdo jim pa-
dl do rukou, a místo, aby s ním uděla-
li krátký proces, pokoušejí se jej dostat 

do zajetí živého. Tím ale ztrácejí draho-
cenné sekundy, vojevůdcova nepřítom-
nost na hradbě totiž jeho válečníkům 
neunikne, několik z nich se ho vydá-
vá hledat, to však již nejsou ženy z tý-
lové služby, nýbrž drsní cepníci... A tak 
jsou diverzanti odhaleni a vzápětí zne-
škodněni.

Vraťme se do šedivé historie. Jistě 
to přesně takhle neproběhlo. Ale pře-
kvapivě se tím vysvětlují rozpory v líče-
ní této fáze bitvy. Dosud jsme vycházeli 
z jejího popisu z pera Vavřince z Březo-
vé, ten však nebyl očitým svědkem a na-
víc jako univerzitní mistr sice bravurně 
chápal jemné diference mezi táborským 
a pražským pojetím eucharistie (svátos-
ti oltářní), ale věcem hrubého vojenství 
nerozuměl. Proto pečlivě zachytil detai-
ly, včetně hrdinného odporu táborských 
žen, avšak podstata události mu unik-
la. Ale není vyloučené, že ani na pomoc 
Žižkovi přispěchavší husité nepochopi-
li, že právě zlikvidovaní nepřátelé ne-
přišli od Ohrady.

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Otazníky kolem slavného vítězství XI.

Zasvěcený průvodce Prahou 3
Rada městské části Praha 3 se minulý rok 
vyslovila pro zápis kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně na seznam nemovitých památek 
UNESCO. Iniciátorem tohoto nápadu je přední 
český historik architektury Zdeněk Lukeš.

Umělecká škola na Žižkově náměstí
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Kdo mě chce
    

1) 706/06 desetiletý pes s tmavým sedlem, béžovými končetinami a dlouhým chlupatým 
ocasem, kříženec střední velikosti; poslušný, na svůj věk temperamentní, má rád pro-
cházky, slyší na jméno Kodýtek. Nalezen 13. 4. na Žižkově.

2) 719/06 dvouapůlroční černý pes s bílou náprsenkou a tlapkami, menší kříženec kníra-
če; nehodí se k dalšímu psovi. Nalezen 14. 4. na rozhraní Prahy 3 a 8.

3) 770/06 devítiletá černá fena se světle hnědými končetinami a delší srstí, kříženec 
střední velikosti; milá, má ráda procházky. Nalezena 22. 4. v Praze 3.

4) 846/06 jednoapůlroční bílá fena s hnědými skvrnami a kupírovaným ocáskem, kříženec 
kokršpaněla; hodná, milá a poslušná. Nalezena 7. 5. na Žižkově.

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

V úterý 9. května byl „za významný 
umělecký přínos v oblasti fotografie“ za-
psán do Knihy cti Prahy 3 jeden z nej-
známějších současných českých fotogra-
fů – solitér Jan Saudek (1935). Tento 
kontroverzní umělec, který ve svých ne-
zaměnitelných a jedinečných snímcích 
v mnohém anticipoval další vývoj v naší 
i světové fotografické tvorbě, měl na Žiž-

kově dlouhá léta svůj slavný ateliér, nyní 
tu také bydlí. Povýšením mezi žižkov-
skou elitu byl podle svých slov „nesmír-
ně poctěn“, na radnici přišel v doprovo-
du své přítelkyně Sáry Saudkové. Velká 
retrospektivní výstava jeho děl nazvaná 
The Best of Jan Saudek je do 30. červ-
na k vidění v Domě U bílého jednorož-
ce na Staroměstském náměstí. -red-

Také v Ulitě se koncem dubna – ve čtvr-
tek 27. 4. – pálily čarodějnice. Ještě 
před rozděláním ohně si malí návštěvníci 
zahrady u Domu dětí a mládeže Prahy 3 
mohli vyzkoušet své dovednosti v růz-
ných dílničkách a soutěžích. Se svou dce-
rou Hankou se přišel podívat i zastupitel 
hl. m. Prahy Miroslav Poche.

Samozvaný umělec 
zadržen strážníky
Přímo při činu přistihla v pondělí 17. dubna v pozdních nočních 

hodinách hlídka strážníků samozvaného umělce, který černou 
barvou pomaloval dveře a fasády několika domů v ulicích Kubelíkova a Kráso-
va. Mladý muž byl pro podezření ze spáchání trestného činu omezen na osobní 
svobodě a předán Policii ČR.

Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Malý záhumenek okolo Integračního 
centra Zahrada se postupně proměňuje
v místo, kde by návštěvníkům na chvíli
mohlo být docela dobře. Vstoupíte-li ne-
bojácně do otevřených vrátek, ba neza-
leknete-li se ani dvou strašlivých koz, na-
leznete zákoutí, kde můžete bez obav vy-
pustit své malé ratolesti. A když budou zlo-
bit, zavřete je jednoduše do kozího chlív-
ku. PhDr. Jiřího Drahoty, ředitele stacio-
náře pro děti s kombinovaným postiže-
ním, jsme se zeptali:

Co v současnosti Zahrada Jiřího Trnky 
nabízí příchozím?

Nyní otevíráme její první část – hřiš-
tě na fotbálek a plážový volejbal, pro-
pojené s pískovištěm a prolézačkou. 
Ovšem coby to bylo za místo bez hobi-
tí svačinky? Tak tu chceme časem po-
stavit kavárnu (dřevo, světlo, krb, vůně 
kávy a koláčků...), ve které si špatnou 
náladu udržíte jen s vynaložením nej-
většího úsilí. V další části Zahrady plá-
nujeme malý letní amfiteátřík pro dět-
ská představení.
Kde jste na proměnu okolí integračního 
centra získali peníze?

Naším hlavním živitelem je městská 
část Praha 3. Projekt byl z velké části 
podpořen granty Odboru městské zele-
ně MHMP a Nadace Eurotel, dále pak 

například firmou Metrostav a společnos-
tí STRIX Chomutov. V poslední době 
nás velice štědře zahrnuje svou přízní 
Raiffeisen, stavební spořitelna, a mnoho 
laskavých drobnějších dárců.
Jedním z velkých lákadel je určitě párek 
koz. Co vás vedlo k chovu sudokopytní-
ků na Žižkově?

Hermínu a Rozálii máme asi rok a li-
tuji času, který tu nebyly. Ostatně pase-
ní koz je perspektivní aktivita, kterou 
se zabývalo množství budoucích králů. 

Tak kdo ví, co vyroste z našich pasáč-
ků. Rozálie je mimořádně bystrá a em-
patická koza, jsem-li v úzkých, chodím 
k ní pro radu.
Jaký je zájem veřejnosti?

Zatím k nám chodí hlavně mamky 
z Nové Trojky a občas i děcka z vedlej-
ší školky. Zahrada je určena především 
pro rodiny s malými dětmi. Prozatím 
bude otevřena ve všedních dnech od os-
mi do čtyř a pak uvidíme, jaký bude zá-
jem. Rád bych ji také nabídl k nejrůzněj-
ším aktivitám, protože bych měl velkou 
radost, kdyby se stala časem inspirativ-
ním a kreativním prostorem, kam lidé 
rádi zamíří. Nechme se překvapit – naši 
klienti nás učí, že důležité věci zrají po-
malu a někdy nejsou moc vidět, jenom 
cítit. -red-

V úterý 9. května se konala v Paláci 
Flóra akce s názvem Den Červeného 
kříže (8. 5. se celosvětově připomíná 
narození zakladatele ČK Henriho Du-
nanta). Pořádající Oblastní spolek ČČK

pro Prahu 3, 6 a 8 představil návštěv-
níkům svou činnost formou devíti in-
formačních stánků včetně výstavy fo-
tografií ze své zahraniční humanitární 
pomoci.

Dobrovolníci ČČK zájemcům zdar-
ma měřili krevní tlak a hladinu cukru 
v krvi, radili, jak správně vybavit do-
mácí lékárničku, předváděli správnou 
resuscitaci a prezentovali aktivity Mlá-
deže ČČK pro Prahu 3, 6 a 8. Pro děti 
byly připraveny tematické omalovánky 
nebo si mohly vyzkoušet ošetření plyšo-
vého pejska. Před hlavním vchodem byl 
umístěn záchranářský stan, u kterého 
probíhaly každou hodinu ukázky první 
pomoci na reálně namaskovaných zra-
něných (na snímku). Lidé taktéž mohli 
darovat krev v mobilních transfúzních 
stanicích Ústřední vojenské nemocnice: 
celkem se přihlásilo 117 dárců a bylo 
učiněno 51 odběrů.

Ohlas byl podle organizátorů velmi 
dobrý, zejména pokud jde o osvětu zá-
kladních zdravotnických znalostí. Veřej-
nost sama přiznává, že první pomoc ne-
umí nebo se bojí poskytnout, a snad 
proto byl poměrně velký zájem o kurzy 
vyučující této dovednosti, která může 
v rozhodujících chvílích zachránit lidský 
život. Mgr. Eva Šťastná,

OS ČČK pro Prahu 3, 6 a 8

Palác Flóra v červenobílé

Pootevřená zahrada

Velkolepě pojalo slavnostní zahájení 
svého provozu divadlo VeVaně, které 
vzniklo na místě zaniknuvšího Vikadla 
v Bořivojově 86. Na sobotu 13. května 
připravilo zábavný program pro do-
spělé i děti, v rámci něhož vystoupi-
li např. světově proslulý houslový vir-
tuos Alexander Shonert (na snímku), 
zpěvačka a kytaristka Katka Šarközi, 
harmonikář Vráťa Kydlíček, básnířka 
Věra Dumková, všestranný umělec Jan 
Burian, jazzman Tomáš Slánský, muzi-
kant Luboš Nohavica a mnozí a mno-
zí další. Napouštění vany na dvorku 
a kontroly teplé vody se ujala Ester 
Kočičková, zrekonstruovaný divadel-
ní sál zdobila výstava malíře Rudolfa 
Brančovského. Jedlo se pečené jehňát-
ko a selátko, pilo pivo a víno a veseli-
lo až do brzkého rána. Přejme nové-
mu žižkovskému divadlu hodně divá-
ků a také entuziasmu.

-red-
Od června by měly být v provozu inter-
netové stránky www.vevane.cz.

Z Vikadla divadlo VeVaně Spojit ponaučení s dobrým skutkem 
se nedávno rozhodla Mateřská škola 
nám. Jiřího z Lobkovic. Zapojila se totiž 
do projektu Magnetky dětem, v rámci ně-
hož paní učitelky dětem přiblížily, co při-
náší porucha krvetvorby, imunity a meta-
bolismu, a rozšířily vědomosti o lidském 
zdraví a jeho ochraně. Malým divákům 
byl také promítnut film z prostředí Klini-
ky dětské hematologie a onkologie UK 
2. LF a FN Motol. Zakoupením magne-
tek s papírovými rozvrhy hodin pak MŠ 
přispěla do fondu „Slůně“ pro pomoc 
nemocným dětem – na opatření přístroje, 
který bude sloužit k výzkumu leukémie, 
zejména jejích příčin, stupně závažnosti 
a reakce pacienta na léčbu. -red-

Na Letenské pláni se letošního 1. máje poprvé po dlouhých letech nesešli příznivci ko-
munistické ideologie, ale její odpůrci. Své zástupce na mnohatisícovém shromáždění, 
které uspořádala Konfederace politických vězňů ČR s cílem upozornit na nebezpe-
čí vzrůstající arogance komunistů a jejich touhy po moci, měla i žižkovská radnice: 
na snímku uprostřed místostarostové MUDr. Marek Zeman a Ing. Daniel Reisiegel.

Ve věku nedožitých 45 let zemřela 
27. dubna bývalá šéfredaktorka Rad-
ničních novin Stáňa Peričová. Prosí-
me o tichou vzpomínku všechny, kte-
rým ve své dlouholeté práci pomohla.

Jan Saudek
KNIHA CTI 

ZÁPIS Č. 74

Na snímku zleva: zastupitel MUDr. Miroslav Procházka, zástupce starosty Ing. Da-
niel Reisiegel, starosta Milan Český, fotograf Jan Saudek, jeho přítelkyně Sára Saud-
ková a vedoucí Odboru kultury Marta Valentová

Učí se pomáhat
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