
Kateřina Hilbertová 
se krásně usmívá, 
má ráda děti a roznáší 
dárky do zapadlých 
koutů naší země. 

Čtěte na straně 11.

Deset let je na klub 
v Praze docela 
úctyhodný věk. Právě 
tolik je žižkovskému 
Paláci Akropolis.

Čtěte na straně 5.

Jaký byl Žižkov 
počátkem 19. století? 
Odpověď se ve své 
nové knize snaží najít 
Zdeněk Šesták. 

Čtěte na straně 12.

Poslední říjnový den bylo na Vysoké 
škole ekonomické v Praze 3 nebývale 
rušno. Za účasti pedagogů v čele s rek-
torkou Jaroslavou Durčákovou, studen-
tů a mnoha hostí, mezi kterými nechyběl 
starosta Milan Český a jeho zástupkyně 
Milena Kozumplíková, byl oficiálně za-
hájen provoz zcela nové části univer-
zitního komplexu. Ekonomům začala 
sloužit Rajská budova, poeticky pojme-
novaná podle názvu parku v jejím bez-
prostředním sousedství (Rajská zahra-
da). Pozvání na slavnostní událost přijal 
zcela přirozeně a logicky také prezident 
České republiky. Václav Klaus je jedním 
z absolventů VŠE, získal zde univerzitní 
hodnost profesora a nejnověji na škole 
každé pondělí také přednáší.

Pětipodlažní budova, která přímo na-
vazuje na dosavadní objekty školního 
areálu, je krásná a architektonicky za-
jímavá. Vnitřním prostorám dominuje 
rozsáhlé atrium, kolem něhož jsou učeb-
ny a ve vyšších patrech kanceláře peda-
gogů, odborná pracoviště i konferenční 
a zkušební místnosti. Přibyla také velká 
aula a sportovní centrum, které najde-
me v nástavbě na menze. Nové prostře-
dí bude jistě příjemné studentům i pe-
dagogům. Stavba trvala velmi krátce, 
pouze 14 měsíců, a stála zhruba 700 mi-
lionů korun. Minimálně v Praze jde tak 
o největší investici do navýšení kapacity 
vysoké školy za posledních patnáct let. 
VŠE si přitom dokázala do značné mí-
ry poradit sama prodejem dvou domů 
v centru města a nemalou část nákladů 
pokryla z vlastních zdrojů. Zájem o stu-

dium ekonomie se za poslední roky vý-
razně zvýšil, a tak bylo rozšíření prosto-
rových možností vskutku nezbytné.

VŠE je ve svém oboru studia nej-
větší a nejvýznamnější vysokou školou 
u nás. V dnešní Evropě, kde pro vzdě-

lávání stále více přestávají platit národ-
ní hranice, je dokončení Rajské budovy 
významným krokem k tomu, aby moh-
la obstát v tvrdé evropské konkurenci. 
Ovšem řečeno slovy matematiky – nut-
nou, ale nikoli postačující podmínkou: 

„barák“ může být sebekrásnější, ale zá-
leží zejména na lidech. Nechť je tedy 
nový moderní a komfortní objekt školy 
především motivací a inspirací pro kva-
litní výkony studujících i vyučujících.

-pba-

Když před několika lety přišel pá-
ter Miloš Szabo s ideou opravy koste-
la sv. Rocha na Olšanském nám., se-
tkal se u některých místních věřících 
s pochybnostmi. Farnost tušila, že před-
stavený plán vyžaduje nemálo peněz, 
a celkem oprávněně se strachovala, že 
rekonstrukce se kvůli nedostatku finan-

cí zastaví v půli a kaple na tom bude 
hůře než na počátku. Dnes už víme, 
že nic takového nenastalo a dobré dílo 
je (téměř) hotovo.

Prezentace výsledku tři roky trvají-
cích prací proběhla ve čtvrtek 3. listopa-
du. Zúčastnění – včetně místostarostů 
Mileny Kozumplíkové, Ing. Bohuslava 

Nigrina a Jana Plívy – si mohli ověřit, 
že obnova kostela byla skutečně dů-
kladná. Proměny se dočkal jak vněj-
ší vzhled barokní stavby, tak její interi-
ér: co nebylo opraveno (okna, venkovní 
dveře, kanalizace, lavice apod.), je nové 
(omítka, prejzová střešní krytina, opěrná
zeď, ozvučení, osvětlení, elektroinstala-
ce, oltář, mramorová dlažba, výmalba...). 
Vše se to mohlo uskutečnit díky hod-
ným dárcům, významné finanční pomo-
ci třetí městské části a příspěvkům hl. m. 
Prahy a Ministerstva kultury ČR.

Prozatímní provoz kostela sv. Rocha 
byl zahájen první adventní neděli, vy-
svěcen bude o Velikonocích příštího ro-
ku, kdy již budou opraveny i varhany.

-red-

Svatý Roch by měl radost

Rajská budova ekonomická dokončena!

RADNIČNÍ
NOVINY  PRAHY 3

•  L I S T Y  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  3  •  w w w . p r a h a 3 . c z

R O Č N Í K  1 4
2  0  0  5
Č  Í  S  L  O

Z D A R M A
12

Doba naděje
Vážení čtenáři, 
blíží se Štědrý večer, kdy si připomíná-
me narození dítěte, které světu přineslo 
spásu. O božství Ježíše Krista můžeme 
samozřejmě diskutovat, ale asi nejen 
křesťané budou souhlasit s tím, že ne ná-
hodou je právě děťátko symbolem na-
děje. V dětech se skrývá naše pokračo-
vání, budoucnost a v jistém smyslu také 
příslib věčnosti, nesmrtelnosti (i proto je 
skvělé, že generace „Husákových dětí“ 
již má vlastní potomky a nepříznivý de-
mografický trend se v posledních letech 
poněkud zpomaluje). Vánoce by měly 
být více než svátky „klidu a míru“ nebo 
dokonce santaklausovského konzumu 
oslavou naděje a víry ve věci příští, vy-
vrcholením a završením adventu – tedy 
období očekávání. Snižme aspoň ně-
kdy svou nákupní horečku dobrým lé-
kem v podobě normálního „těšení se“. 
Ať již jako malé děti na dárky, nebo 
na oddych od práce, na chvilky stráve-
né s blízkými, na to, jak a čím někomu 
uděláme radost… Člověk si pak lépe 
uvědomuje běh času a potřebu občas-
ného vytržení z každodenní všednosti.

Žít v naději a nebát se toho, co nás 
čeká, neznamená, že naši budoucnost 
nemůžeme a nemáme svým součas-
ným jednáním aktivně ovlivňovat. Brzy 
po Vánocích vstoupíme do nového ro-
ku, který bude ve znamení důležité-
ho rozhodování – čekají nás hned trojí 
volby. Važme si nesamozřejmého fak-
tu, že si své zástupce můžeme svobodně 
vybrat, a oceňme jej nejlépe tím, že bu-
deme volit maximálně zodpovědně.

Takže – řečeno s klasikem – milujme 
se a množme se, těšme se na Vánoce, ra-
dujme se z naší politické svobody a ne-
dejme si ji vzít. Přeji vám všem požeh-
nané vánoční svátky a v příštím roce 
vše dobré.

Martin Benda,
předseda redakční rady

Prodej vánočních kaprů:
• Hájkova/Ko-
něvova • Hra-
decká 22 • Jese-
niova 93 • Ko-

línská 20 • Koněvova 153  • Libic-
ká 12 • nám. Jiřího z Poděbrad 6 
• Perunova 18 • Sladkovského nám. 1 
• V Jezerách/Koněvova

Prodej vánočních stromků:
• nám. Jiřího z Podě-
brad/Slavíkova • Tábo-
ritská 23 • Vinohradská 
– 138, roh Libická, roh 
Orlická, u st. metra Flo-
ra • mezi ulicemi Vino-
hradská a Izraelská u st. 
metra Želivského

Prodejní místa – Vánoce 2005 
(stav k 23. 11.)

              Starosta městské části Praha 3 si vás dovoluje pozvat na vánoční koncerty:

ve středu 14. prosince od 17.30 hodin
PRAŽSKÉ DECHOVÉ KVINTETO pod vedením Miloše Wichterleho

v budově radnice na Havlíčkově náměstí

v neděli 18. prosince od 15 hodin
ECCE MUSICA pod vedením Jana Holého

před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad

Letošní ročník fotografické soutěže MČ Praha 3 nazvané „Žižkov 21. stole-
tí“ už zná své vítěze. První místo v kategorii „Snímek typický pro Žižkov nebo 
Vinohrady“ získal „Žižkovský památník“ od Hynka Gromana. Více na str. 4.
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Výsadbami proti vandalismu

Na území třetí městské části se roz-
kládá celkem patnáct parků a parčíků, 
z nichž každý má pro místní obyvatele 
nenahraditelný význam. Všeobecně by 
měly být kvetoucími oázami zeleně, kte-
ré uprostřed města nabízejí místo k od-
počinku a dětským hrám. Ne všude tato 

krásná představa odpovídá skutečnému
stavu. Podíl na devastaci některých ob-
lastí mají především volně pobíhající 
psi neukázněných majitelů a skupiny 
problémové mládeže. V druhém přípa-
dě neseme ovšem zodpovědnost i my – 
dospělí, když nejsme schopni naučit své 

potomky vážit si práce druhých a mít 
radost z hezkého okolí.

Odbor technické správy majetku a
investic ÚMČ Praha 3 se nyní rozho-
dl částečně obnovit zeleň ve dvou poni-
čených parcích. První je na náměstí Ba-
rikád, kde zahradnická firma Gartens-
ta provede rekonstrukci obdélníkových 
záhonů. Současný nevyhovující porost, 
tvořený především barvínkem, nahradí 
nové keře pokryvných růží. Navrhova-
ný kultivar „The Fairy“ bohatě růžově 
kvete od června až do pozdního podzi-
mu. Zároveň snese sucho a roste natolik 
hustě, že by měl odolávat i případným 
útokům psů a vandalů. V tomto par-
ku plánujeme rovněž výsadbu čtyř no-
vých stromů – okrasných jabloní. Dru-
hou plochou, kterou čeká proměna, je 
kruhový záhon na Havlíčkově náměs-
tí. Letničkám se tu v minulosti nedařilo, 
proto se je pokusíme nahradit výše uve-
deným druhem růže s úmyslem vypěs-
tovat vyrovnaný kvetoucí porost.

K zamýšlené akci nás mj. inspirova-
la zkušenost našich německých kole-
gů – sadovníků z Mnichova. Zde bylo 
na základě provedeného průzkumu ve-
řejné zeleně investováno do obnovy 
parků ve čtvrtích se zvýšenou krimina-
litou. Výsledkem zušlechtění prostředí 
byl výrazný úbytek nejen projevů van-
dalismu, ale i dalších trestných činů.

Do ochrany nově založených výsa-
deb a jejich oplocení se budeme snažit 
zapojit i mládež z okolních základních 
škol. Byli bychom rádi, kdyby se nám 
podařilo nové stromy a keře dopěstovat 
do stadia dospělosti v neporušeném sta-
vu. Jedině tak mohou být ozdobou obou 
náměstí.

Ing. Jana Caldrová,
oddělení správy zeleně

ze dne 2. 11.
Doporučila
• ZMČ schválit vyhlášená grantová té-
mata na rok 2006
Schválila
• návrh, aby zadavatelem a objednava-
telem urbanistické studie sloužící jako 
podklad pro pořízení změny územního 
plánu prostor Nákladového nádraží Žiž-
kov byla MČ P-3 • pokračování v dal-
ší projektové přípravě dvoupodlažní ná-
stavby objektu T02B v ulici Na Lučinách 
2535/1 a 2536/3 (varianta B – snížení po-
čtu drobných balkonů v horních podla-
žích budovy)
Zmocnila
• SKM P-3, a. s., jako zadavatele veřej-
ných zakázek pro investiční akci „Vý-
stavba bytů formou nástaveb, regenerace 
stávajících objektů, výstavba dvoupod-
lažních podzemních garáží a vytvoření 
nových povrchových parkovacích stání 
v P-3 – lokalita Pod Lipami, Květinková“

ze dne 16. 11.
Doporučila
• ZMČ schválit poskytnutí návratných 
půjček pro opravy a rekonstrukce domů 
na území MČ P-3
Schválila
• objednání urbanistické studie sloužící 

jako podklad pro pořízení změny územ-
ního plánu prostor Nákladového nádra-
ží Žižkov • záměr prodeje vybraných po-
zemků v k. ú. Žižkov VŠE Praha
Souhlasila
• s poskytnutím darů z fondu sociálního 
a zdravotního: 1. IC Zahrada – 5700 Kč, 
2. odd. sociální péče Odboru sociálních 
věcí – 4000 Kč, 3. odd. sociální preven-
ce Odboru sociálních věcí – 18 000 Kč, 
4. Ošetřovatelskému domovu Praha 3
– 13 000 Kč, 5. Pečovatelské službě
Praha 3 – 32 000 Kč, 6. Mamma Help – 
12 000 Kč • se zhotovením dokumenta-
ce skutečného stavu objektu v Biskup-
cově 18 (garáže) a účelové mapy okolí 
a schválila zadat realizaci subjektu Za-
stoupil a Král – zeměměřiči za cenu 
204 532 Kč vč. DPH
Vzala na vědomí
• rozbory hospodaření MČ P-3 za I. 
až III. čtvrtletí roku 2005 • zprávu o po-
souzení a hodnocení nabídek na veřej-
nou zakázku „Úklid chodníků – oblast 
I a II, P-3“ a souhlasila s výběrem nabíd-
ky firmy Test, s. r. o.

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

Rada městské části Praha 3

V poslední době se množí případy, 
kdy se různí podvodníci vnucují do by-
tů seniorů pod záminkou, že jim chtě-
jí předat „dary“ od starosty třetí měst-
ské části. Zneužívání dobré vůle radnice 
lze naprosto spolehlivě předejít jen ob-
tížně, nicméně některé skutečnosti by 
mohly napomoci odhalit takové zlovol-
né počínání.

Starosta Milan Český zasílá občanům
z Prahy 3 k sedmdesátinám, pětasedm-

desátinám a osmdesátinám osobní bla-
hopřání, k pětaosmdesátinám, devade-
sátinám a poté již každý rok dostáva-
jí oslavenci i dárkový balíček (nikoliv 
finanční prostředky či textilie). Ten je 
předáván vždy ve všední dny v období 
narozenin, jejichž datum úřad zná a ne-
zjišťuje nebo neověřuje si je dopředu. 
V případě jakékoliv nejistoty a obav 
je možné volat na tel. číslo 222 116 349 
(pí Marta Valentová). -red-

Za posly radnice se 
vydávají podvodníci

Jsme-li zdraví, bereme to jako samozřejmost. Onemocní-
me-li, zoufáme si, a to tím více, čím je naše nemoc těžší nebo 
dlouhodobější. Bohužel některé „zásahy“ osudu limitují ce-
loživotně. Například autonehoda, která nás upoutá na inva-
lidní vozík, je příčinou přetrvávajících fyzických, psychických 
a mnohdy i sociálních potíží. A některé věci si vozíčkář sám 
nevyřeší, i kdyby chtěl.

Třetí městská část si uvědomuje, jak je potřebné pomáhat 
handicapovaným spoluobčanům, a v rámci svých možnos-

tí se o to snaží. Proto rozhodla o přestavbě (již druhé) byto-
vé jednotky v Domově s pečovatelskou službou Roháčova 26 
na bezbariérový byt. Stavební práce probíhaly pod dohledem 
Správy komunálního majetku Praha 3 v říjnu a začátkem lis-
topadu letošního roku, k předání došlo 14. 11. V rámci akce, 
která přišla na více než 500 tisíc Kč, proběhla i celková rekon-
strukce objektu včetně osazení nových dveří, oken a dalších 
nezbytných prací.

MUDr. Marek Zeman, zástupce starosty

ZÁPIS 
do prvních tříd
se ve všech základních školách 

městské části Praha 3 koná 

ve dnech

 18. a 19. ledna 2006,
vždy od 14.00 do 18.00 hod.

Přehled ZŠ najdete na interne-
tových stránkách radnice 

(www.praha3.cz, rubrika školství).
 K zápisu na školní rok 2006/2007 

se dostaví děti narozené 
do 31. srpna 2000.

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, po jednom kontejneru 
bude přidáno v pátek nebo sobotu příslušného týdne (do 17. 12.). 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. První lednový termín (2. 1.) se týká stanovišť 1, 5, 9 a 13.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3, 1) 5. 12., 9. 12.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2, 1) 12. 12., 16. 12.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 19. 12.
4. Přemyslovská/Jičínská (1, 2) 2. 12., 27. 12. 
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4, 1) 5. 12., 9. 12.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2, 1) 12. 12., 16. 12.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 19. 12.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (1, 2) 2. 12., 27. 12.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2, 1) 5. 12., 10. 12.
10. Ambrožova/Malešická (4, 1) 12. 12., 17. 12.
11. Jeseniova 143 (3) 19. 12.
12. V Zahrádkách/Květinková (1, 3) 3. 12., 27. 12.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3, 1) 5. 12., 10. 12.
14. Koněvova/V Jezerách (2, 1) 12. 12., 17. 12.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 19. 12.
16. Křivá 15 – vedle domu (1, 2) 3. 12., 27. 12.

Centrum pro spolupráci nestátních neziskových organizací v Praze 3 občanského 
sdružení Remedium Praha uspořádalo v pátek 21. října na žižkovské radnici semi-
nář pro pracovníky samosprávy, jehož cílem bylo usnadnit jim orientaci v nezisko-
vé sféře, seznámit je s problémy, s nimiž se neziskovky potýkají, a především zlepšit 
komunikaci mezi oběma stranami. Akci podpořila třetí městská část a její účastníky 
přišel pozdravit zástupce starosty Jan Plíva. Setkání s úředníky, na němž s krátkými 
přednáškami vystoupili např. zástupci Integračního centra Zahrada, ČSOP Koniklec, 
Nové Trojky nebo Alfa Human Service, bylo ukončeno exkurzí do Stacionáře pro dě-
ti s kombinovaným postižením v Koněvově ulici.

Oddělení osobních dokladů a eviden-
ce obyvatel Úřadu městské části Praha 3 
zřídilo od 1. listopadu bezplatnou tele-
fonní linku. Občané mohou tuto služ-
bu využít, pokud si např. chtějí před ces-
tou na radnici vyžádat informace, jaké 
jsou náležitosti potřebné k vydání ob-
čanského průkazu a cestovního pasu. 
Volající touto cestou také zjistí, jestli

už je k vyzvednutí připraven doklad, 
o který předtím požádal. Stejně tak je 
prostřednictvím telefonického dotazu
možné ověřit si platnost OP nebo infor-
movat se o problematice přihlášení k tr-
valému pobytu.

Zelená linka s číslem 800 879 404 
funguje v úředních hodinách jmenova-
ného pracoviště, tj. v pondělí a středu 

od 8 do 18 hod., v úterý a čtvrtek 
od 8 do 15 hod. a v pátek od 8 do 12 hod. 
Už první dny jejího provozu ukázaly, 
že bude občany Prahy 3 zřejmě hojně 
využívána. Vedení radnice proto zvažu-
je, zda bezplatnou telefonní službu ne-
zavést i na jiné útvary úřadu.

Petr Blažek,
tiskový mluvčí

Na bezplatné telefonní lince poskytovány 
informace o občanských průkazech a pasech

V červenci letošního roku zahájil 
v Táboritské 22 (zadní vchod) svou čin-
nost Klub Remedium, který se věnuje 
především starším občanům. Otevřen 
je každý všední den od 9 do 17 hod. Na -
bízí např. relaxační, rehabilitační a ja-
zykové kurzy, cvičení paměti, výuku 
práce na počítači nebo kluby – diskus-
ní, pánský, karetní a hráčů scrabble. Tři-
krát týdně je zde k dispozici interneto-
vá kavárna pro seniory (6 Kč/hod.).

Ve čtvrtek 26. ledna příštího roku 
se tu koná Den otevřených dveří, je-
hož návštěvníci si budou moci vyzkou-
šet práci s internetem pod odborným 
dohledem lektorů. Plánují se i dal-
ší akce, a to též pro mladší ročníky 
– semináře na téma „Moderní funk-
ce mobilního telefonu“ nebo „Tvorba 

jednoduchých www prezentací“ (zá-
jemci se mohou už teď hlásit na tel. 
222 712 940). Od 12. prosince do 1. led-
na bude Klub z důvodu zimních prázd-
nin uzavřen. Zápis do jarních progra-
mů probíhá od 3. do 31. ledna (po–čt 
od 9 do 16 hod.).

Společným úsilím městské části Pra-
ha 3, která poskytla vhodný nebytový 
prostor a finanční podporu, a pracov-
níků občanského sdružení Remedium 
Praha se tak podařilo uvést v život ak-
tivity, které mohou být povzbuzením 
v překonávání těžkostí stáří a umož-
ňují seznámit se s moderními techno-
logiemi, bez nichž si již nelze předsta-
vit současný svět.

Jan Plíva, zástupce starosty,
Helena Kubů, Remedium Praha

Klub Remedium se rychle rozvíjí

Pečovatelská služba Praha 3, nejprve
rozpočtová (od 1. 7. 1996), posléze pří-
spěvková (od 1. 1. 2001) organizace na-
ší městské části, navazuje ve své práci 
na předchozí činnost Obvodního ústavu 
sociálních služeb Praha 3. Věnuje se star-
ším lidem, pro které např. vaří nebo pere. 
Provozuje čtyři kluby důchodců, dvě 
střediska osobní hygieny, prádelnu, čtyři 
buňky pro přechodný pobyt a především 
dva pečovatelské domy – DPS Roháčo-
va 26 a Krásova 4 – o celkové kapacitě 
cca 200 bytových jednotek.

Naše městská část věnuje stálou po-
zornost této sociální oblasti (skupině), 
a proto nechala mezi klienty zmíněné 
organizace provést dotazníkovou akci. 
Osloveno bylo 632 občanů, zareagovalo 

440 z nich (přibližně 70 %). Respondenti 
se vyjadřovali k tomu, jak jsou spokojeni 
s poskytovanou péčí, včetně připomínek 
ke kvalitě polední stravy a složení jídel-
níčku. Na základě ankety si obec může 
udělat poměrně jasnou představu o po-
třebách našich nejstarších seniorů.

Řídící skupina tzv. komunitního plá-
nování, zadavatel průzkumu, chce nyní 
oslovit a získat podněty i od těch, kteří 
ještě Pečovatelskou službu nevyužívají, 
ale již dosáhli důchodového věku. Získa-
né podklady budou základním východis-
kem pro koncepční činnost, jejímž vý-
sledkem by měla být optimalizace všech 
služeb pro starší obyvatele třetí městské 
části.

Jan Plíva, zástupce starosty

Průzkum mezi seniory

Pomoc handicapovaným spoluobčanům
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Ing. Bohuslav Nigrin, 
zástupce starosty
1. O opravách školních budov informuje-
te poměrně pravidelně. Pro prestiž ško-
ly je však možná ještě důležitější moder-
nost jejího vybavení. Zlepšuje se v této 
věci situace ZŠ v Praze 3?

Z hlediska financování to je především 
záležitost samotných ředitelů škol. Pení-
ze na nákup školních pomůcek dostáva-
jí prostřednictvím kraje přímo ze státního 

rozpočtu. Ke zlepšení vybavení mohou 
využívat financí od zřizovatele ve fon-
dech nebo získat grant zaměřený na spor-
tovní a výchovnou činnost. Která obec by 
se však ráda nepochlubila tím, že její ško-
ly jsou moderně a funkčně vybaveny? 
Proto městská část plně podporuje veš-
keré snahy, které k tomu směřují. A mu-
sím říci, že ředitelé ZŠ v Praze 3 si vedou 
velmi dobře. Příkladem budiž nové hřiště 
na ZŠ K Lučinám, knihovna na ZŠ Lupá-
čova nebo počítačová učebna na ZŠ Pra-
žačka. Koncem roku snad bude navíc ješ-
tě možné rozdělit ZŠ dalších 500 000 Kč 
na zakoupení např. softwaru.
2. Úkolem základního vzdělávání je ne-
jen iniciovat ty nadané, ale i co nejvíce 
předat těm, kteří mají z různých důvodů 
a často nezaviněně s učením velké pro-
blémy. Probíhají v třetí městské části ně-
jaké speciální programy, které se na tako-
vé žáky zaměřují?

V této oblasti všechny ZŠ spolupracu-
jí s Pedagogicko-psychologickou porad-
nou v Praze 3. Rodiče žáků, u nichž se vy-
skytnou jakékoliv poruchy v chování ne-
bo učení, zde obdrží diagnózu a radu, jak 
dále postupovat. Jednou z možností je 
chodit do specializovaných tříd, kde se 
díky polovičnímu počtu dětí lépe uplat-
ňuje cílený individuální přístup ke každé-
mu z nich.

Dát šanci žákům, kteří neukončili zá-
kladní školu, jsou si tohoto handicapu
vědomi a chtějí to napravit, usiluje nyní 
ZŠ Havlíčkovo nám. Ve školním roce 
2006/2007 by ráda otevřela kurz pro do-
končení základního vzdělání. Měl by být 
hrazen z finančních prostředků EU –
program EQUAL – a otevřít absolven-
tům další studijní možnosti, které ve vý-
sledku přinesou i lepší vyhlídky při shá-
nění zaměstnání.
3. Obec z titulu zřizovatele vynakládá
ve prospěch ZŠ nemalé finanční pro-
středky. Kontroluje zároveň, zda se ně-
kde s penězi zbytečně neplýtvá?

Kromě pravidelných vnitřních kontrol 
provádí městská část na všech ZŠ roční 
rozbory hospodaření, kdy se ověřuje, jak 
byly čerpány finanční prostředky přiděle-
né obcí na provoz. Nakládání s financemi 
namátkově kontroluje také Odbor kont-
roly a vnitřního auditu ÚMČ nebo česká 
školní inspekce. Velmi důležité je rovněž 
celkové hodnocení, kterým musí každá 
ZŠ jednou za čtyři roky projít. Zaměřuje 
se na veškerou školní činnost, tedy i hos-
podaření. ZŠ v Praze 3 jsou tak v podsta-
tě pod stálým dohledem, a co je nejdůle-
žitější, všechny kontroly zatím nacházely 
pouze drobné nedostatky, které se oka-
mžitě napravovaly. Je dobré podchytit 
malé chyby dříve, než přerostou ve velké.

ODPOVÍDÁ…

Návrh rozpočtu hl. m. Prahy na příští rok, který byl předložen zhruba o mě-
síc dříve než státní a schválen rekordně brzo – již na listopadovém zasedání 
pražského zastupitelstva (24. 11.), vychází tak jako loni ze zdrojových možnos-
tí města – vlastních příjmů, předpokládané dotace ze státního rozpočtu a nevy-
čerpaných finančních prostředků a odhadovaných úspor hospodaření v právě 
uplynulém roce, nepočítá tedy s přijetím a zapojením cizích zdrojů.

Úhrn příjmů by v roce 2006 měl dát celkovou částku cca 43 miliard Kč. Své 
daňové a nedaňové výnosy plánuje Praha zhruba ve výši 34,5 miliard Kč. Při-
jaté dotace zahrnují mimo jiné převody z vlastních fondů hospodářské činnos-
ti (640 milionů Kč), ze strany státu jdou pak peníze především na školy a škol-
ská zařízení (přímé náklady na vzdělávání budou činit cca 6,5 miliard Kč), 
výkon státní správy obce i kraje, domovy důchodců, ústavy sociální péče 
a dávky sociální péče. Nezanedbatelné jsou i finanční prostředky, které neby-
ly letos vyčerpány (okolo 2,6 miliard Kč).

Celkové výdaje jsou stanoveny tak, aby byl rozpočet vyrovnaný, tedy přibliž-
ně na 43 miliard Kč. Stejně jako dříve jsou rozděleny do deseti kapitol. Největ-
ší objem financí je vyčleněn na dopravu (dohromady skoro 15,8 miliard Kč), 
školství, mládež a samosprávu (7,9 miliard Kč) a městskou infrastrukturu 
(4,4 miliardy Kč).

Rozdělení dotací pro městské části bylo původně navrženo dle nového mo-
delu (jak o tom více na jiném místě Radničních novin), nicméně na základě vý-
sledku jednání se starosty MČ Praha 1–22 byla nakonec zpracována verze, kte-
rá navazuje na praxi předchozích několika let. Oproti minulému roku se pouze 
uplatnila indexace ve vazbě na očekávaný růst daňových příjmů (obecní daně) 
hl. m. Prahy. Minimální dotační vztah k MČ, který se přímo týká i dotace 
do rozpočtu MČ Praha 3, je určen ve výši 2100 Kč na jednoho obyvatele.

Bc.Ondřej Pecha,
zastupitel hl. m. Prahy

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Rozpočet opět 
vyrovnaný

V září 1897 byly otevřeny dvě třídy 
tzv. c. k. reálky Žižkov. Výuka však zpo-
čátku probíhala v prostorách radnice 
na Havlíčkově nám., neboť se stavbou 
školní budovy se začalo až na jaře 1898. 
Pod vedením architekta Motejla vznikl 
na území bývalého dvorce Reismanky 
prakticky za jediný rok novorenesanč-
ní dům, který patří mezi nejvýznamnější 
památky tohoto stylu v Praze.

Po II. světové válce byla škola po-
stupně restaurována a modernizována.
V letech 1959–60 došlo k položení par-
ketových podlah, o rok později byl 
do všech tříd zaveden vodovod a in-
stalovalo se ústřední topení. Aula, pů-

vodně školní kaple, byla adaptována 
na slavnostní sál. Poslední krásné sta-
vební úpravy pocházejí ze 70. let. Další 
zásadní renovace – rekonstrukce vodo-
vodních rozvodů a sociálního zařízení, 
přestavba kotelny na zemní plyn apod. 
– byly realizovány poměrně nedávno 
a již za plného provozu.

Organizačně se škola vyvíjela v sou-
ladu se změnami ve státě a školství: 
od státní čs. reálky přes např. osmile-
té reálné „gymnasium“ a jedenáctile-
tou střední školu až do dnešní podoby 
čtyř- a víceletého gymnázia (od r. 1994 
dosud). V její kronice bychom se dočet-
li, že ještě za Rakouska-Uherska získa-

la přízvisko „Žižkovská Sorbonna“. Pů-
sobila zde řada významných osobnos-
tí vědeckého a kulturního života. Mno-
zí se stali profesory Karlovy univerzi-
ty v nejrůznějších oborech: za všechny 
jmenujme zakladatele vědecké petro-
grafie Jindřicha Barvíře, historika Fran-
tiška Hýbla, filologa Františka Ryšánka 
a literárního historika Alberta Pražáka. 
Pamětní deska na školní budově připo-
míná, že jedním z vyučujících byl zakla-
datel skautingu Antonín Svojsík.

Pro školu byla i v pozdějších letech 
příznačná spolupráce s vysokoškolský-
mi a pedagogickými institucemi (probí-
hal tu např. rozsáhlý výzkum v oblasti 
modernizace výuky cizím jazykům, češ-
tině a matematice). V r. 1966 byla jako 
jedna z prvních v republice přidruže-
na ke školám UNESCO. V rámci toho-
to systému navázala styky s různými za-
hraničními vzdělávacími středisky, např. 
v Německu, Francii a Švýcarsku.

Gymnázium na Sladkovského nám. 
je školou, kterou městská část Praha 3 
přijímá jako svou a u níž neváhá při-
spět na zvelebení budovy i okolí. Po-
slední velkou akcí, která zde proběhla, 
byla generální oprava střechy. Připravu-
je se rovněž rekonstrukce fasády a in-
stalace pamětní desky Karla Sladkov-
ského, po němž je škola od 1. 9. 2005 
pojmenována.

Ing. Bohuslav Nigrin, 
zástupce starosty,

PhDr. Ivan Nefe, CSc., ředitel školy

K historii Gymnázia Karla Sladkovského

S blížícím se koncem roku snad kaž-
dý rekapituluje, co předešlá doba při-
nesla. V případě městské části Praha 3 
bylo jistě velkou událostí minulých mě-
síců dokončení rekonstrukce pěti pane-
lových domů a vybudování nových bytů 
v ulicích K Lučinám a K Chmelnici. Vý-
jimečný rozsah investiční akce s sebou 
přinesl i znásobení obtíží, které se vy-
skytují u každé stavby tohoto typu: hluk, 
prašnost, narušení soukromí. Nervozitu 
místních obyvatel zvýšila i nepřízeň po-
časí – silný vítr odtrhl nedokonale za-
bezpečené pracovní zastřešení nástavby 
a tři domy propršely. Následky byly sa-
mozřejmě řešeny s odpovědnou firmou 
a pojišťovnou.

Součástí stavebních prací bylo i od-
stranění části osinkocementového potru-
bí, které bylo v 60. letech běžně použí-
váno a jež najdeme v mnoha podobných 
domech v celé ČR. Při zacházení s ne-
bezpečným materiálem došlo k pochybe-
ní, které rozpoutalo vlnu debat, mnohdy 
zkratkovitě a zbytečně útočně vedených. 
Mezi kritiky se též zapojily různě zain-
teresované skupiny, jejichž motivy ne-
byly zcela nezištné. Někdo chtěl dosáh-
nout snížení ceny privatizovaných bytů, 
někdo se zviditelnit, někdo – bohužel – 
i vytlouci politický kapitál.

Jmenovaná kauza je ve skutečnosti 
podstatně méně dramatická, než jak to 
působí v televizi. Fakta jsou následující: 

Osinkocementové potrubí bylo neod-
borně odstraněno. Firma, která byla re-
alizátorem prací, si vysloužila sankci a je 
na ní, aby se vyrovnala se svými pracov-
níky. Bylo zadáno měření, zda příslušná 
místa splňují normy pro veřejné prosto-
ry (nikoliv obytné, neboť pro ně podob-
né normativní předpisy neexistují). To 
nezjistilo výskyt žádných škodlivých lá-
tek. Vyjádření hygienika je rovněž jed-
noznačně záporné. A ty části potru-
bí, které zůstaly? Pokud by mělo dojít 
k úplnému odstranění všech osinkoce-
mentových segmentů, zcela jistě by tuto 
situaci musel plošně řešit stát. Třetí měst-
ská část kromě toho nabídla nájemcům, 
kteří se přes uvedená zjištění cítí ohrože-
ni, že jim přidělí jiný srovnatelný obecní 
byt. A výsledek? Zatím se přihlásili pou-
ze dva zájemci.

Chtělo by se říci: konec dobrý, všech-
no dobré. Ale toto rčení v daném pří-
padě nesedí. Mnoho lidí bylo různými
„zaručenými“ zprávami znepokojováno.
Mnoho času a energie bylo nadarmo 
promrháno. Mnoho peněz bylo zbytečně 
za různá stanoviska utraceno.

Výsledek přesto hovoří za vše: mož-
nost koupit si byt za zvýhodněnou cenu 
využilo do dnešních dnů přibližně 51 % 
nájemců, dalších 23 % stojí před podpi-
sem kupní smlouvy.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

S velkou nepříjemností se v součas-
né době musí potýkat radnice Prahy 3. 
Na Odbor výstavby třetí městské čás-
ti byla podána žádost o vydání územ-
ního rozhodnutí týkajícího se dočasné 
stavby – ale na dobu 25 let! – v prosto-
ru před hlavním vchodem na Olšanské 
hřbitovy. 

Má jít o dva demontovatelné pro-
dejní stánky. Jejich plánované umístění 
je z architektonického hledi ska napro-
sto nevhodné a přínos více než sporný: 
obsadí dosud otevřenou plochu s vý-
hledem na Lobkovicovo náměstí a na-
bídnou sortiment, který se v obchodech 

podél hřbitovní zdi již běžně prodává – 
hřbitovní předměty.

Přes zásadní námitky místních zastu-
pitelů, výboru pro územní rozvoj i mé 
osobní získal jmenovaný záměr souhlas-
né stanovisko Odboru kultury MHMP, 
pod který přešel dřívější Odbor pa-
mátkové péče. Jeho postoj je ze záko-
na rozhodující, a tak Odbor výstavby 
musel žádosti vyhovět a vydat kladné 
rozhodnutí. Představitelům samosprá-
vy teď nezbývá, než se proti tomu odvo-
lat a čekat, jak celou věc posoudí praž-
ský magistrát. Troufáme si tvrdit, že po-
kud by opravdu stánky před hřbitovy 

vyrostly, dojde k podstatnému a přitom 
nesmyslnému „znehodnocení“ důležité 
a často navštěvované části Vinohrad.

Městská část je při řízení o umístění 
stavby pouze jedním z účastníků tohoto 
procesu, má tedy omezenou pravomoc 
něco přikázat, nařídit nebo zakázat. 
Většinou se jí však podaří uplatnit své 
požadavky a názory. Trpkou zkušenos-
tí jsou nicméně případy, kdy její ná-
mitky nejsou akceptovány, a to i když 
je opakovaně deklarují různé orgány 
samosprávy.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Co hrozí Olšanským hřbitovům?
Obce v České republice získávají po-

díly na jednotlivých daních dle jejich 
rozpočtového určení, a to zejména v zá-
vislosti na své velikosti a výběru daní 
z příjmů na svém území. Jinak je to-
mu u městských částí statutárních měst. 
Tam je příjemcem státních finančních 
prostředků přímo „nadřízené“ město 
(v našem případě hl. m. Praha), které 
přidělené peníze přerozděluje MČ for-
mou dotací.

Ukazuje se, že v takovémto systému 
je základním problémem určit výši do-
tací tak, aby byl příslušný objem financí 
co nejspravedlivěji rozdělen dle potřeb 
a specifik každé MČ. Pražské obvo-
dy se totiž v mnohém od sebe liší, ať už 
rozlohou, počtem obyvatel, množstvím 
nutných správních úkonů apod. Jiná je 
situace Prahy 1 jako historického, ne-
příliš obydleného centra, jiná malé, ale 
hustě osídlené Prahy 3 (v počtu obyva-
tel jsme na 7. místě z 57 MČ), jiná Pra-
hy 11 jako panelového sídliště nebo 
okrajových MČ, které jsou sice rozlehlé, 
ale bydlí zde relativně málo lidí.

Není opravdu jednoduché najít tako-
vá kritéria, která by všechny odlišnos-
ti vzala v potaz. Hledat by se ale měla. 
V současnosti se přidělování dotací řídí 
nastavením z předchozích let, pouze jsou 
navyšovány (letos o 1,19 %). Konkrétně 
to znamená, že jednotlivé MČ dostávají 
finanční prostředky podle toho, kolik si 
v minulosti na městu „vyhádali“.

Praha 3 se spolu s Prahou 9 pokusi-
la před dvěma roky tento stav změnit.
Z naší iniciativy proběhlo několik se-

tkání příslušných místostarostů pro fi-
nance spolu s tehdejším náměstkem pri-
mátora Jiřím Paroubkem a pověřenou 
ředitelkou Odboru rozpočtu MHMP 
Zdenou Javornickou. Navrhovali jsme 
model, který by bral v úvahu několik 
kritérií, např. počet obyvatel, rozlohu, 
rozsah zeleně, množství žáků. Všichni 
vítali, že se do určování výše dotací vne-
se systém, dokud jsem nepředložil pro-
počet dopadů. Pro některé MČ z něj 
totiž vyplynulo, že by dostávaly výraz-
ně méně než dosud. Veškerá diskuse 
na dané téma rázem skončila a hl. m.
Praha rozhodlo dále pokračovat v za-
běhlém způsobu.

Další (neúspěšný) pokus o změnu
proběhl letos. S návrhem dotačních vzta-
hů vycházejících ze dvou kritérií – po-
čet obyvatel a rozloha – přišlo tento-
krát město a v září jej představilo sta-
rostům MČ. Rozdíly oproti dosavadní 
praxi se pohybovaly od snížení o 47 mi-
lionů Kč až po navýšení o 56 milio-
nů Kč (Praze 3 by zmíněný model při-
nesl 13 milionů Kč navíc). Po bouřlivé 
diskusi schválili představitelé hl. m. Pra-
hy zachování původní „koncepce“.

Na uvedeném příkladě je myslím 
krásně vidět, jak se ve skutečnosti sta-
víme ke změnám. I kdyby byly sebelep-
ší a evidentně napravovali nějakou ne-
spravedlnost, hledíme na to, jaký budou 
mít dopad na naši peněženku. Má-li být 
negativní, jsme proti a dáváme sbohem 
i těm nejkrásnějším ideálům...

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Bude Praha rozdělovat 
dotace spravedlivěji?

Ohlédnutí za renovacemi 
domů na sídlišti Chmelnice
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Divadlo Kámen, známé svou 
nezaměnitelnou poetikou a své-
bytným zpracováváním her, si 
za sedm let působení na české 
nezávislé divadelní scéně vydo-
bylo pevnou pozici neúnavného 
experimentátora a tato cesta se 
mu podle všeho vyplácí. Celou 
uplynulou sezónu pravidelně pl-
nilo sál Žižkovského divadla Já-
ry Cimrmana inscenací Mlejnek, 
nyní přichází s novou autorskou 
hrou nazvanou Marmeláda.

Kancelář lokálního výrobce 
mar meládových produktů sko-
mírá pod tlakem globálního im-
péria. Velkoobchodní index cen 

konzumních marmelád klesá – 
v průměru o pět haléřů na ba-
rel, základní norma pro ma-
ximální kazivost vykupovaných 
kdoulí v temperovaném skladu 
se snižuje na čtyři dny. Ve svě-
tě konkurenčních tlaků, nedo-
statku prostředků a nevyslove-
ných restrikcí mají hrdinové své
představy a sny, které se ne-
zadržitelně naplňují... Premiéru 
si „naléhavý zelenorůžový pří-
běh o nelehkých časech mar-
meládového průmyslu“ odbyl 
ve čtvrtek 10. listopadu, další 
představení proběhne v ŽDJC 
v pátek 16. prosince. -red-

Hned nadvakrát zaví-
tá Jablkoň v blízké bu-
doucnosti na Žižkov. 
Jeden ze svých vánoč-
ních koncertů odehra-
je v pátek 9. prosince 
v Atriu, do Paláce Ak-
ropolis se zase chystá 
v únoru příštího roku. 

Michala Němce, zakládajícího člena této 
vážně nevážné, nezaměnitelné a nezařa-
ditelné kapely, jsem se proto zeptala:
Jakou svou tvář představíte v Atriu?

Každý náš koncert je trochu jiný. 
V Atriu je komorní sál, takže namís-
to bicích vezmeme perkuse a maličko 

se ztišíme. Zahrajeme vánoční a zimní 
písně z našeho posledního alba Hova-
da boží. Ale zazní i písničky celoroční. 
Vystoupí s námi naše pravidelná ex-
terní členka – zpěvačka a saxofonistka 
Anička Duchaňová.
Vaše další vystoupení na Žižkově bude 
asi odlišné...

V Akropoli je prostředí bigbeatové 
a i publikum si žádá jinou muziku. Ja-
blkoň s tím počítá, my hrajeme všude 
možně. V koncertních sálech se symfo-
nickým orchestrem, často s houslistou 
Jaroslavem Svěceným, ale byli jsme ta-

ky na rockovém festivalu v Trutnově. 
Lidé na nás chodí tam, kam jsou zvyk-
lí. Někteří by na nás nešli třeba do Ma-
lostranské besedy, kde koncertujeme 
pravidelně už 25 let. Nějak jsme se po-
slední dobou dostali do škatulky folko-
vá skupina...
V Paláci Akropolis budete také křtít 
nové DVD a CD. Na co se mohou di-
váci a posluchači těšit?

Na DVD je záznam koncertu v Ná-
měšti nad Oslavou, kde s námi vystu-
povali různí hosté: Jiří Stivín, Zuzana 
Lapčíková, Petr Váša, Michal Gera, Fi-
lip Spálený a samozřejmě Jaroslav Svě-
cený. Nechybí rovněž bonusy – starší 

i novější klipy a také materiály z archi-
vu České televize. Nahrávka koncertu 
bude k mání i na CD. Bude to vlastně 
naše první nesymfonické živé album. 
Křtu se zúčastní J. Svěcený, ale i další 
muzikanti, které si necháme jako pře-
kvapení.
Co rád posloucháte o Vánocích?

Pouštím si muziku, jakou třeba hra-
je Chorea Bohemica, prostě stará hud-
ba hraná na staré nástroje. Nebo Hra-
dišťan. Určitě ne nic s dětským sborem, 
žádné sladké melodie.

Připravila Michaela Púčiková

Jablkoň vánoční a křtící

Na scéně Kámen s Marmeládou

Do žižkovského divadla Ponec za-
míří v pondělí 12. 12. jistě všichni mi-
lovníci soudobé taneční tvorby. Koná 
se tu totiž benefiční večer, jehož cílem 
je především zviditelnit tanec jako umě-
ní, které dokáže oslovit diváky všech 
generací. Pořadatelem je Tanec Praha
spolu s česko-anglickou revue Taneč-
ní zóna – Dance Zone, jediným odbor-
ným časopisem svého druhu u nás. Be-
nefice podpoří jeho vydávání. V uni-
kátním programu, který bude celý na-
táčen, vystoupí hvězdy všech tanečních 
žánrů a stylů: nekompromisní flamen-
co, brilantní neoklasika, mystický afro 
dance, rebelující hip hop, adrenalinová 
capoeira i up dates současného tance. 
Režie akce se ujal Michal Caban, veče-
rem nebude provázet nikdo jiný než Jan 
Kraus, který v Ponci pravidelně uvádí 
svou originální televizní show Uvolně-
te se, prosím. 

V prosinci se mohou příznivci moder-
ního tanečního umění těšit též na něko-
lik zajímavých vystoupení českých i za-
hraničních hostů. V neděli 4. 12. bude 
Ponec patřit studentům Taneční konzer-
vatoře Praha, v úterý 6. 12. polskému 
tanečnímu divadlu Stara Prochoffnia, je-
hož představení Przytul mnie (na sním-
ku) je inspirované filmy Pedra Al-
modóvara. V rámci společného večera 
vystoupí ve středu 14. 12. Věra Ondraší-
ková se svou novou choreografií pro čty-
ři tanečníky Unique a soubor Nano-
nach s dílem Synchronicity. V sobotu
17. 12. si do Ponce najde cestu i komorní
směsice tří žánrů – opery, divadla a hu-
debního divadla – Romana Z. Nováka
nazvaná Beze dne a bez noci. V pro -
sincovém programu (5. 12.) také nechy-
bí již tradiční Mikulášská pro děti.

Yvona Kreuzmannová,
ředitelka Tance Praha

Nonsensová poezie norského básní-
ka Andre Bjerkeho jako východisko. 
Improvizace tří herců a jednoho kon-
trabasisty jako stavební kámen. Mladý 
muž v krajině mezi fantazií a skutečnos-
tí jako hrdina. Text, obrazy, muzika, ti-

cho jako prostředky. Čas a prostor jako 
nepevné kategorie. Hravost a osvobo-
zující setkání se slovem jako cíl. Češti-
na, angličtina, norština jako kód.

Řeč je o hře se záhadným názvem Mi-
ramarmora, nejnovějším to autorském 

počinu NIE (New International En-
counter). Tento mezinárodní divadelní 
soubor spojuje umělce různých národů, 
z nichž každý sám za sebe vnáší do spo-
lečné tvorby nejen vlastní mateřskou 
řeč (vystoupení jsou vždy vícejazyč-
ná), ale i rozdílné zkušenosti a tradice. 
Výsledkem je svébytné vizuální diva-
dlo pro Evropu dnešních dnů, užívají-
cí všech možných i nemožných divadel-
ních prostředků (vyprávění, klauniády, 
animace, hudby, zpěvu, improvizace...) 
a i díky tomu prolamující jazykové bari-
éry. Důkazem budiž skutečnost, že NIE 
se svými inscenacemi úspěšně hostova-
lo již v patnácti zemích světa.

Nyní zavítalo do Prahy, konkrétně
na Žižkov, kde bude Miramarmora do-
konce vůbec poprvé uvedena. Její světo-
vá premiéra proběhne ve středu 14. pro-
since, první repríza o den později. Obé 
v Paláci Akropolis, který se jako kopro-
ducent zasloužil o vznik představení, sli-
bujícího docela nevšední (nejen) diva-
delní zážitek. -red-

Foto: P. Bukovský

Jednou z předností žižkovských setkání s jazzem je jejich příjemná a komorní atmosféra: sedíte u stolku, pokuřujete doutní-
ček, popíjíte whisky, posloucháte dobrou muziku a o přestávce mezi vystoupeními se pokocháte krásnými dámami v mód-
ních róbách nebo si zajdete trefit jamku na golfovém trenažéru. Když máte štěstí, vyhrajete v tombole dvoudenní zájezd 
do Německa. Žádné tlačenice u baru, prostě klídek a pohoda. Získáte-li k tomu možnost poznat jazz v tak různorodých po-

dobách, jako tomu bylo letos v listopadu v Akropoli – mladý a přemýšlivý Vertigo Quintet (na snímku), procítěného interpreta starých 
songů Laďu Kerndla, klasiky z Old Timers Jazz Band nebo svéráznou a stále provokující Janu Koubkovou – není nač si stěžovat.

Miramarmora – hra jazyků, slov a hudby

Velká omluva patří všem, kte-
ří se v úterý 29. 11. zbytečně tr-
máceli na avizovanou vernisáž 
poslední letošní expozice v Ga-

lerii pod radnicí. Vše se totiž seběhlo tak, 
že zahájení výstavy obrazů malířky a ilu-
strátorky Inky Delevové muselo být pře-
sunuto až na čtvrtek 8. 12. Návštěvníci 
se mohou těšit zejména na perokresby 
a akvarely inspirované Prahou, ale také 
např. na krajinné a figurální olejomalby.

Benefice pro tanec 
a jeho zrcadlo

Celkem 47 černobílých a ba-
revných fotografií zaslalo letos 
11 fotografů-amatérů do sou-
těže „Žižkov 21. století“, kte-

rou již pátým rokem organizuje městská 
část Praha 3. Ačkoliv bylo letos zadání 
rozšířeno i na Vinohrady, naprostá vět-
šina soutěžících uznala za fotogeničtěj-
ší Žižkov. Hlavními kritérii hodnocení 
se vedle technické kvality snímků sta-
la i neokoukanost a zajímavost námětu 
a nápaditost při jeho uchopení (kompo-
zice, práce se světly apod.).

S tématem „Proměny Žižkova nebo 
Vinohrad“ si dle odborné poroty (Ra-

dek Homola z Klubu fotografů-amatérů 
v Žižkově a profesionálové Jan Dostál 
a Vladimír Skalický) nejlépe poradil Jiří 
Novák z Kutné Hory (vítězná fotografie 
– viz výše), další místa nebyla stanove-
na. Jako nejzdařilejší „Snímek typický 
pro Žižkov nebo Vinohrady“ byl vyhod-
nocen „Žižkovský památník“ od Hyn-
ka Gromana (viz titulní strana), druhá 
v téže kategorii skončila Vlasta Šilarová 
a třetí Milan Vondrák, všichni z Prahy 3. 
Čestné uznání získal Dr. Karel Lachout 
za soubor fotografií s doprovodným tex-
tem. Všechna oceněná díla jsou k vidě-
ní na www.praha3.cz. -red-

Žižkov a Vinohrady ve fotografii
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V sobotu 26. listopadu oslavilo jedno 
z nejvýznačnějších pražských kulturních 
center současnosti – Palác Akropolis – 
desáté výročí svého vzniku. Na narozeni-
nový koncert si pořadatelé přizvali nad-
žánrovou britskou formaci Alabama 3 
(na snímku), věhlasného muzikanta a hu-
debního producenta Ivana Krále nebo 
legendu české nezávislé scény 80. let mi-
nulého století – Soubor tradičního popu.

V roce 1990 se v rámci polistopado-
vého nadšení sešli hudebníci Tomáš Klí-
ma a Luděk Mayer spolu s režisérem 
Tomášem Vorlem. Rozhodli se, že roz-
jedou něco nového, revolučního, co tu 
dosud nebylo. Posloužit jim měla popu-
larita volného sdružení Pražská pětka, 
společnosti několika neprofesionálních 
divadel z Prahy: Křeč, Sklep, R. S. Vpřed, 
Mimóza a Kolotoč. O nějaký čas poz-

ději objevili rohový dům v Kubelíko-
vě ulici, někdejší divadlo Akropolis. 
Ve stejné době se k trojici nadšenců při-
dává další muzikant – Jaroslav Raušer.

Palác Akropolis byl postaven kon-
cem 20. let 19. století. Od začátku byl 
jeho součástí divadelní sál, který se dal 
současně používat též k promítání fil-
mů. Se střídavými úspěchy se tu hrálo 
(s krátkou přestávkou koncem války) 
až do únoru 1948, kdy divadlo Akropo-
lis získalo smutný primát – byla to vů-
bec první pražská divadelní scéna, kte-
rou komunistický režim uzavřel. Palác 
byl posléze využíván jako sklad gramo-
fonových desek, suti, dokonce i JZD.

Znovuzrození se bývalý kulturní stá-
nek dočkal po téměř padesáti letech. 
„Před rekonstrukcí tady byl bazén. Ně-
kde prasklo potrubí a sál byl z polovi-

ny zatopen vodou,“ vzpomíná dnešní 
programový ředitel Akropole Jaroslav 
Raušer a pokračuje: „Tomáš Vorel se 
snažil získat výtvarníka Františka Skálu. 
Podařilo se mu ho nakonec přesvědčit, 
aby se chopil výtvarných návrhů diva-
delního sálu se dvěma bary, dále kavár-
ny a restaurace.“

Na podzim před deseti lety se po-
dařilo zahájit zkušební provoz Paláce 
Akropolis prvním pražským vystoupe-
ním Ivana Krále. Několik měsíců nato 
se v žižkovském klubu konala doslova 
megaakce Pražské pětky s názvem Blu-
diště, jíž definitivně započala druhá éra 
Akropole.

Nový pražský klub se od svého ote-
vření orientoval na multikulturní pro-
gram a nabídl českým muzikantům tzv. 
koncept hudby v divadle, tedy daleko 

profesionálnější podmínky pro hudeb-
ní produkce, než bylo tehdy v Čechách 
zvykem. Jako první se Palác Akropolis 
začal koncepčně věnovat „world music“,
ještě celkem nedávno absolutně ne-
známému hudebnímu teritoriu. Rovněž
jako první zahájil kulturní spolu práci 
s evropskými zeměmi ve snaze prosa-
dit českou muziku v zahraničí. V jeho 
prostorách sídlí nespočet kulturních or-
ganizací a produkčních kanceláří, usku-
tečnilo se tu nepřeberné množství kon-
certních vystoupení domácích i zahra-
ničních hvězd. V neposlední řadě po-
skytla Akropole profesionální zázemí 
tehdy vznikajícím a dnes již etablova-
ným tuzemským skupinám (např. Če-
chomor, Wohnout či Divokej Bill).

Jaká je nynější situace kulturní i archi-
tektonické chlouby Žižkova? Po stras-
tiplných začátcích, kdy se velmi často 
potácela před hrozbou bankrotu, se po-
dařilo zařadit Akropoli do pravidelných 
grantových řízení (podporu získala díky 
svým kvalitám i z fondů EU) a dnes 
může dále uskutečňovat a rozvíjet své 
vizionářské plány. O to, že jako spous-
ta dalších pražských klubů nezanikla 
a naopak svou činnost stále rozšiřuje, 
se zasloužili především dva lidé. Prvním 

z nich je Pavel Hurda. V nesnadných ča-
sech, kdy jiné obdobné subjekty hojně 
využívaly grantů a Palác Akropolis byl 
neprávem opomíjen, významně finanč-
ně dotoval provoz žižkovské kultur-
ní mekky. Oddlužení Akropole je jeho 
zásluhou a ekonomická podpora z jeho 
strany nekončí ani dnes. Druhou oso-
bou, nikoliv však významově, je Jaro-
slav Raušer, iniciátor a současný ředitel 
žižkovského klubu. Podařilo se mu s na-
prosto minimálním realizačním týmem 
a ve stísněných podmínkách (prostoro-
vých i finančních) udělat z Akropole to, 
čím dnes je: vyhledávaným kulturním 
centrem, které pravidelně navštěvují
stovky i tisíce převážně mladých lidí 
a jehož význam daleko přesahuje hra-
nice Prahy 3.

Palác Akropolis se chce v budoucnos-
ti zaměřit především na výrazný rozvoj 
domácí hudební scény (zejména pro-
střednictvím série koncertů), podporu 
alternativních divadelních projektů, ini-
ciování a spolupořadatelství multikul-
turních festivalů nebo vývoz kvalitních 
českých souborů do zahraničí (Čecho-
mor, Monkey Business, Ohm Square...). 

Mgr. Jan Šmíd, 
zastupitel

Deset let Paláce Akropolis – trnitá cesta k úspěchu 

Vážení spoluobčané, připravili jsme pro Vás seriál otázek a odpovědí nazvaný:

Přehled vybraných témat: 

• Jak FUNGUJE opozice, koalice • Jak PRACUJE radnice 

• Jak ZÍSKAT informace • Jak PRIVATIZOVAT dům, byt

• Jak ZAPARKOVAT • Jak POZNAT svého zastupitele 

• Jak NAVŠTÍVIT lékaře • Jak DOJÍT bezpečně domů 

více info na: www.nk-pravicovyklub.cz 
nebo e-mail: pravicovyklub@seznam.cz

M r. Miroslav Procházka Zdenka Dubová Vladimír Holzknecht

„VY TO NEVÍTE?“

Všem našim spoluobčanům přejeme

mnoho zdraví a štěstí v novém roce.pf 2006

rn 270x210.indd 1 9.11.2005 9:27:28

INZERCE

Foto: M. Kovář
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Jsme s vámi 
již 10 let!

Milí spoluobčané,
v nadcházejícím mě-
síci oslavíme už de-
sáté výročí existence
Správy komunálního
majetku Praha 3, a. s. 
Završíme tak první
desetiletí spolupráce

nejen s radnicí třetí městské části, kte-
rá je naším stoprocentním vlastníkem,
ale zejména s vámi. A neobracím se 
jen na nájemce obecních bytů a ne-
bytových prostor, s nimiž jsme samo-
zřejmě v kontaktu nejvíc. Věřím, že čin-
nost naší společnosti se v dobrém podí-
lí na životě všech občanů Prahy 3. Do-
volte mi proto pár slov k naší historii.

SKM Praha 3 vznikla 18. 12. 1995 –
se základním jměním jeden milion ko-
run. Proč a za jakým účelem? Třetí
městská část hledala vhodnou formu 
správy nemovitostí, ve vztahu k nimž 
měla za podmínek stanovených záko-
nem o hl. m. Praze a Statutem hl. m. 
Prahy práva a povinnosti vlastníka,
a rozhodla se pro zcela ojedinělou kon-
cepci. Jako jediný akcionář založila
akciovou společnost a svěřila jí starost 
o veškerý obecní domovní a bytový 
fond. Prvořadým posláním nově usta-
vené organizace nebyla tvorba zisku, 
nýbrž správa příslušného majetku v nej-
vyšší možné kvalitě.

Prvním ředitelem se stal Pavel Hurda. 
Za jeho vedení se společnost rychle roz-
víjela. Uvědomovala si, že nemalé poža-
davky radnice i občanů kladené na úro-
veň služeb může v moderní době s úspě-
chem vykonávat pouze vysoce odborně
specializovaná, technicky i personálně vy-
bavená firma. Proto již v roce 2000 požá-
dala o certifikaci systému jakosti a stala 
se držitelem certifikátu dle normy ČSN 
EN ISO 9002:94 na správu, provoz, údrž-
bu a opravy nemovitostí. V roce 2003 – 
v souvislosti s recertifikací na novou nor-
mu ČSN EN ISO 9001:2001 – získala 
osvědčení i na výrobu tepelné energie.

V průběhu let se činnost SKM Pra-
ha 3 v mnohém rozšířila. Od roku 2002
je výrobcem a dodavatelem tepla, v sou-
časné době se stará o nemovitý maje-
tek nejen třetí městské části, ale i někte-
rých nově vzniklých společenství vlast-
níků jednotek a fyzických a právnic-
kých osob a vykonává funkci národního 
správce. Kromě toho je bohatší i nabíd-
ka poskytovaných služeb naší společ-
nosti, např. pro právnické osoby vede-
me účetnictví a zpracováváme podklady 
pro daňové přiznání k dani z příjmů.

Postupem času se myslím ukázalo, 
že rozhodnutí městské části Praha 3 
před deseti lety bylo správné a přináší 
dobré výsledky v podobě upravených 
domů, které pozvedly vzhled třetího 
pražského obvodu – Žižkova a části 
Královských Vinohrad. Budeme se sna-
žit, aby tomu tak bylo i do budoucna.

Ing. Pavel Císař,
ředitel SKM Praha 3, a. s.

Více než třicet domů na Žižkově 
a Vinohradech, které jsou ve správě 
městské části Praha 3, dostalo v uply-
nulých dvou letech nový kabát. Cel-

kovou rekonstrukci jejich obvodových 
plášťů zajistila v letech 2003 až 2004 ak-
ciová společnost Správa komunální-
ho majet ku Praha 3. Opravy se netýka-

ly jen povrchu a barevnosti omítek, ale 
v jejich rámci byla ve většině případů 
provedena také kompletní výměna sta-
rých, mnohdy netěsnících oken a balkó-

nových dveří. Oproti původnímu sta-
vu to znamená radikální snížení úniků 
tep la a zmenšení hlučnosti a prašnos-
ti v obecních bytech. Výsledek tak při-
spívá nejen k oživení tváře třetího praž-
ského obvodu, ale i ke zlepšení kom-
fortu a kvality bydlení nájemců.

Z celé řady takto proměněných bu-
dov jich za zmínku stojí jistě mnoho. 
Jedním z největších úspěchů je ale 
bezpochyby oprava fasády domu Lu-
cemburská č. 2. Zde byla totiž pracov-
níky spolupracujících firem pod do-
hledem SKM Praha 3 provedena rov-
něž rekonstrukce ozdobných štuků. 
Zastaralá stavba se tak vrátila ke své 
krásné historické podobě a získala za-
sloužený honosný vzhled. Dobrým pří-
kladem přínosu provedených úprav ta-
ké pro široké okolí jsou nové fasády 
v Koněvově ulici (domy č. 153, 155, 
157 a 159 – na snímku), kde díky citlivé 
volbě barev došlo k nebývalému pro-
světlení této dříve posmutnělé loka-
lity. Za vrcholný výsledek práce archi-
tektů a stavařů je však třeba označit 
proměnu obvodového pláště trojdo-
mu ze šedesátých let na sídlišti Chmel-
nice (K Lučinám č. 11, 13 a 15), který 
byl loni odborníky po zásluze oceněn 
v soutěži o fasádu roku. V tomto pří-
padě SKM Praha 3 dokázala, že i pa-
nelová zástavba může být invenčním 
způsobem renovována.

V rekonstrukcích fasád obecních bu-
dov bude správní společnost pokračo-
vat i v následujícím období tak, aby 
nadále přispívala ke zvelebení ulic Žiž-
kova a Vinohrad.

Za dva roky opraveno přes 30 fasád

Velmi podrobný přehled o zeleni
na území třetího pražského obvodu má
v současnosti Správa komunálního ma-
jetku Praha 3. Díky moderní techno-
logii může přesně určit, o co je jako 
o majetek městské části povinna se sta-
rat. Na pozemcích při obecních do-
mech má zmapovány nejen všechny 
travní plochy včetně stromů, keřů nebo 
živých plotů, ale i tzv. technické prv-
ky, např. cesty, zídky, oplocení, opěrné 

zdi apod. Tyto informace jsou uloženy 
v počítačovém programu „Pasport 5“, 
jehož software také umožňuje pláno-
vat jednotlivé lhůty ošetřování zeleně, 
jako je sekání trávy či prořezy stromů. 
Zjištěné údaje jsou nyní ještě porovná-
vány s evidencí městské části. Od jara 
příštího roku by měl „Pasport 5“ slou-
žit k tomu, aby byla vždy řádně zajiš-
těna údržba zelených ploch ve správě 
SKM Praha 3.

SKM Praha 3 představila své realizované i teprve plánované projekty v rámci výsta-
vy Otevřená radnice, kterou pro spoluobčany uspořádala třetí městská část. Lidé tak 
mohli obdivovat nejen již hotové zrekonstruované panelové domy, na nichž v ná-
stavbách vyrostlo několik desítek bytů, ale i se podívat, kde a jak se v nejbližší bu-
doucnosti ráz Prahy 3 změní podobným stylem. Do obnovy staré zástavby a vzniku 
obytných jednotek už radnice prostřednictvím SKM investovala několik set milionů 
korun. Část se jich vrátila díky postupné privatizaci nemovitostí, část prodejem nově 
vystavěných bytů. Součástí plánů bývá vždy také vybudování dalších parkovacích 
míst a zkrášlení okolí opravovaných domů. Zájem o nové bydlení na Žižkově je vel-
ký také díky výborné dopravní obslužnosti a malé vzdálenosti do centra Prahy.

Dvojstranu připravila 
Správa komunálního majetku Praha 3, a. s.

Již před osmi lety, v roce 1997, by-
la dokončena kompletní plynofikace 
všech kotelen ve vlastnictví třetí měst-
ské části. Proměna tepelných a teplo-
vodních zdrojů, o které se stará Správa 
komunálního majetku Praha 3, výraz-
ným způsobem přispěla ke zlepšení ži-
votního prostředí na Žižkově a Vino-
hradech.

Obci patří jedno zařízení na přípra-
vu teplé vody a celkem 68 kotelen. 
13 z nich bylo přebudováno na plyno-
vé v letech 1992 až 1995. Zásadní změ-
na, která vedla k rapidnímu zvýšení 

kvality ovzduší v Praze 3, nastala však 
až v roce 1996 a 1997. Tehdy bylo díky 
švýcarské pomoci v rámci mezivlád-
ní smlouvy plynofikováno dohromady 
31 kotelen, které do té doby fungovaly 
na pevná paliva.

Modernizace výroby a dodávky tep-
la tím však neskončila. V dalším období 
bylo postupně celkově rekonstruováno 
25 plynových kotelen, které pocházely 
ještě z dřívějších dob a byly již zastara-
lé. V letech 2003 a 2004 došlo ke zkva-
litnění otopné soustavy osazením ter-
moregulační techniky.

Díky plynovému vytápění
se v Praze 3 lépe dýchá

Celkem 15 nových výtahů vzniklo
 za poslední dva roky v obecních do-

mech na Královských Vinohradech 
a Žižkově, dalších 24 jich bylo v tom-
též období komplexně zrekonstruová-
no. Za touto bilancí, která nepochyb-
ně potěší zejména starší občany nebo 
maminky s dětmi bydlící v příslušných 
budovách, stojí Správa komunálního 
majetku Praha 3, společnost starající 
se o nemovitosti třetí městské části.

Jak nově vzniklé, tak opravené vý-
tahy zcela odpovídají přísným technic-
kým normám a požadavkům Evrop-
ské unie. Jsou bezbariérové, tj. mohou 
je používat i vozíčkáři, a estetika jejich 
kabin či prosklených výtahových ša-
chet, které některé z nich mají, splňuje 
současné nároky na moderní architek-
turu a design. Nové výtahy nemají stro-
jovny, což znamená, že vlastní pohon je 
zabudován přímo v konstrukci výtaho-
vé technologie. Provoz zdviží se vyzna-
čuje velmi nízkou hlučností, což nájem-
ci ocení zvláště v nočních hodinách.

A co je důležité především, bezpeč-
nost výtahů je na nejvyšší možné úrov-
ni, neboť kabina je několikanásobně 
jištěna různými konstrukčními a jiný-
mi způsoby. Součástí vybavení je i au-
tomatické dorozumívací zařízení s dis-
pečinkem firmy, se kterou je sjednána 
smlouva o servisu a opravách. V přípa-
dě uvíznutí by se tedy nedobrovolný 
vězeň měl dočkat vysvobození zhruba 
do dvaceti minut.

Moderní technologie 
ve službách péče o zeleň

Moderní výtahy hezčí i bezpečnější

Ing. D. Reisiegel, místostarosta pro finance, majetek a investice, si nechává od ředitele 
SKM Praha 3 Ing. P. Císaře vysvětlit, jak je zajištěna větší bezpečnost nových výtahů.
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Plán oprav 
na rok 2006

  V současné době 
je již schválen plán 
oprav domů v ma-
jetku třetí městské 
části na rok 2006. 

Správa komunálního majetku Pra-
ha 3, která jej pro obec zpracova-
la, vyšla při jeho přípravě tak jako 
v předcházejících letech z požadavků
jednotlivých domovních správ a cen-
trálního dispečinku kotelen. Před-
nostně jsou zařazovány zejména ob-
jekty s nevyhovujícími stavebními 
prvky a technickým vybavením, kte-
ré podle zjištění revizí nesplňuje kri-
téria příslušných norem.

Přes sedmdesát procent finanč-
ních prostředků z více než dvouset-
milionového rozpočtu půjde v příš-
tím roce na velké opravy. Počítá 
se především s renovacemi někte-
rých kotelen, vybrané domy čeka-
jí nové elektro- a plynoinstalace, re-
konstrukce fasád nebo modernizace 
výtahů. Na běžné opravy bytové-
ho a domovního fondu se vyčlenilo 
zhruba 34 milionů korun. Přibliž-
ně desetina schváleného rozpoč-
tu je určena na zajištění zadávacích 
dokumentací objektů. Pět procent 
tvoří rezerva, která by měla pokrýt 
i případné výpadky příjmů kvůli ne-
zaplacenému nájemnému.

Zahájit rozsáhlou modernizaci top-
ných zdrojů pomocí kondenzační vytá-
pěcí technologie chce v příštích letech 
společnost Správa komunálního majet-
ku Praha 3, provozovatel kotelen v ma-
jetku třetí městské části. Nájemci obec-
ních bytů na Žižkově a Královských 
Vinohradech se tak mohou těšit, že se 
v jejich domovech v budoucnosti udr-
ží náklady na bydlení v rozumných me-
zích. Vždyť plyn je od této zimy skoro 
o 20 % dražší a elektřina stojí také sko-
ro o 10 % více. Zvýšené výdaje lze oče-
kávat také u dodávky vody, odvozu od-
padů či provozu výtahů.

V čem spočívá výhoda zmíněné te-
pelné technologie? Kondenzační kotle 
umožňují oproti standardním efektivně-
ji využívat teplo vznikající při spalová-
ní zemního plynu a zároveň jsou daleko 
ekologicky šetrnější, protože ve spali-
nách mají několikanásobně méně škod-
livých látek. Právě z těchto důvodů se 
staly v Evropské unii hitem. A proč 
se vyplatí rekonstruovat stávající kon-
venční zdroje? Oblíbeným argumen-
tem je, že kondenzační kotle mají účin-
nost až 109 %. Výhřevnost plynu (tzv. 
citelné teplo) je rovna spalnému teplu 
plynu zmenšenému o teplo odcházejí-
cí ve formě páry bez užitku komínem 
(tzv. necitelné teplo). A právě o toto 
dosud nevyužívané, latentní teplo jde 
u kondenzačních kotlů.

Pokud je kondenzační kotel správně 
vyprojektován a provozován, využívá 
skoro veškerou energii z hoření zemní-
ho plynu – chemické reakce, kdy se me-
tan sloučí s kyslíkem ze vzduchu. Vzni-

ká při tom nejen teplo, které se přes 
výměníky posléze dostane do domác-
ností, ale také oxid uhličitý, voda 
ve formě páry a bohužel i různé oxidy 

dusíku a síry a další plyny, které obsa-
huje přívodní vzduch. Tyto sloučeniny 
ohrožují naše životní prostředí. Např. 
po shoření 1 kubíku (m3) zemního ply-
nu zůstává ve spalinách přes 8 kubíků 

dusíku a dalších stopových plynů. Prin-
cipem kondenzačních kotlů je komíno-
vé spaliny zchladit tak, aby přítomná 
pára zkondenzovala a vzniklá tepel-

ná energie byla ještě dodatečně pře-
dána do topného systému. Kondenzát 
je pak neutralizován a pouští se do ka-
nalizace, kde zkvalitňuje odpadovou 
vodu, protože v ní neutralizuje zásadi-
té zbytky pracích a mycích prášků. Pro-
tože zkondenzovaná voda s oxidy síry 
vytváří kyselinu, musí být kondenzač-
ní kotle vyrobeny z kvalitních nerezo-
vých ocelových materiálů či slitin, čas-
to na bázi hliníku, aby se na maximum 
prodloužila jejich životnost. Proto stojí 
víc než „normální“ kotle.

Právě díky kvalitě kondenzačních 
kotlů a možnostem moderních hořá-
ků, které umí dokonale regulovat smě-
šovací poměr plyn-vzduch, lze dnes 
projektovat blokové kotelny do vý-
konu cca 500 kW jen s jedním topným 
agregátem bez potřeby dalších regu-
lačních okruhů na jednotlivých vytá-
pěcích větvích. K této redukci může 
dojít také proto, že ze zákona jsou nyní 
na všech topných tělesech namonto-
vány termostatické regulační ventily, 
které řídí potřebu tepla v jednotlivých 
místnostech. Vhodné je provádět re-
konstrukce celé vytápěcí technologie 
včetně rozvodů a radiátorů a nasazo-
vat nízkoteplotní systémy, které šetří 
investice na rozvodných sítích a izola-
cích. Kotle pak běží trvale s optimální 
účinností, bez zbytečně opakovaných 
startů.

Budoucnost vytápění je v kondenzačních kotlích

Výraznou proměnou prošly v těch-
to dnech podzemní garáže v Ondříč-
kově ulici. Výsledkem rekonstrukce, 
kterou zde pro třetí městskou část pro-
vedla společnost Správa komunálního 
majetku Praha 3, je nejen moderniza-
ce vybavení a zvýšení uživatelského 
komfortu, ale díky stavebním změnám 
i rozšíření počtu parkovacích stání. 

Obnovením vjezdu a výjezdu do Ku-
belíkovy ulice a praktickou úpravou 
vstupu z Ondříčkovy mohlo být reali-
zováno rozdělení garáží na dva oddě-
lené celky. V podzemních prostorách 
byly lokálně opraveny izolace pro-
ti vlhku, zcela zrekonstruována byla 
také elektroinstalace a vzduchotechni-
ka. Digitální zařízení ovládající vzdu-

chotechnické technologie kontroluje
funkci příjezdových vrat, uzavření bra-
nek pro chodce a nouzových a požár-
ních výstupů, přes čidla je hlídán také 
výskyt případného požáru a zvýšená 
koncentrace výfukových plynů. K mo-
dernímu parkování patří rovněž to, že
je zajištěno dálkové elektronické ovlá-
dání vstupních vrat.

Správa komunálního majetku Praha 3 zpracovává v současné době projekto-
vou dokumentaci na úpravy prostor, ve kterých jsou umístěny výměníkové sta-
nice. Stejně tak se rekonstrukcí dočkají v příštím roce i dožilé rozvody ústřed-
ního vytápění, u kterých se počítá také s osazením termoregulační techniky 
na otopné soustavy.

Budování výměníkových stanic bylo v uplynulých letech velkým přínosem 
pro čistotu ovzduší na Žižkově a Královských Vinohradech. Z celkového po-
čtu padesáti v Praze 3 jich je v majetku městské části rovná polovina. Teplou 
vodou a teplem zásobují nájemce osmdesáti domů. Drtivá většina těchto sta-
nic se nachází na Vinohradech, kde nahradily původní neekologické koksové 
kotelny. Zatímco do roku 1994 zde byl jen jeden výměník, dnes jich tu fungu-
jí již dvě desítky. SKM Praha 3 hodlá v ekologickém způsobu vytápění pokra-
čovat i do budoucna.

V posledních letech byla řada obec-
ních bytových i nebytových prostor v Pra-
ze 3 zprivatizována, další nemovitosti 
to čeká v blízké budoucnosti. Z toho by 
se dalo soudit, že správcovské firmě ubý-
vá práce. Ředitele SKM Praha 3 Ing. Pav-
la Císaře jsme se zeptali, zdali tomu tak 
skutečně je:

Rozhodně ne. Jednak jsme za deset
let naší existence podstatně rozšíři-
li předmět své činnosti, takže v tomto 
smyslu naopak práce přibyla, jednak své 
služby poskytujeme i jiným vlastníkům, 
než je obec. Setkáváme se s tím, že spo-
lečenství vlastníků bytů, které dříve by-
ly v majetku obce, chtějí, abychom se 
o jejich domy starali i nadále.
V čem jste pro ně lepší než jiné subjek-
ty, které nabízejí podobné služby?

Naší velkou devizou je skutečnost, že 
zprivatizované nemovitosti známe z na-

ší předešlé správy do takových detailů, 
že se těžko najde někdo, kdo by o nich 
věděl více. Zároveň máme mnohaletou 
praxi a díky ní i odpovídající softwarové 
vybavení. To nám umožňuje přizpůsobit 
rozsah správy požadavkům majitele ob-
jektu, a to včetně nabídky vedení podvoj-
ného účetnictví a vypracování daňového 
přiznání k dani z příjmů právnické osoby. 
Velkou roli hraje i kvalitní síť našich pro-
vozoven a jejich dobrá dostupnost z mís-
ta bydliště. A samozřejmě jsme schopni 
jiným správcovským firmám velmi dobře 
konkurovat i cenou za naše služby.
Jakým způsobem se na společnost noví 
vlastníci mohou obracet?

Naprosto standardní cestou. Informa-
ce o službách SKM jim poskytneme buď 
osobně na některé z našich domovních 
správ, nebo na základě jejich e-mailové 
či telefonické žádosti.

Modernizace garáží v Ondříčkově

Chystá se výměna rozvodů topení

SKM Praha 3 nespravuje 
jen obecní majetek

Na opravené garáže v Ondříčkově ulici se přišli v doprovodu ředitele SKM Praha 3 Ing. P. Císaře podívat i představitelé žižkovské 
radnice – místostarostové Ing. D. Reisiegel, Ing. B. Nigrin, M. Kozumplíková a MUDr. M. Zeman (na snímku zleva).

Městská část Praha 3 předpokládá, 
že bude pokračovat v regeneraci staré 
panelové zástavby spojené se vznikem 

nových bytových jednotek v ná-
stavbách. Jako o nejbližším rea-
lizovatelném projektu uvažuje 
o domech v ulicích Květinková 
a Pod Lipami. Mezi jejich ná-
jemníky proto SKM Praha 3 

provedla průzkum, aby zjistila, jak 
lidé záměr žižkovské radnice hodnotí.

Anketní lístek spolu s obálkou 
se známkou a zpáteční adresou pu-
toval celkem do 210 domácností, vy-
plněný se vrátil od více než 160 re-

spondentů (77 %). Z výsledků šetření 
vyplynulo, že přes dvě třetiny oslove-
ných považuje způsob budování nových 
bytů formou nástaveb – včetně regene-
race, rekonstrukce a oprav stávajících 
do mů s následnou privatizací – za správ-
ný. Plán obce se tedy v dané lokalitě se-

tkává s jasnou podporou, a to i přesto, 
že si místní uvědomují negativní dopady 
na svůj život v době stavebních a rekon-

strukčních prací. Za vyvažující pozitivum 
je po važována zejména možnost získat 
zrenovované nemovitosti do vlastnictví, 
o případnou privatizaci stojí dle průzku-
mu 84 % dotazovaných nájemníků. Na-
opak pouhých 27 respondentů projevilo 
zájem o koupi či pronájem uvažovaných 
garážových stání. Ty je nutné vybudo-
vat v souvislosti se vznikem nových by-
tových jednotek, pro které budou prio-
ritně určeny. Velmi rozpačitě se obyva-
telé obecních domů zatím staví i k tomu, 
zda by se měly privatizovat také přilé-
hající parcely se zelení: 85 % odpovědí 
bylo „Ne“ nebo „Spíše ne“.

Průzkum mezi nájemci: záměr radnice podporují

Myslíte si, že způsob výstavby nových bytů formou nástaveb včetně regenerace, 
rekonstrukce a oprav stávajícího domu s následnou privatizací je správný?

69%

31%

ano

ne
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Na chladné dny, které s kon-
cem roku zpravidla přichá-
zejí, se připravila společnost 

Pražská energetika rozšířením řady 
časopisů PREfórum o další přírůstek. 
Hlavním tématem PREfóra SPECIÁL 
s pořadovým číslem 10 je elektrické 
vytápění a ohřev vody. Čtenáři získají 
informace o faktorech, které se po-
dílejí na spotřebě při elektrickém vy-
tápění, a možnostech jeho regulace, 
jež rovněž přispívá k jeho hospodár-

nému využití. K dispozici je i přehled 
druhů a typů topidel – ať už přímo-
topných, akumulačních či kombino-
vaných. Pozornosti autorů neušlo ani 
využití tepelných čerpadel, dále ne-
chybí nabídka akčních slev, jež PRE 
ve spolupráci s partnerskými společ-
nostmi pro své zákazníky připravila.
Nový časopis je zájemcům k dis-
pozici v obchodních kancelářích, 
v Poradenském a informačním stře-
disku PRE.

NABÍDKA SLEV
Elektrotepelná zařízení značky Stiebel Eltron
 Slevy  15–35 % oproti běžným cenám

� Akumulační kamna a příslušenství
� Zařízení na elektrický ohřev vody 

– tlakové zásobníkové ohřívače (bojlery)
– beztlakové zásobníkové ohřívače 
– průtokové ohřívače a příslušenství

� Přímotopné konvektory
� Infrazářiče 
� Osoušeče rukou
� Solární panely 
� Ventilační jednotky

Elektrické kotle značky MOVY 
a KOPŘIVA PRAHA 

Klimatizační jednotky – tepelná čerpadla 
značky TOSHIBA

Sleva 10 % na pořízení
�  Slevové kupony obdržíte v Poradenském 

a informačním středisku PRE, kde si můžete celý 
sortiment prohlédnout

� Rozvoz větších zařízení po Praze zdarma 
� V případě zájmu instalace na klíč 
� Možnost nákupu i přes www.pre.cz/e-prodej

Poradenské a informační středisko PRE 
Na Hroudě  1492/4, 100 05  Praha 10
otevřeno:  Po–Čt  9.00–18.00
tel.: 267 053 157, 267 053 159
poradenstvi.pre.cz

V Balabence elektřina 
bez dlouhého čekání 

Navštivte „galerii pre“

V ýstavy výtvarného umění ma-
 jí v sídle Pražské energeti-
ky v Praze 10 ve Vršovicích 

v ulici Na Hroudě již několikaletou 
tradici. V oblasti, kde je takových 
kulturních center vcelku málo, jsou 
výstavy vítaným zpestřením kultur-
ního života. 
Návštěvníci „galerie pre“ tak již 
mohli vidět obrazy třeba Oskara 
Brázdy, Jana Kristoforiho či Oldři-
cha Kulhánka. Svá díla vystavovali 
například i známý tvůrce televizních 
pořadů pro děti Miloš Nesvadba 
a herec Jan Kanyza či svojí účastí
poctili vernisáže výstav Ivan Mlá-
dek, bavič Milan Pitkin, sexuolog 
Radim Uzel a další osobnosti umě-
leckého a společenského života. 
Na jedné z posledních výstav křtil 
portrét ruského prezidenta V. Pu-
tina malíř Vladimír Zubov, který 
se představil především portréty 
známých českých herců. Putinův 
obraz pak putoval do Moskvy, 
kde vévodil na velké výstavě děl 
V. Zubova. 

Počet výstav v „galerii pre“ se již 
přehoupl do druhé padesátky a ani 
rok 2006 nebude na události chu-
dý. V lednu se představí Vladimír 
Halamásek – rodák z Havlíčkova 

Brodu, který dnes žije a maluje 
v Žatci, ale na Vysočinu se znovu 
a znovu vrací, aby zachytil její pů-
vab. Stejně tak zachycuje krajinu 
kolem jihočeského Tábora a skicuje 
portrét žateckých historických pa-
mátek.
Únorový čas pak bude patřit výstavě 
Bohuslava Doležala a jeho olejům, 
kresbě a grafice. Autor se narodil 
v Litomyšli, potom žil ve Vysokém 
Mýtě, aby nakonec spustil kotvu 
v Praze. Doležalovy grafiky tak, jak 
je známe, tedy jeho vlastní nezamě-
nitelnou imaginací a fyzickou silou 
nevratně poznamenané monotypy, 
nám však nabízejí trochu odlišnou 
charakteristiku místa pobytu praž-
ského výtvarníka.
Nezbývá, než vás k bezplatné ná-
vštěvě „galerie pre“ pozvat každý 
všední den mezi dvanáctou a osm-
náctou hodinou, kdy je pro veřej-
nost otevřeno, popřát příjemné kul-
turní zážitky a třeba i šťastnou ruku 
při výběru některého z vystavených 
děl, protože obě výstavy na začátku 
příštího roku jsou prodejní.

Jawa 650 od známého návrháře Václava Krále by určitě hrdě brázdila 
naše silnice. Je velká škoda, že její autor a skutečný nekorunovaný král 
českých designerů pět dnů před listopadovou výstavou o českém designu 
v „galerii pre“ náhle zemřel.

Asi není nutné představovat hvězdy Vinohradského divadla. Takových por-
trétů připravil Vladimír Zubov během svého dosavadního uměleckého živo-
ta celou škálu.

Nový Speciál 
na pultech PRE

Pohodlně, bez zdlouhavého čekání vyřídí Pražané 
všechny záležitosti týkající se dodávek elektřiny 
v moderním interiéru zákaznické kanceláře Praž-
ské energetiky, a. s., (PRE) Balabenka v Praze 9 –
Libni. Obchodní místo je v dosahu MHD, parková-
ní je bezproblémové. Navíc nabízí stejně širokou 
škálu kvalitních služeb a otevírací dobu jako zná-
má a návštěvníky značně zatížená kancelář PRE 
v paláci Adria v centru metropole. 
„Kancelář Balabenka je ve všech 
směrech zcela plnohodnotná zná-
mější Adrii. Proto není nutné, aby 
obyvatelé, kteří to mají z domova blí-
že k Balabence, jezdili až do cent-

ra města. Kancelář v paláci Adria je 
pak přeplněná, lidé zbytečně čeka-
jí v zástupu. Přitom by mohli pohodl-
ně a mnohem rychleji vše potřebné 
vyřídit i v Balabence v Ocelářské uli-

ci číslo 5A,“ prohlásil tiskový mluv-
čí PRE Petr Holubec. Kancelář Ba-
labenka je dobře dostupná MHD, 
metrem trasou B do stanice Česko-
moravská a dále autobusy č. 151, 
158, 159, 185 a 186 do zastáv-
ky Českomoravská v ulici Ocelář-
ská. Nebo tramvají č. 3 do zastáv-
ky Ocelářská v ulici Českomoravská 
nebo tramvajemi č. 8 a 19 do sta-
nice U Svobodárny v ulici Sokolov-
ská. „Také parkování automobilu je 
u Balabenky bezproblémové.  Stání 
v ulici Ocelářská je bez dopravních 
omezení, stejně tak v sousední Li-
hovarské ulici. Kancelář je otevřena 
od pondělí do čtvrtka od 9 do 18 ho-
din, v pátek do 12. hodiny,“ podotkl 
mluvčí. Více informací získají obyva-
telé Prahy na zákaznické lince PRE 
267 055 555 nebo 840 555 333, 
která je společná s Pražskou plyná-
renskou, a. s. 
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www.ridicak.czwww.ridicak.cz

� Povinné školení řidičů � Kondiční jízdy 
� Kurzovné na splátky � Slevy pro studenty 
� Trenažér s virtuální realitou � Automatická 
převodovka � Test in English and Russian

Ondříčkova 9, PRAHA 3 
tel.: 222 722 820–2, mobil: 737 28 29 29

L

Spojení:  „M“ Jiřího z Poděbrad, tram. 5, 9, 26 – Olšanské nám.

Výcvik řidičů pro skupiny AM, A1, A, B, C, D, EVýcvik řidičů pro skupiny AM, A1, A, B, C, D, E

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

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,lakování 100 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

Privatizace bytových domů na Žižkově
Nabídka pro účelově zakládaná bytová družstva:

• Jde o komerční úvěr s úrokovou sazbou do 6 % p. a. a fixací 5 let.
•  Lze profinancovat až 100 % kupní ceny nemovitosti se splatností 

až 20 let, možnost mimořádných splátek bez sankcí.
•  Úhrada za zpracování úvěru činí 1 % 

z objemu úvěru, avšak max. 100 000 Kč.
•  Nabídka je termínovaná do konce 

tohoto roku s ohledem na možné 
změny úrokových sazeb.

Další informace o nabídce pro Prahu 3 Vám
poskytne pan Stanislav Otmar, oblastní vedoucí, 
tel.: 251 510 748, 777 554 587,
e-mail: op-praha5@rsts.cz, otmars@seznam.cz 

JIS – JIStota kvality od roku 1991

DrÏitel certifikátu âSN EN ISO 9001:2001

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

PLASTOVÁ OKNA A DVE¤EPLASTOVÁ OKNA A DVE¤E

V˘roba a prodej: • 252 25 Zbuzany 222252 25 Zbuzany 222, tel./fax: 257 961 150 • e-mail: zbuzany@jis.cz
Obchodní kancelář: • 140 00 Praha 4140 00 Praha 4, Komor�anská 28, tel./fax: 241 770 427 • e-mail: modrany@jis.cz 
• 186 00 Praha 8-Karlín186 00 Praha 8-Karlín, ·aldova 406/28, tel.: 222 324 000, fax: 222 324 001 • e-mail: karlin@jis.cz

Nûmeck˘ profil REHAU • Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI

* zimní slevy 25 % a výše!!!* 1.–23.12. 2005
www.jis.cz

JIS_Inz_133x51_zimaPha.indd 1 25.11.2005 20:57:00

VETERINÁRNÍ KLINIKA

MVDr. Kateřina Tandlerová
Na Hlídce 22, Praha 3

tel. 222 587 741, 728 217 954
www.volny.cz/veterinarni.klinika

• čipy • RTG • sono • pasy • interna
  • denní hospitalizace • operace 

• zubní péče • vyšetření krve, moči
POHOTOVOST PRO VAŠE MILÁČKY:

So: 9–12 hod., Ne: 16–19 hod.

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 od 1. 11. do 31. 12. 2005 při zakázce nad 50.000 Kč.

Baletní škola  Baletní škola  
BcA. Jána Nemce,BcA. Jána Nemce,

emeritního sólisty NDemeritního sólisty ND
Koněvova 19, Praha 3

si Vás dovoluje pozvat na školní představení

baletní pohádky O krejčíkovi baletní pohádky O krejčíkovi 
a 2. jednání Gisellea 2. jednání Giselle

dne 10. 12. 2005 ve 14.00 hod.dne 10. 12. 2005 ve 14.00 hod.
v Kongresovém centru hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3.

Představení se uskuteční za finanční podpory MČ Praha 3. 
Bližší informace rádi zodpovíme na adrese školy 

nebo na tel.: 603 326 720.
 e-mail: SBSNemec@quick.cz, web.quick.cz/SBSNemec/

Hlavatého 664
140 00 Praha 4 – Háje
tel.: 267 915 500, fax: 267 914 807  
e-mail: info@koberce-suzi.cz

Otevírací doba: Po–Pá: 9.00–19.00 hod. 
    So: 10.00–17.00 hod.  

ŠIROKÝ
VÝBĚR
KOBERCŮ

metrážové • kusové • zátěžové
PŘIVEZEME•POLOŽÍME•NA MÍRU USTŘIHNEME

www.koberce-suzi.cz

VŠECHNY
KOBERCE

DO 149 Kč/m2

280 Kč
530 Kč 320 Kč

Gymnázium 
Omská 1300 
100 00 Praha 10 – Vršovice

Gymnázium v Praze 10, Omská 1300, zve zájemce o studium 
pro školní rok 2006/2007 na Den otevřených dveří, který 
se koná 7. 12. 2005 od 15.00 a od 17.00 hodin. 
Ve školním roce 2006/2007 otevře Gymnázium Omská celkem 3 třídy –
2 třídy osmiletého studia (zaměření na živé jazyky) pro žáky 5. tříd zá-
kladních škol a 1 třídu čtyřletého studia (všeobecné zaměření) pro absol-
venty 9. třídy základní školy. 

Informace o studiu a škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprá-
vu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních webových 
stránkách školy – www.omska.cz. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 
čísle: 267 311 317, příp. na info@omska.cz.

AK STAVEBNINYAK STAVEBNINY
ŽŽIIŽŽKOVKOV

Malešická 74, 130 00 Praha 3
Tel./fax:  222 581 211

    Otevřeno: Po–Čt 7:00–16:00
 Pá 7:00–15:00

U nás najdete zboží všeho druhu –
 stavební materiál i nářadí.

Doprava zajištěna.

Pohřební ústav 
TRANQUILLITAS Praha, spol. s r. o.

Zajišťujeme kompletní pohřební 
služby s obřadem i bez obřadu.  
Smuteční oznámení (parte) 
na počkání ZDARMA.
•  Praha 3, U Vinohradské nemocnice 8 

tel.: 272 733 701, po–pá 800–1600 hod.
•  Praha 2, Italská 6 

tel.: 222 521 756, 602 368 166
po–pá 800–1600 hod., so–ne 1000–1500 hod.

Při předložení inzerátu 5% sleva.

JJaassmmine La ine La BBeellllee
kadeřnické a nehtové studio

Novinka ERGOLINE ADVANTAGE 400 T8
Prodlužování vlasů metodou BOND PLUS

U Rajské zahrady 20, Praha 3 – Žižkov
tel.: 777 806 641 • www.prodluzovanivlasu.cz

PŘIJATELNÉ CENY

Děkujeme za Vaši přízeň 
v tomto roce a do nového roku 
Vám přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Ing. Petr Fiala
regionální ředitel pro region Praha

Zápis do kurzů na nové pololetí již začal. Těšíme se na Vás!
Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, FCE...

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

Krásné Vánoce a splněná 
přání v roce 2006 Vám přeje 

Vaše jazyková škola Lexis
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Prosinec

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

8. 12. – 31. 12. INKA DELEVOVÁ – 
OBRAZY (vernisáž 8. 12. v 17.00)

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

FILMASIA: 
FESTIVAL ASIJSKÉHO FILMU

  1. čt 18.00 GREEN FISH
20.30 GHOST IN THE SHELL

  2. pá 18.00 THE SCARLET LETTER
20.30 FINAL FANTASY VII: 
ADVENT CHILDREN
23.00 THE DOLL MASTER

  3. so 16.00 3-IRON
18.00 SEPET
20.30 PERFECT BLUE
23.00 A TALE OF TWO SISTERS

  4. ne 16.00 ČÍNSKÁ ODYSEA 2002
18.00 MONDAY MORNING 
GLORY
20.30 ANIME PŘEKVAPENÍ!

  5. po 18.00 SANCTUARY
20.30 COWBOY BEBOP: 
TENGOKU NO TOBIRA

  6. út 18.00 THE BEAUTIFUL 
WASHING MACHINE
20.30 VAMPIRE HUNTER D

  7. st 15.30 UTRŽENÝ ZE ŘETĚZU 
(FK pro SŠ)
18.00 THE BIG DURIAN
20.30 JIN-ROH: THE WOLF 
BRIGADE

  8. čt 18.00 MŮJ ARCHITEKT 
LOUIS KAHN
20.30 MANDERLAY

PRAGUE INDUSTRIAL FESTIVAL
  9. pá 19.00 PRAŽSKÝ INDUSTRIÁLNÍ 

FESTIVAL: RETROSPEKTIVA 
1996–2005 + živá vystoupení: 
HERBST9, JOB KARMA, MK9, 
FRAGMENT KING, DOROTA 
KLESZCZ, DJ MALDOROR

10. so 19.00 ČERVENÁ TMA + živá 
vystoupení: Z´EV, ANIMA 
MUNDI, INSTITUTION D.O.L., 
AGHIATRIAS, THOROFON, 
ENILAS VIDEOPERFORMANCE, 
NIKA77

BRITSKÁ HUDBA 
V BRITSKÉM FILMU

11. ne 17.30 BARRY LYNDON
20.45 PERNÝ DEN

12. po 18.00 PINK FLOYD: THE WALL
20.30 ANTENNA 
(projekce vybraných klipů)

IRSKÝ FILM
13. út 18.00 MAN ABOUT DOG

20.30 PÍSEŇ ZA CHUDÉHO 
CHLAPCE

14. st 15.30 NECHOĎ KLEPAT 
NA DVEŘE (FK pro SŠ)
18.00 MICKEYBO AND ME
20.30 SHE DIDN’T SAY NO!

15. čt 18.00 ADAM & PAUL
20.30 HRA NA PLÁČ

16. pá 18.00 COWBOYS & ANGELS
20.30 MALÝ ŘEZNÍK
22.30 SPALOVAČ MRTVOL 
(noční projekce)

17. so 18.00 JARO, LÉTO, PODZIM, 
ZIMA... A JARO

17. so 20.30 ŠTĚSTÍ
22.30 INTIMITA

18. ne 17.30 RAY
20.30 DISTRIKT!

19. po 18.00 RESTART
20.30 ZLOMENÉ KVĚTINY

20. út 18.00 MŮJ ARCHITEKT 
LOUIS KAHN
20.30 WALLACE A GROMIT: 
PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA

21. st 15.30 HRUBEŠ A MAREŠ JSOU 
KAMARÁDI DO DEŠTĚ 
(FK pro SŠ)
18.00 ZVĚTŠENINA (FK)
20.30 TOYEN (FK)

22. čt 18.00 MASAJOVÉ – BOJOVNÍCI 
DEŠTĚ
20.30 KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ

23. pá 18.00 MONTY PYTHONŮV 
SMYSL ŽIVOTA (FK)
20.30 SLADKÝ ŽIVOT (FK)

AEROVÁNOCE
24. so 20.30 ŽIVOT BRIANA

25. ne 18.00 WALLACE A GROMIT: 
PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA
20.30 ŠTĚSTÍ

26. po 18.00 ŠTĚSTÍ
20.30 RESTART

27. út 18.00 SKŘÍTEK
20.30 SLUNEČNÍ STÁT ANEB 
HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY

28. st 18.00 DÍVKA S PERLOU
20.30 MANDERLAY

29. čt 18.00 SEDMÁ PEČEŤ (FK)
20.30 FANNY A ALEXANDR (FK)

30. pá 18.00 STOPAŘŮV PRŮVODCE 
PO GALAXII
20.30 ZLOMENÉ KVĚTINY
22.30 ANATOMIE PEKLA

FILMY PRO DĚTI
11. ne 14.00 KAMENNÁ TETKA
17. so 15.30 KARLÍK A TOVÁRNA 

NA ČOKOLÁDU
18. ne 14.00 V ČERTÍCH SLUŽBÁCH

DIVADLO PRO DĚTI
  4. ne 16.00 ŽABÍ PŘÍBĚHY 

(M. Míková, H. Řepová a žabí kapela)
11. ne 16.00 KOPRETINKA 

(Pohádkové divadlo Praha)
18. ne 16.00 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 

(Divadlo U staré herečky)

FILMY PRO SENIORY
  6. út 10.00 ŠPÍNA LONDÝNA
13. út 10.00 HOTEL RWANDA
20. út 10.00 HRUBEŠ A MAREŠ JSOU 

KAMARÁDI DO DEŠTĚ

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

 BEST OF FUTURE LINE 2005 *
  1. čt 19.30 TONELESS
  2. pá 19.30 SLOT & SHADE
  3. so 19.30 SUNFLOWER CARAVAN

  4. ne 19.30 MARCIPÁN + NJOREK *
  5. po 19.30 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC *
  6. út 19.30 HUDBA PRAHA *
  7. st 19.30 HORKÝŽE SLÍŽE, 

support: MEDVĚD 009 *
  8. čt 19.30 TNMK: Oslavy výročí 

„oranžové revoluce“ na Ukrajině *
10. so 19.30 DIVADLO CONTINUO: 

Letokruhy
11. ne 15.00 ZA PECÍ 

(odpolední žonglování)
12. a 13. 19.30 TATA BOJS, host: HERE
14. a 15. 19.30 NIE: Miramarmora 

(světová premiéra)
16. pá 19.30 ČECHOMOR
18. ne 19.30 Fringe Off: 

SOMA INTERNATIONAL – 
Kabaret Décadanse

19. po 9.00 a 10.30 Divadlo 
před dvanáctou: DIVADLO 
LAMPION – Česká mše vánoční 
(J. J. Ryba – K. Brožek) *

19. a 20. 19.30 DIVOKEJ BILL, support: 
PROHRÁLA V KARTÁCH *

21. st 19.30 AUTOPILOTE 
(P. Fajt & O. Smeykal) *

22. čt 9.00 a 10.30 Divadlo 
před dvanáctou: DIVADLO 
LAMPION – Česká mše vánoční 
(J. J. Ryba – K. Brožek) *
19.30 BOW WAVE

25. ne 19.30 Malá scéna: 
DEVILS AUTUMN

28. st 15.00 FLORBAR MASTERS 
(florbalový turnaj)

29. čt 19.30 VELVET REVIVAL BAND
31. so 20.00 SILVESTR 2005

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

  3. so 15.00 R. KREJČÍ – bas, 
M. LAŠTOVKA – trubka, 
J. POKORNÁ – varhany 
(G. P. Telemann, G. F. Händel, 
J. S. Bach, A. Vivaldi, J. J. Ryba aj.)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

  4. ne 17.00 KVODLIBET (adventní 
koncert dětského pěveckého sboru –
P. Eben, L. Krtička, B. Britten)

  7. st 19.30 CHAIRÉ: O Vánocích 
zpívám... (české barokní vánoce, 
vánoce v Evropě, české a moravské 
lidové koledy)

  8. čt 19.30 J. JIRMAL & M. ZELENKA
  9. pá 19.30 VÁNOČNÍ JABLKOŇ
10. so 17.00 ROŽMBERSKÁ KAPELA 

(evropské středověké tance a koledy)
11. ne 17.00 D. DEMUTHOVÁ – mezzo-

soprán, J. MACHAT – flétna, 
Z. ŠOLCOVÁ – harfa (J. S. Bach, 
G. F. Händel, M. Marais, A. Vivaldi, 
J. A. Seeling, A. V. Michna, vánoční 
koledy aj.)

12. po 19.30 RELIÉF (bluegrass)
13. út 19.30 PĚVECKÝ SBOR ČVUT

(A. Scarlatti, J. S. Bach, L. Janáček, 
V. J. Kopřiva, C. Franck, vánoční 
koledy)

15. a 16. 17.00 a 19.30 MALÁ ČESKÁ 
MUZIKA J. POSPÍŠILA: 
Štědrej večer nastal 
(zvonečky a zvonky s sebou!)

17. so 16.30 a 19.30 MUSICA 
BOHEMICA (zvonečky 
a zvonky s sebou!)

18. ne 17.00 a 19.30 PRAŽŠTÍ PĚVCI 
a sólisté: Česká mše vánoční J. J. Ryby

20. út 19.30 KARMÍNA (koledy z Čech, 
Moravy a staré Evropy)

21. st 19.30 J. SULŽENKO – zpěv,
Z. NĚMEČKOVÁ – varhany,
P. PŘIBYL – viola  (hudba starých 
mistrů a vánoční koledy)

22. čt 19.30 LINHA SINGERS: Čas radosti 
nastal (vánoční kantorská muzika 
18. století – J. J. Ryba, J. I. Linek, 
T. Kolovrátek, A. Zimmermann, 
K. V. Holan-Rovenský)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
16. 11. – 22. 12. I. FIALOVÁ (malba)

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.

1., 8. a 15. 19.30 Uvolněte se, prosím 
(talk show J. Krause)

  4. ne 18.00 Taneční konzervatoř hl. m. 
Prahy – R. North: Trojské hry; 
J. Kylián: Večerní písně + Indigo 
Rose; J. Kodet: Povídání s Frídou

  5. po 17.00 Mikulášská v Ponci
  6. út 20.00 Stara Prochoffnia: 

Przytul mnie
12. po 20.00 Benefice pro tanec a jeho zrcadlo
14. st 20.00 V. Ondrašíková: Unique; 

Nanonach – M. Záhora: 
Synchronicity

17. so 20.00 R. Z. Novák – Gudrun Orlet: 
Beze dne a bez noci

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  4. ne 16.00 a 19.00 VRAŽDA 

V SALÓNNÍM COUPÉ
  8. čt AFRIKA
11. ne 16.00 a 19.00 ŠVESTKA
13. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
14. st BLANÍK
18. ne 16.00 a 19.00 ZÁSKOK

DIVADLO KONZERVATOŘE
  5. po T. Trapl, R. Genzer: VÝPRODEJ!
12. a 19. G. Feydeau: ŤULULUM 

(premiéra)

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC
  2. pá M. Kabeláčová: VEČER 

SCÉNICKÉHO TANCE (MK Dance)
9. a 10. Š. Benyovszký, O. Gabriel, T. Petr, 

L. Rumlena: HAMLET – PŘÁNÍ 
ZABÍT (Kabaret Caligula)

16. pá P. Macháček: MARMELÁDA 
(Divadlo Kámen)

20. út J. Kolár: POKOJE S TCHÝNĚMI 
(Divadlo Pibimpap-Rizoto)

22. čt L. Smoljak: HYMNA aneb 
URFIDLOVAČKA (Studio Láďa)

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

  1. čt 14.00–16.00 Adventní věnce I 
(pro rodiče a děti; cena 40 Kč) *

  2. pá 14.00–18.00 Adventní věnce II
  5. po 14.00–18.00 Mikulášská s nadílkou 

(cena – děti 50 Kč, dospělí 30 Kč) *
  8. čt 10.00–12.00 Homeopatie u dětí –

přednáška v klubu Ulitka 
(vstup volný)

  9. pá 14.00–18.00 Když noc je nejdelší – 
art dílna (pro rodiče a děti; 
cena 40 Kč) *

11. ne 15.00–17.00 Šneččí studio: 
Mikulášské příběhy 
(pro děti od 6 do 10 let a jejich 
rodiče; cena 40 Kč/rodina) *

16. pá 14.00–17.00 Vitráže 
(pro rodiče a děti; cena 50 Kč) *

17. so 13.00–17.00 Hlas a rytmus –
hudební dílna (pro mládež 
a dospělé; cena 150 Kč, studenti 
a ženy na mateřské 100 Kč) *

SOBOTY NA LYŽÍCH
Jednodenní lyžařské výjezdy pro děti i do-
spělé se konají každou zasněženou sobotu 
(cena 150 Kč).

ULITKA
Klub pro těhotné ženy a rodiče s malými 
dětmi je otevřen v po–čt od 9.00 do 12.00. 
Každé úterý od 9.00 do 10.00 Tai-chi 
a od 10.40 do 12.00 Břišní tance (vstup vol-
ný, nutnost rezervace).

JARNÍ PRÁZDNINY 2006
4. – 11. 2. Lyžařský tábor Harrachov I 

(pro mírně pokročilé a pokročilé lyžaře 
a snowboardisty; cena 2900 Kč)

4. – 11. 2. Jarní tábor pro nelyžaře 
(pro děti od 6 let; cena 2250 Kč)

6. – 10. 2. Jaro pražských dětí 
(cena cca 150 Kč/den)

11. – 18. 2. Lyžařský tábor Harrachov II 
(pro začátečníky a pokročilé; 
cena 2900 Kč)

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17)
21. st 18.00 Mgr. J. Jakub: Křesťan-

ství a příroda (přednáška)

Bratrská jednota baptistů
(Vinohradská 68)
17. so 10.00–16.00 Vánoční zastave-

ní na dvorečku (akce pro rodiče
i děti – drobné dárky, koledy, sou-
těž, horký čaj, káva, zákusky, vý-
robky chráněných dílen)

Českobratrská církev evangelická 
– II. žižkovský sbor
(Čajkovského 10)
  4. ne 14.30 J. Ruml: O církvi – naší 

a Kristově (přednáška synodního 
seniora ČCE)

Českobratrská církev evangelická 
– Betlémská kaple na Žižkově
(Prokopova 4)
10. so 16.00 ThDr. M. Balabán: Skep-

se v knize Kazatel (přednáška)

Galerie Krásova 37
17. 11. – 5. 1. „Umění ve slevě“ – ba-

zar obrazů, knih, keramiky...

Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  1. čt 19.00 Vlny
  8. čt 19.00 Onkel Fester
15. čt 19.00 Pod Černý vrch
22. čt 19.00 Jednooký Aleš

Klub fotografů amatérů v Žižkově
3. 12. – 1. 1. výstava T. Straky „Fo-

tografický deník“ v galerii Exit, 
Štítného 30

Nová Trojka
(Jeseniova 19)
  3. so 14.00 a 17.00 Mikuláš s mír-

ným čertem (nutná rezervace – tel. 
603 475 144)

  6. út 10.00 beseda s PhDr P. Klí-
mou z pedagogicko-psychologic-
ké poradny

  9. pá 10.00 hudební dílna se skupi-
nou Šalimo

10. so 15.00 keramický ateliér (rezer-
vace – 603 416 724)

10. a 11. 9.00 a 14.00 pletení košíč-
ků (rezervace – 605 514 046)

13. út 9.30 a 10.30 muzikoterapie
15. čt 16.00 koncert žáků hudeb ních 

kurzů
17. so 15.00 Husy na tahu (divadlo)
  16.00 výroba vánočních přání
19. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny

Římskokatolická církev
  6. út 18.00 M. Szabo a K. Brück-

ner: Co dál s českým fotbalem? 
(benefiční beseda s trenérem fot-
balové reprezentace – v Atriu, Čaj-
kovského 12; vstup volný)

10. so 9.30 prohlídka Národního mu-
zea na Václavském nám. (sraz 
před budovou)

17. so 18.00 adventní koncert slo-
venského pěveckého sboru Ado-
remus v kostele sv. Prokopa

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
14. st 14.00 vycházka k Národnímu 

divadlu, na Karlův most, Kampu 
(dle počasí; sraz na stanici tram. 
č. 9, 18, 22 a 23 „Národní divadlo“)

16. pá 16.00 Albatros: Přátelé! Váno-
ce přicházejí! (pořad v Nové Trojce, 
Jeseniova 19; přezutí s sebou)

VOŠUP a SUPŠ
(Žižkovo nám. 1)
7. – 21. výstava návrhů loutek a scén

v galerii
21. a 22. vánoční a klauzurní prodej-

ní výstava po celé škole
INZERCE
� Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856

� Vánoční výstava betlémů se koná 
v Gymnáziu Jana Keplera, Parléřova 2, 
Praha 6 (tram. 22, 23 – stanice Pohoře-
lec), ve dnech 23. 12. 2005 až 1. 1. 2006. 
Otevřeno denně 10–17 hod., 24. 12.: 
10–15 hod., 31. 12.: 10–15 hod., 1. 1.: 
12–18 hod.
� Koupím vláčky rozměr „HO“, lo-
komotivy, vagony, příslušenství, i ne-
kompletní. 222 720 186, 607 214 190
� Slovenské, maďarské a ruské ob-
razy koupím, pricestujem. Tel. (0421)
252 634 664, (0421) 905 659 148
� Pro otevření muzea českých vánoc 
hledám reklamní figury – Mikuláš, dě-
da Mráz a čert, betlém z tvrdého pa-
píru, dřeva, hlíny, i jednotlivé figurky 
a domy, ozdoby z vaty s krepovým 
papírem, z vaty ovoce, šišky, posypa-
né, vše i poškozené. Tel. 274 814 448
� Prodám starší kompletní ložnici, cel-
kem 7 ks nábytku. Cenu určí sám ku-
pující. Tel. 283 892 241
� Zveme Vás na setkání voličů KSČM 
se zastupiteli Prahy 3 v pondělí 12. 12. 
v 17–19 hod. v předsálí svatební síně 
Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 2. patro, 
na téma bydlení a školství.

� Prodám posilovací šlapací přístroj,
zn. Kettler B47 Cosmos GT, manipu-
lace ve stoje, výborná kvalita, němec-
ká výroba, málo používaný.
Tel. 775 215 311
� ZEDNICKÝ SERVIS 
Tel. 222 719 022, 602 212 089
� Účetní zpracuje účetnictví, DPH, 
mzdy, daň. přiznání. Tel. 602 368 657
� 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
� 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 práce, možný úklid po ma-
lování. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� MALBY – NÁTĚRY – ÚKLID
Bytů, kanceláří, schodišť aj. I pro ma-
jitele ČD a bytová družstva. 
Tel. 222 714 257, 602 841 601
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600 

� Vyklízení, malba, zedník atd. Inzerát 
uschovejte. Tel. 608 855 314
� Psací stroje, kalkulačky – opravy. 
Tel. 241 412 507 
� Stropní sušák prádla. Prádlo se  
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584
� KAMENÍK fa Granit – Teraco, po-
mníky, schody, schodové desky, parape-
ty, dlažby, kamenické práce. Josef Číž-
kovský, tel. 775 201 249, 724 792 673
� Učitelka češtiny doučí a připraví 
ke zkouškám. Tel. 222 722 565
� 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
� Výklad karet, P2. Tel. 720 157 707
� 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
� Koupím byt s nájemníkem, 2+1 
a větší, ne panel, Praha 1–7, umož-
ním přestěhování do 1+1, I. kategorie, 
v Praze 5. Tel. 608 063 515

� Přímý zájemce koupí v Praze 
byt, dr. nebo os. vlastnictví. Platba 
hotově možná. Tel. 222 210 495
� Koupím byt v Praze 3. Platba hoto-
vě. Tel. 776 886 656
� Vyměním státní byt v P3, 2+kk, 50 m2 
+ lodžie, I. kat., výtah, za st. byt v P3 
před privatizací. Tel. 720 516 180
� Vyměním 3+1, hala, I. kat., blíže Flo-
ry, za 2+1, II. kat., také obec., jen tam-
též. Tel. 222 580 474
� Vyměním 3+1, 100 m2, maj., P3, 
u nám. Jiřího z Poděbrad za menší, 
50–60 m2. Tel. 222 713 759

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

KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel.: 224 214 617, 604 207 771

JIŘÍ NOVÁK
Opravy automatických praček

TATRAMAT – TAMAT – i jiné typy
materiál nový nebo repasovaný

kvalitní služba
Tel.: 606 34 75 34

274 811 562 (večer)

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČCKÉ PRÁCE
P. Saifrt – tel.: 606 227 390

ÚKL ID
Česká úklidová firma s českými za měst-
nanci nabízí úklid činžovních domů a kan-
celáří v obvodu Prahy 2 a 3 za velmi výhod-

ných cenových podmínek.
Tel.: 603 840 933, e-mail: tajzelr@cbox.cz

Remedium Praha
zve všechny své příznivce a širokou 

veřejnostna benefiční koncert
POSLYŠTE S RADOSTÍ

pěveckého sboru
ENSEMBLE GUILLAUME
ve čtvrtek 15. 12. od 19 hod.

v kostele U Klimenta, Klimentská 1
Výtěžek bude věnován 

na podporu seniorských programů 
Klubu Remedium.

www.remedium.cz, tel. 272 732 900
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Blahopřání 
seniorům

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

laté narozeniny, přejeme 
do dalších let hodně zdra-
ví a osobní pohody. Blaho-
přejeme: Milanu Du me-
wiezovi, Jaroslavu Dvořá-
kovi, Františku Havlíkovi, 
Květuši Hoškové, Boženě
Hudečkové, Jaroslavě Ja-

ré, Jaroslavu Kukrálovi, Vlastě Petrův 
a Ivě Tejnorové.

Všem obyvatelům Prahy 3 přeje-
me pohodové svátky vánoční a šťast-
ný rok 2006.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Záněty kloubů – autoimunitní artritidy
Skutečnost, že autoimunitní artritidy 

označujeme jako neinfekční, nezname-
ná, že při nich nedochází ke styku s in-
fekcí. Jedná se však o to, že tzv. infekč-
ní agens (tedy např. bakterie, vir apod.) 
není přímým vyvolavatelem zánětu.

Co jej tedy bezprostředně způso-
buje? I při běžném kontaktu s infekcí, 
s níž se naše těla potýkají prakticky ne-
ustále, je aktivován soubor dějů imu-
nitní reakce, který vede k „likvidaci“ 
nákazy. Zjednodušeně řečeno: organis-
mus většinou sám vytvoří odpovídají-
cí protilátku a naváže ji na cizí těleso 

(infekční agens), načež je vzniklý kom-
plex zničen příslušnou bílou krvinkou, 
kterou nazýváme makrofág. Potíž je 
nicméně v tom, že u některých jedin-
ců mohou posléze vzniknout tzv. auto-
protilátky, které napadají vlastní tká-
ně a destruují je. Do dnešní doby není 
jasné, proč takovýto proces u někoho 
probíhá, nejčastěji bývají jako příčina 
uváděny rodové predispozice.

Typickým příkladem autoimunitní-
ho zánětu kloubů je relativně známé 
onemocnění – revmatoidní artritida. 
Při ní se setkáváme s poškozením chru-
pavky, kostí, vazů i šlach v okolí kloub-

ního aparátu. Nemoc postupuje spíše 
pomalu. V lehkém stádiu se projevu-
je ranní ztuhlostí napadených kloubů, 
později může dojít až k jejich imobili-
zujícímu postižení, kdy se nemocný ne-
dokáže ani učesat nebo umýt. Léčba 
těchto chorob je velmi svízelná a dlou-
hodobá a je v rukách lékařů-revma-
tologů. Nezbytná je velká spolupráce 
pacienta, od něhož je požadováno ze-
jména pravidelné cvičení.

Příště si povíme o dalších revmato-
logických onemocněních.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Zdravotnické okénkoHrobka Bondyů 
od Josefa Fanty

Jan Kotěra není jediným z význam-
ných architektů, kteří na žižkovských 
hřbitovech projektovali hrobky. Dal-
ším je např. Josef Fanta (1856–1954), 
o němž jsme již mluvili v souvislosti 
s jeho vlastním domem v Husitské uli-
ci na Žižkově. Ten byl autorem obrov-
ské hrobky na Židovských hřbitovech 
(odd. 36). Patřila zámožné pražské ro-
dině Bondyů, významných mecenášů 
umění a vědy. Fanta pro ně dokonce 
navrhoval jeden palác v centru Prahy. 
V horní části náhrobku je vidět Fanto-
vo typické písmo, které si sám vymyslel 

a jež užíval na průčelích svých staveb 
(např. dům pěveckého spolku Hlahol 
na vltavském nábřeží, budova nádraží 
Františka Josefa – dnes Hlavního, Hláv-
kovy studentské koleje v Jenštejnské 
ulici, činžák ve dvoře hospody U Vejvo-
dů aj.), kde pak najdeme různé kuriózní 
nápisy, přísloví nebo básně. Fantovým 
dílem je mimochodem také jeden z nej-
hezčích hřbitovů u nás. Leží na okraji 
Poděbrad při pražské výpadovce. Na-
vrhl tam bránu, ohradní zeď i řadu hro-
bek. Je to skutečně mistrovské dílo se-
cesní architektury.

Jan Lukeš,
historik architektury

Praha 3 a moderní architektura IX.

Jak sbírka probíhá?
Po každé nedělní mši – od 20. 11. 

do 4. 12. – stojí v kostele sv. Prokopa 
na Sladkovského náměstí a sv. Anny 
v Ostřihomské ulici dobrovolníci se se-
znamy. Na nich najdete jméno, věk 
a přání dítěte či dospělého. A když si 
vyberete, dostanete papírového andílka, 
na kterém je přání podrobně popsáno. 
My si na vás poznamenáme telefon, pro-
tože se občas přihodí, že někdo zapome-
ne termíny. A pak už jen zbývá dárek 
do 11. 12. předat charitě. Nikdy se nám 
nestalo, že by někdo svůj slib nesplnil.
Podaří se všechny andílky rozdat?

Musí! Přece nejde, abychom někomu 
přání nesplnili...
Kde jste přišli na nápad s takto adres-
nou a konkrétní pomocí?

Několik let jsem žila v Arizoně, což 
je na hranicích s Mexikem. Velkou část 
farníků tu tvořili chudí Mexičané. A ten-
to systém obdarovávání tam každé Vá-
noce fungoval, s tím rozdílem, že si přá-
ní plnili mezi sebou. Neuváděli příjmení, 
jen jména, takže člověk nevěděl, komu je 
dárek určen, jestli malým, nebo starším.

Když se v roce 2002 přihnala povo-
deň, jezdili farníci ze Žižkova pomáhat 
do Štěchovic, kde dříve působil žižkov-
ský kněz. Znal situaci v jednotlivých ro-
dinách a věděl, že řeší úplně jiné problé-
my než vánoční nákupy. Tehdy vznikl 
nápad koupit místním lidem malé dár-
ky, protože oni sami sháněli vysoušeče 
apod. Setkalo se to s velkým úspěchem. 
Dárcům se líbilo, že na rozdíl od ne-
adresného posílání peněz si mohou vy-
brat konkrétní věc pro konkrétního člo-
věka. Pak už povodně naštěstí nebyly, 
a tak jsme se rozhodli podobně pomoci 
opuštěným dětem i dospělým.
A zabodli jste prst do mapy...

Skoro. Řekli jsme si, že vybereme ně-
jaké domovy, které jsou dál od Prahy 

a tím i stranou mediálního zájmu. Dět-
ských domovů je opravdu hodně. Sama 
jsem byla překvapená, že jejich seznam 
v Severočeském kraji vydal na hustě po-
psaný list A4. Mnoho se jich se nachází 
v malých vesničkách u hranic, kam snad 
ani autobus nejezdí... Předchozí dva 
roky jsme namířili na sever, do Šluk-
novského výběžku, letos na jih.
Dá se namítnout, že o dětské domovy 
se přece stará stát, tak proč pro ně po-
řádat charitativní akci?

To je pravda. Ale od andílků mají dě-
ti šanci získat to, co si opravdu přejí. Ne 
něco ústavního, praktického, stejného. 
Všichni kluci a holky mnohdy dostáva-
jí totéž, třeba hezké tenisky, ale stejné. 
Což je v určitém věku docela problém.

Musím se přiznat, že když jsem si po-
prvé četla seznam jejich přání, zaskoči-
la mě. Některá se mi zdála neskromná. 
Ale pak jsem si uvědomila, proč by si 
zrovna tyhle děti měly přát něco jiného 
než jejich vrstevníci? Navíc ani neznají 
cenu přehrávače nebo skateboardu, ne-
vědí, jak dlouho trvá si na takovou věc 
vydělat. Na rozdíl od dětí, které vyrůs-
tají v rodině. Ty třeba walkmana nedo-
stanou, ale zase mají tátu a mámu.

Možná by nejhezčím dárkem byli rodiče.
Vloni jsme byli v jednom zařízení 

pro malé děti, které jsou pro adopci ide-
ální. Ptala jsem se, kolik jich za rok ode-
jde do rodin. Z šedesáti tak sedm až de-
set. Setkala jsem se tam s devítiměsíčním 
chlapečkem, který byl matkou „dočas-
ně“ odložen – existuje totiž možnost dát 
dítě do ústavu na určitou dobu dobro-
volně, pokud se rodina dostane do tís-
ně. Když jsme se o deset měsíců později 
vrátili, tak tam stále byl! Jeho maminka 
se za ním jednou za čtrnáct dní na čtvrt 
hodiny zastaví. Je to krásný zdravý kluk, 
který by mohl vyrůstat v rodině, ale žije 
v dětském domově. Myslím si, že zákon 
bohužel stále upřednostňuje biologické 
rodiče nad zájem dítěte.
Co dalšího dělá Farní charita Žižkov?

Každý pátek funguje ateliér, kam do-
cházejí zejména senioři. Věnují se růz-
ným aktivitám, jako je trénování paměti 
nebo ruční práce. Z prodeje svých výrob-
ků získávají peníze, které putují k těm, 
co je potřebují. V pondělí dopoledne 
se scházejí matky s dětmi. Dvakrát roč-
ně bývá dobročinná sbírka, získané věci 
jsou určeny pro azylová zařízení. Také 
pořádáme jednorázové akce, třeba na-
kupujeme vitamíny a „plavenky“ pro se-
niory nebo lístky na koncert pro nevido-
mé, jimž zajistíme i doprovod.
Ještě prakticky ke „Stromu“: co dělat, 
když budu chtít někomu udělat radost, 
ale nestihnu zajít do kostela?

Zavoláte mi na tel. 603 350 007 a do-
mluvíme se. Trochu to ale spěchá, pro-
tože dárky musíme do 15. 12. rozvézt. 
Mám i tipy mimo andílky, například ba-
revné povlečení nebo teplé deky „La-
risy“. Děti v domovech mají všechno 
stejné – bílé. Takže touží třeba i po po-
vlečeních s obrázky. Pomoci se dá růz-
ně. Stačí chtít.

Připravila Michaela Púčiková

Křesťanské sdružení Pohoda tvoří
lidé, jež těší práce s dětmi a kteří mají 
rádi zábavu, hry a legraci. Zároveň si 
uvědomují důležitost výchovy na křes-
ťanských etických zásadách. Na še čin-
nost zahrnuje nejen biblické vzdělá-
vání s důrazem na fungování rodiny, 
přátelství a mravnost, ale také pozná-
vání a ochranu přírody, sport, táboře-
ní a další aktivity. Celoročně pořádá-
me „Dětský klub s výukou angličti-
ny“ a „Přednášky na aktuální témata 
ohledně křesťanství“. Sdružení se podí-
lí také na integraci dětí cizinců. Věříme, 
že k prolomení jejich izolace povedou 
navázaná přátelství se stejně starými 
českými kluky a holkami.

V létě organizujeme tábory, na kte-
ré jezdí vždy kolem 40 dětí a několik 
vedoucích. Byli jsme již v Duhovém 
údolí u Drhlenského rybníka, na Ko-
kořínsku nebo v Hradci u Stoda v Čes-
kém lese. Letos jsme si hráli na sběra-
tele vymyšlených hub při celotáboro-
vé hře v Karlově v Jizerských Horách. 
Někdy jsou naše letní pobyty i neče-
kaně napínavé, jako třeba v roce 2002, 

kdy se nebe zatáhlo, začalo pršet a při-
šla povodeň. V chatičkách jsme přesto 
díky Bohu vodu neměli a mohli odjet 
domů suší jako obyvatelé Noemovy ar-
chy. Humor nám neschází nikdy.

Zábavnou formu má rovněž sezna-
mování s angličtinou v našem klubu 
pro děti: hrajeme české i anglické hry, 
zpíváme s kytarou a čteme jednodu-
ché biblické příběhy. Nechybí samo-
zřejmě ani konverzace s rodilými mluv-
čími. A to jen za symbolický popla-
tek 10 Kč za lekci. Konají se každou 
neděli od 18.00 do 19.10 hod. v budo-
vě IMB, Španělská 10, Praha 2. Rodiče 
(ale také ostatní zájemci) se v tu samou 
dobu a na stejném místě mohou zú-
častnit přednášek a následných diskusí 
na témata „Věda a Bible“, „Utrpení 
ve světě“, „Různá náboženství“, „Smy-
sl života“ atd. Všichni jsou zváni!

Jiří Boháček, člen KSP
Kontakt:
Baranova 32, Praha 3
tel.: 777 190 950
e-mail: nedelevecer@centrum.cz
www.volny.cz/kspohoda

PŘEDSTAVUJEME

Křesťanské sdružení 
Pohoda, o. s.

Zikmundův tábor
Takový babylon národů, jaký se zde 

na konci června Léta Páně 1420 rozlo-
žil, Praha za celou svou historii ještě ne-
viděla. Kronikář Vavřinec z Březové
jich vyjmenovává neuvěřitelných šesta-
třicet, včetně třeba Hunů. Střízlivým
okem však shledáme, že značnou část 
tvořili příslušníci různých německých
státečků a že téměř všechny exotické
východní národnosti pocházejí z Uher.
Kolik asi stálo před městem Angličanů 
nebo Španělů?

Pro nás je ale podstatnější jejich roz-
ložení – podle rekonstrukce histori-
ka Petra Čorneje bylo celé ležení roz-
děleno do čtyř velkých táborů. Napro-
ti Pražskému hradu za Jelením příko-
pem se usadilo jádro Zikmundovy svíd-
nické výpravy – Uhři a s nimi Slezané 
a čeští a moravští katolíci. Na Letenské 
pláni rozbili ležení křižáci porýnští a ji-
honěmečtí. Rakušané se utábořili poblíž 
vsí Holešovic a Buben, tedy někde ko-
lem dnešního Strossmayerova náměstí. 
Konečně vojska z Míšeňska a Durynska 
se prý soustředila v sousedství Králov-

ské obory. Je pravděpodobné, že takto 
ve čtyřech oddělených sledech křižáci 
ku Praze postupně doráželi.

A čím se uvedená armáda armád 
po dlouhých čtrnáct dní zabývala? Bo-
jovníci si občas krátili čas upalováním 
náhodně chycených Čechů a mezi tím 
vedli úpornou válku psychologickou –
údajně sborově pokřikovali z Letné 
na Prahu: „Ha! Ha! Hus! Hus! Katzer! 
Katzer!“ Za dané situace se ale nic jiné-
ho dělat nedalo, celá výprava byla totiž 
soustředěna v severozápadním sektoru 
pražského okolí, což vylučovalo nejen 
možnost regulérního rovnoměrného ob-
ležení, ale i jakýkoliv přímý kontakt 
s husitskými vojsky, která se nacházela 
na protějším břehu v hradbách Staré-
ho a Nového Města (původní táborské 
ležení na ostrově Štvanici bylo již po-
chopitelně vyklizeno). Otázkou je, proč 
křižáci nezačali alespoň Prahu ostřelo-
vat. Vyvýšená Letenská pláň by k tomu 
přece byla více než ideální základnou... 
Petr Čornej vypočítává řadu možných 
důvodů – Zikmund artilerii nevěřil, ne-
chtěl Prahu zpustošit, nehodlal si zne-

přátelit českou katolickou šlechtu, dě-
lostřelba by byla neúčinná a cestu by 
mu stejně neotevřela atd. Lze však na-
mítnout, že materiální škody by sice 
při tehdejším používání plných kamen-
ných koulí skutečně nebyly velké, avšak 
demoralizující efekt by byl obrovský. 
Samotný Vavřinec líčí, jak 27. 9. téhož 
roku výstřel děla z Pražského hradu za-
bil na Staroměstském náměstí jednoho 
muže a pět žen, z toho jednu v pokro-
čilém stupni těhotenství (dítě prý bylo 
zachráněno a pokřtěno). Podobné spe-
kulace však nemají smysl – my již víme, 
že král děla a obléhací stroje prostě ne-
měl. Ta kutnohorská se před hrozbou 
srážky u Litožnic vrátila zpět do Ho-
ry, další se sice nacházela na Pražském 
hradě, ale jeho posádka se jich zaruče-
ně nemínila vzdát.

A tak měli křižáci před Prahou té-
měř rekreaci (dokonce velmi dobře pla-
cenou). Ale alespoň mohli v klidu sle-
dovat, cože to vyrůstá na vrcholu pro-
tějšího kopce za Vltavou…

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Otazníky kolem slavného vítězství V.

Andělé od svatého Prokopa
Farní charita Žižkov pořádá už počtvrté „Strom 
splněných přání“. Nabízí tak každému možnost 
stát se na chvíli Ježíškem a dát opuštěnému dítěti, 
seniorovi nebo postiženému člověku z ústavu 
sociální péče takový dárek, který si skutečně 
přeje. Celou akci řídí Kateřina Hilbertová.
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Vraky motorových
vozidel na ulice nepatří
Se zvětšujícím se množstvím motorových vozidel přibývá i po-

čet majitelů, kteří své již provozu neschopné automobily pone-
chávají na pozemních komunikacích a blokují tak parkovací místa. Dle zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je takové jednání zakázáno.

Na základě výzvy vlastníka dotčené pozemní komunikace je majitel autovraku 
povinen jej do dvou měsíců odstranit. Jestliže tak neučiní, bude na jeho náklady 
vozidlo odstraněno a zlikvidováno vlastníkem komunikace. V průběhu letošního 
roku na území MČ Praha 3 strážníci zadokumentovali a postoupili na Technickou 
správu komunikací hl. m. Prahy 64 vraků s návrhem na jejich odstranění.

Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

V literární kavárně knihkupectví Aca -
demia na Václavském náměstí se ve stře-
du 16. listopadu konal křest knihy Jak 
žil Žižkov před sto lety. Na prezentaci 
nového díla Zdeňka Šestáka, jíž obrat-
ně provázel žižkovský frajer Petr Šplí-
chal, přijali pozvání také místostarostové 
Ing. Daniel Reisiegel a Milena Kozump-
líková (na snímku zleva), kteří autorovi 
popřáli co největší čtenářský ohlas.

Pevné desky Šestákova „žižkovopisu“
ukrývají výživný, ale poněkud sušší ob-
sah. Kdo by nevěřil, že i z telefonního 
seznamu se dá vytvořit poutavé čtení, 
zažije příjemné překvapení. Z každého
odstavce, tabulky nebo přehledu je cí-
tit mravenčí práce s dobovým tiskem 
a nesčetnými dalšími zdroji. Za všechny 
jeden příklad: tabulka prodejů žižkov-
ských realit v letech 1900–1910 je tištěna 
petitem a zabírá 10 stran. Pro trpělivého 
čtenáře pak publikace přináší i uklidňu-
jící poselství: nic nového pod sluncem. 
Ano, naši předkové řešili podobné pro-
blémy jako my a často i stejně. Stokrát 
nic dokázalo umořit i tehdejšího osla, no-
viny a další „tiskopisy“ se snadno měni-
ly z žumpy ve stánek s růžemi a naopak 
a také před 100 lety s jídlem rostla chuť.

V některých pasážích se autor odka-
zuje na pokračování, kam hodlá zařa-
dit soudničky a jiné barvité žižkovské 
historie. Tohoto plánovaného rozděle-
ní do dvou částí se týká má jediná vý-
tka. Něco barvotiskové záře by totiž hut -
nou texturu informací zaručeně projas-

nilo a na jeden zátah by se pak dokáza-
lo zvládnout i více stran faktů.

V posledku je nutné říci, že dílo – po-
dobně jako třeba ústřice – není určeno 
pro každého. Dovádivý technař, akční 
podnikatel a jiní rychloživkové se v po-
klidném toku záplavy údajů brzy utopí. 
Fortelně napsaná archiválie si ale své pří-

znivce jistě najde. Hledači kořenů, zvída-
ví patrioti a zajisté i nejeden intelektuál 
si náklad záhy rozeberou.

Na závěr bych ještě rád upozornil 
na dvě zajímavé knižní novinky týkající
se Prahy 3, resp. lidí, kteří tu žili či žijí. 
Královna cembala publicistky Marie Ku-
lijevyčové představuje životní osudy svě-

toznámé umělkyně Zuzany Růžičkové 
a její vzpomínky na slavné hudebníky. 
Neobyčejná setkání přinášejí výběr nej-
úspěšnějších rozhovorů, které s různý-
mi známými osobnostmi – včetně např. 
Vlastimila Brodského – vedl žižkovský 
fotograf a příležitostný „zpovědník“ Jo-
sef Louda. -roho-

Doba se mění, Žižkováci zůstávají

Celkem 83 vstřelených a pouze 11 in-
kasovaných gólů, neprohraný jediný zá-
pas. Tak s takovouto bilancí uzavírají 
malí fotbalisté Viktorie Žižkov podzim-
ní sezónu pražského přeboru mladších 
přípravek (II. třída – skupina C). Druž-
stvo maximálně osmiletých kluků suve-
rénně vede tabulku, ačkoliv se potýká 
s nedostatkem hráčů a poměrně úzkým 
kádrem. Úspěch přičítá mj. dobrému 

zázemí a nadstandardním podmínkám 
pro trénování na sportovišti s umělou 
trávou v SARAP Pražačka a na hlav-
ním stadionu v Seifertově ulici. Oddíl 
stále nabírá chlapce, kdo chce rozšířit 
jeho řady, ať neváhá. Tréninky probí-
hají v úterý a čtvrtek od 16.00 na Pra-
žačce. Kontakt – Petr Louč (trenér), 
tel. 606 743 870, a Luděk Němeček, tel. 
776 764 484. -red-

Stručně...
� Basketbalový oddíl Sokol Žiž-
kov I (Koněvova 19) přijímá nové hrá-
če narozené v letech 1994 a 1995, 
popřípadě – jsou-li vyššího vzrůstu 
– 1996. Tréninky probíhají v úterý 
od 16.00 a v pátek od 15.00. Kontakt
– P. Bartošek, tel. 222 581 268.

� Odborné učiliště pro žáky s ví-
ce vadami se sídlem v Praze pořádá 
ve dnech 28. 11. až 4. 12. od 9.00 
do 17.00 (28. 11. od 17.00) vánoční 
prodejní výstavu v Chelčického uli-
ci 2. K vidění budou práce keramiků, 
tkalců a zahradníků.

� Obchodní akademie Praha 3 
(Kubelíkova 37) pořádá 8. 12. 2005 
a 17. 1. 2006 od 17.00 Dny otevře-
ných dveří. Individuální návštěvu ne-
bo konzultaci lze domluvit kdykoliv.

� Gymnázium Karla Sladkovského 
(Sladkovského nám. 8) pořádá 7. 12. 
2005 a 26. 1. 2006 od 16.00 do 18.00 
Dny otevřených dveří. Návštěvníci si 
budou moci prohlédnout budovu školy 
a dovědět se vše potřebné o přijíma-
cím řízení pro školní rok 2006/2007.

� Svaz důchodců Praha 3 zve zá-
jemce ve středu 7. 12. od 15.00 
na předvánoční posezení v Domě 
s pečovatelskou službou Roháčova 26
(vchod ze Sabinovy ulice).

� Městské centrum sociálních služeb 
otevřelo v Infocentru Kontakt (vesti-
bul metra na Palackého nám.) novou 
poradnu pro nezaměstnané. Zájem-
ci ji mohou navštívit každé pondělí 
od 10.00 do 14.00. Kontaktní osoba 
– Mgr. L. Červená, tel. 222 562 234 
nebo 222 646 151.

� V úterý 8. 11. se v přetlakové hale
na Strahově konalo regionální kolo 
8. ročníku atletických závodů Kin-
deriáda, v nichž poměřují své síly děti 
druhých až pátých tříd ZŠ. V konku-
renci 27 pražských škol zvítězila re-
prezentace ZŠ Jeseniova. Postupu-
je tak do finále, které se uskuteční 
v červnu příštího roku.

Lukáš Valenta, student Obchodní aka-
demie v Kubelíkově ulici, hraje rád dá mu. 
Letos v říjnu se stal juniorským mistrem 
světa v této hře.
Jak probíhala soutěž?

Letošní mistrovství světa se kona-
lo v Praze v Tyršově domě, hrál každý 
s každým a dvakrát. Ani jednou jsem 
nebyl poražen a měl jsem čtyři remízy. 
Nejdřív jsem ale musel zvítězit v nomi-
načním turnaji – na mistrovství repub-

liky. Hraje se na čas, na jednu partii má 
soutěžící hodinu, která se měří podobně 
jako u šachů.
Jak se udržujete ve formě?

Tréninky mívám většinou jen jednou 
týdně. Zkoušíme různé situace, kombi-
nace, koncovky. Někdy hraji taky doma 
na internetu.
Zvýšil Vám titul mistra světa popularitu 
mezi spolužáky?

To asi ne. Ale jsem rád, že mě ško-
la na týden uvolnila. Mistrovství světa 
v checkers se koná každý rok, jenže loni 
to bylo na Barbadosu, takže jsem se ne-
zúčastnil. Případná obhajoba závisí ta-
ké na tom, kde se bude hrát příště. Dou-
fám, že znovu v Praze.
Co znamená checkers?

To je druh dámy, který je oblíbený 
v Británii a USA. Dále existuje třeba 
dáma mezinárodní, fríská, ruská, brazil-
ská, česká – mají různá pravidla, ale stej-
ný princip.
A zahrajete si třeba dámu jen tak s ka-
marádem?

Jasně, třeba mě uremízuje – když 
bude mít štěstí.

Připravila Michaela Púčiková

Mistr světa v dámě 

Vítězné tažení malých fotbalistů

Kdo mě chce
    

1) 0657-05 pětiletý černý pes s pálením 
a bí lou náprsenkou, malý kříženec; milý, 
vhodný do bytu, ne však k dětem, slyší 
na jméno Šmudla. Nalezen 20. 3. na roz-
hraní Prahy 3 a 9.

2) 0913-05 desetiletý černý pes s pálením 
a bílou náprsenkou, velký kříženec; po-
slušný, snese se s fenami, vhodný do bytu 
i na zahradu. Nalezen 21. 4. na Žižkově.

3) 1625-05 třináctiletý pes – trikolor, malý 
kříženec; hodný, poslušný a nekonfliktní, 
vhodný do bytu i ke starším lidem, slyší 
na jméno Tomy. Nalezen 28. 7. na Žižkově.

4) 2097-05 desetiletý černý pes s pálením 
a bílou náprsenkou, kříženec jagteriéra 
střední velikosti; veselý, přátelský a čis-
totný, vhodný do bytu, slyší na jméno Max. Nalezen 27. 9. na Žižkově.

Domov pro opuštěná zvířata v Troji – 
tel. 233 554 242, 
info na ÚMČ P-3 – tel. 222 116 383
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Římskokatolická církev:
kostel sv. Anny, Tovačovského: 24. 12. – 22.00, 25. 12., 26. 12. a 1. 1. – 8.00
kostel sv. Prokopa, Sladkovského nám.: 24. 12. – 24.00, 25. 12., 26. 12. a 1. 1. – 9.30, 
31. 12. – 18.00
kostel sv. Rocha, Olšanské nám.: 24. 12. – 16.00, 25. 12., 26. 12. a 1. 1. – 9.00 a 17.00
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad: 24. 12. – 8.00, 16.00 a 24.00, 
25. 12., 26. 12. a 1. 1. – 9.00, 11.00 a 18.00, 31. 12. – 8.00 a 18.00
kostel sv. Vojtěcha, Na Balkáně: 24. 12. a 31. 12. – 16.00, 25. 12., 26. 12. a 1. 1. – 10.15

Českobratrská církev evangelická:
I. žižkovský sbor, Prokopova 4: 25. 12., 26. 12. a 1. 1. – 9.30
II. žižkovský sbor, Čajkovského 10: 24. 12. a 31. 12. – 16.00, 25. 12. a 1. 1. – 9.30
sbor na Jarově, U Kněžské louky 9: 24. 12. – 22.00, 25. 12. a 1. 1. – 9.30

Církev bratrská, Koněvova 24: 25. 12. a 1. 1. – 9.45, 31. 12. – 17.00
Žižkův sbor Církve československé husitské, nám. Barikád 1: 24. 12. – 23.00, 25. 12., 

26. 12. a 1. 1. – 9.00, 31. 12. – 16.00
Bratrská jednota baptistů, Vinohradská 68: 25. 12. – 10.00, 1. 1. – 11.00 (24. 12. od 15.00 

a 31. 12. od 20.00 společné posezení)

Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok

Neziskové organizace Prahy 3
co nejsrdečněji zvou na

IV. Reprezentační
ples neziskového
sektoru Prahy 3

pod záštitou paní senátorky 
Daniely Filipiové

v sobotu 10. 12. 
od 19 hodin

v hotelu Ariston, 
Seifertova 65

Cena vstupenek: 170 Kč
K tanci a poslechu hraje Tommy´s 

Mood Jazzband. Výtěžek plesu bude 
věnován na Stacionář pro děti
s kombinovaným postižením.

Více informací na www.remedium.cz
 nebo tel. 272 732 900.

Krásné slunné počasí, ale trochu málo 
větru přivítalo dětské i dospělé účastníky 
I. Žižkovské drakiády, kterou ve čtvrtek 
27. října uspořádal na Parukářce Dům 
dětí a mládeže Prahy 3. Soutěžilo se 
o nejmladšího a nejstaršího „pouštěče“ 
nebo o nejhezčího draka, kterého se klu-
ci a holky mohli předtím vyrobit v dílně 
Ulity. Výherci získali drobné ceny – kníž-
ku, bonboniéru apod.

Mnoho svíček se začátkem listopadu
rozzářilo u hrobů nejen na Žižkově. 
Ve středu 2. 11. si lidé připomínali pa-
mátku zesnulých. Na Olšanských hřbi-
tovech u hlavního kříže se v tento den 
– tak jako v předcházejících letech – ko-
nala zádušní mše za zemřelé, jíž se zú-
častnila více než stovka věřících.
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