
Vlaky a nádraží 
má rád spisovatel 
Jaroslav Rudiš. A taky 
Berlín, autorská čtení, 
outsidery a Žižkov.

Čtěte na straně 7.

Nový film Jana Němce 
připomíná, že Toyen 
byla nejen úchvatnou 
malířkou, ale také 
statečnou ženou.

Čtěte na straně 4.

Není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se. Závod 
veteránů se proměnil 
ve velkolepou přehlídku 
historických vozů. 

Čtěte na straně 8.

Vskutku živo bylo ve středu 
5. října na Prokopově náměs-
tí. Na odhalení pomníku Ja-
ros lava Haška se přišli podí-

vat nejen Josef Švejk – ten konkrétně 
přijel na kolečkovém křesle – s paní 
Müllerovou, ale také rakousko-uher-
ští vojáci, zástupci tisku, muzikanti, 
Haškovi příznivci a přinejmenším je-
den odpůrce, mnohý žižkovský patriot 
i místní galérka. Všechny uvítal starosta 
Milan Český, který mj. uvedl:

„Žižkov byl vždy vnímám jako rá-
zovitá a osobitá pražská čtvrť. Plastika 
z ateliéru skvělého Karla Nepraše je 
nepochybně další počin, který takový 
kolorit místa podtrhuje. Jeho Hašek je 
již druhá jezdecká socha na Žižkově, 
přičemž Haškův i Žižkův kůň jsou prý 
orientováni navlas stejným směrem... 
Troufám si tvrdit, že sám Hašek se svou 
recesistickou a humoristickou náturou 

by měl z takového pojetí svého pomní-
ku upřímnou radost. Často s oblibou ří-
kám, že některé věci jsou možné jenom 
na Žižkově. Tato socha budiž konkrét-
ním důkazem mého tvrzení.“

Proud dalších úvodních projevů, jež 
se začaly nebezpečně protahovat, pře-
ru šila náhoda docela v duchu humoru 
slavného bohéma: mikrofon oněměl, ne-
boť vypadl elektrický proud, pročež mu-
selo být urychleně přistoupeno k tomu, 
kvůli čemu se tu všichni sešli – k str -
žení plátna z pomníku, následované-
mu pivním přípitkem, několika salvami 

c. a k. ostrostřeleckého pluku a zpěvem
žižkovské hymny. Nejznámější Haškův 
román poté připomnělo etapové čtení
Osudů dobrého vojáka Švejka, jehož se
vedle hlavní postavy této knihy ujali
například herci Žižkovského divadla
Járy Cimrmana v čele se Zdeňkem 
Svěrákem.

Radnice Prahy 3 získala na stavbu 
na Prokopově náměstí účelovou dotaci
z rozpočtu hl. m. Prahy, další potřebné
peníze zajistila akciová společnost Me-
trostav, která měla na starosti technic- 
ké provedení celého projektu. Autorem 

návrhu nekonvenční jezdecké sochy je 
Karel Nepraš, po náhlém skonu tohoto 
vynikajícího umělce se náročného úko-
lu připravit plastiku k odlití a domode-
lovat spisovatelovu bustu chopila výt-
varníkova dcera Karolina. Urbanisticko-
-architektonické řešení objektu je dílem 
architekta Pavla Kupky. Opomenuta by 
rovněž neměla být činnost Společnosti 
pro postavení pomníku Jaroslava Haš-
ka, která od roku 2000 usiluje o dotaže-
ní dávné původní myšlenky do výsled-
ného tvaru.

-red-

V prvním říjnovém týdnu pro-
běhla na území třetího praž-
ského obvodu první ze série 
akcí projektu Otevřená rad-

nice. Na třech místech Prahy 3 postup-
ně vyrostl volně přístupný stan, který 
nabídl expozici informačních panelů vě-
novaných privatizaci domovního fondu, 
výstavbě bytových nástaveb, péči o ži-
votní prostředí a připravovaným inves-
tičním záměrům. Poměrně velké množ-
ství příchozích dokazovalo, že místním 
obyvatelům není práce radnice a dění 
v městské části lhostejné.

Nemálo občanů si našlo čas a přišlo si 
poslechnout i odpolední přednášky zá-
stupců starosty. Milena Kozumplíková 
hovořila o privatizaci domů, nástav-
bách a Rajské zahradě, Jan Plíva se za-
měřil na obnovu stromořadí a výstavbu 
dětských hřišť a vinice, MUDr. Marek 
Zeman seznámil návštěvníky s pláno-
vanými stavebními projekty obce i s re-
alizovanými či teprve chystanými akti-
vitami soukromých investorů.

Po každém z vystoupení byl vždy 
dán prostor dotazům z řad publika.
Na prvním stanovišti – nám. Winstona 

Churchilla – se lidé nejvíce zajímali
o revitalizaci blízké Rajské zahrady,
na nám. Jiřího z Poběbrad, kam se 
putovní výstava přestěhovala následu-
jící den, se posluchači ptali i na jiná 
než přednášená témata, např. na údrž-
bu ulic, parkování či chov psů. Asi nej-
bouřlivější diskuse proběhla poslední 
den, kdy stan stál v parku u křižovatky 
Ohrada, tedy nejblíže oblastem, kterých 
se v současné době týká privatizaci ne-
movitostí. Pokládány tu byly pochopi-
telně především otázky spojené s byd-
lením. Přestože debaty byly někdy 
vzrušené, neopouštěly rámec konstruk-
tivní výměny názorů.

V bezprostředních reakcích hodnoti-
li návštěvníci akci celkově kladně a ví-
tali možnost přímého kontaktu s před-
staviteli radnice mimo budovu úřadu. 
Vzhledem k živému zájmu veřejnosti 
plánuje žižkovská radnice další podob-
né setkání na jaře příštího roku.

-red-

Otevřený stan přilákal mnoho lidí

Žižkov odhalil Haška
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Obec, která žije
Naše městská část má punc čtvr-

ti, kde se pořád něco děje. Problémy, 
se kterými se potýkáme v oblasti do-
pravy, školství, bezpečnosti, zdravot-
nictví nebo životního prostředí, má-
me v Praze 3 zhruba stejné jako jiné 
pražské obvody. To, co nás odlišuje, 
je právě bohatý společenský a kultur-
ní život. Letošní podzim není výjim-
kou, ba právě naopak. Mnoho akcí 
se za poslední roky stalo již pevnou 
součástí dění na „trojce“. Uskutečňují 
se ale také nové nápady, které mají 
teprve ambici svou tradici vytvořit.

Konec září byl již podeváté ve zna-
mení Vinohradského vinobraní. Dí-
ky nádhernému počasí a lákavému 
programu padl nový rekord návštěv-
nosti. Pódium, které při této příleži-
tosti vyrostlo na nám. Jiřího z Podě-
brad, vystřídal už za pár dní velký 
výstavní a diskusní stan, prezentují-
cí práci žižkovské radnice i připra-
vované projekty v režii soukromých 
investorů. Ve stejné době byl důvod 
k velkému veselí na Prokopově nám. 
S patřičnou slávou jsme tu odhali-
li dlouho očekávanou jezdeckou so-
chu Jaroslava Haška od vynikajícího 
umělce Karla Nepraše. Tři dny na to 
patřila Praha 3 milovníkům historic-
kých automobilů a motocyklů. Nová 
dramaturgie závodu přilákala tolik 
účastníků, že pozdě přihlášené muse-
li organizátoři odmítnout. Závěrečné 
defilé veteránů ulicemi Žižkova a Vi-
nohrad bylo pro všechny přihlížejí-
cí nádhernou podívanou. Jako by to 
nebylo málo, v týž čas se na Vítkově 
ještě konalo pietní shromáždění k vý-
ročí úmrtí Jana Žižky. Dalšími kon-
certy pokračoval v říjnu také hudební 
festival Nekonvenční žižkovský pod-
zim, jehož význam stále více přesa-
huje hranice městské části. Stejné je 
to s již zmíněnými oslavami vína, 
na něž se přicházejí bavit návštěvní-
ci doslova z celé Prahy.

Nastínil jsem jen něco z mnoha
událostí posledního měsíce. Jsem rád, 
že žiji v Praze 3. Je to místo, které 
rozhodně není nudné a ospalé.

Milan Český, starosta

V sobotu 8. října se u jezdecké sochy 
na vrchu Vítkově konala malá vzpomín-
ková slavnost při příležitosti 581. výročí 
úmrtí Jana Žižky. Za zvuků trub, vřezá-
vajících do podzimního odpoledne vari-
aci na chorál „Kdož sú Boží bojovníci“, 
se v půlkruhu za mikrofonem shromáž-
dila sedmička významných mužů dnešní 
doby včetně českého premiéra, aby svým 
hlasem vyzdvihla význam velikánových 
činů a jeho působení na další generace.

V krátkých projevech se dotkli téměř 
každého aspektu vojevůdcova života. Ať 
se již – jako pražský biskup Církve čes-
koslovenské husitské Mgr. Karel Bican 
– zabývali duchovním rozměrem odka-
zu husitského hejtmana, nebo se jako 
Milan Český, starosta třetí městské čás-
ti, věnovali vlivu Žižkovy památky na na-
še národní a občanské (sebe)vědomí. 
Na závěr hodinového vystoupení položi-
li řečníci věnce k patě pomníku a společ-
ným poslechem státní hymny shromáž-
dění důstojně ukončili. -roho-

Vzpomínka 
na Jana Žižku

Různými barvami září v těchto  dnech – 
vždy po setmění, od sedmi do půl dva-
nácté – Žižkovská televizní věž. Slav-
nostní osvětlení, plánované přibliž ně 
do 20. listopadu, do daleka hlásá, že 
České radiokomunikace zahájily řád-
né digitální vysílání v Praze a okolí.
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Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad –
NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!

Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 
296 339 912. Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady – ledničky, chladicí boxy, monitory, 
obrazovky, laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze 
orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení 
může být v okolí místa uvedeného v seznamu. Kontejnery budou k dispozici vždy od pondělí od 14.00 hod. 
do doby, než bude počet kontejnerů pro dané stanoviště (číslo v závorce) naplněn, po jednom kontejneru 
bude přidáno v pátek nebo sobotu příslušného týdne. Informace o stanovištích a případných změnách 
obdržíte na tel. číslech ÚMČ Praha 3 – Odbor technické správy majetku a investic – 222 116 383, 
222 116 300 a 222 116 387.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3, 1) 7. 11., 11. 11.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2, 1) 14. 11., 18. 11.
3. Orlická/Přemyslovská (4, 1) 21. 11., 25. 11.
4. Přemyslovská/Jičínská (1, 2) 4. 11., 28. 11.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4, 1) 7. 11., 11. 11.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2, 1) 14. 11., 18. 11.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2, 1) 21. 11., 25. 11.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (1, 2) 4. 11., 28. 11.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2, 1) 7. 11., 12. 11.
10. Ambrožova/Malešická (4, 1) 14. 11., 19. 11.
11. Jeseniova 143 (3, 1) 21. 11., 26. 11.
12. V Zahrádkách/Květinková (1, 3) 5. 11., 28. 11.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3, 1) 7. 11., 12.11
14. Koněvova/V Jezerách (2, 1) 14. 11., 19. 11.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2, 1) 21. 11., 26. 11.
16. Křivá 15 – vedle domu (1, 2) 5. 11., 28. 11.

Nové houpačky a skluzavka 
na Vrchu svatého kříže

Od poloviny října jsou na dětském 
hřišti na Vrchu svatého Kříže v provo-
zu tři nové dřevěné herní prvky – dvě 
houpačky a jedna skluzavka. Městská 
část Praha 3 si je objednala od SUPŠ 
a VOŠUP na Žižkově náměstí, umělec-
ké školy, s níž má z předchozí spoluprá-
ce v této oblasti velmi dobré zkušenosti.

Zajímavostí je, že na výrobě zmíně-
ných objektů se vedle studentů umělec-
kého oboru Tvorba hraček a dekorativ-
ních předmětů podíleli i němečtí učni 
vzdělávacího střediska Kreuzberg e.V., 
Berlín, kteří na SUPŠ a VOŠUP byli 
na třítýdenní stáži (od 10. 9. do 1. 10.). Ta 
se konala v rámci projektu „Pia“, kte-
rý je podporován mj. Evropskou unií, 
Evropským sociálním fondem či koor-
dinačním centrem česko-německých vý-
měn mládeže.

Obě houpačky a skluzavka samozřej-
mě splňují všechny platné bezpečnostní 
a hygienické normy. Daní za to, že jsou 
jedinečné a odlišné od běžného vybave-
ní dětských hřišť jinde, je navýšení ceny 
herního prvku o náklady spojené se zís-
káním příslušného certifikátu.

Jitka Kypová,
oddělení správy zeleně

ze dne 4. 10.
Schválila
• plán oprav na rok 2006
Souhlasila
• s podáním žádostí o grant hl. m. Pra-
hy – ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic a ZŠ 
Lupáčova • s poskytnutím darů z fon-
du sociálního a zdravotního – 1. České 
společnosti pro duševní zdraví ve vý-
ši 30 000 Kč, 2. o. s. Hospic Štrasburk 
ve výši 50 000 Kč, 3. Diakonii Česko-
bratrské církve evangelické – středis-
ku v Krabčicích (Domov odpočinku 
ve stáří) ve výši 20 000 Kč, 4. o. p. s. Hu-
sitské centrum ve výši 30 000 Kč
Vzala na vědomí
• zprávu z provedené kontroly plně-
ní nápravných opatření vyplývajících
z kontrol v roce 2004 v příspěvkových 
organizacích • žádost o spolupráci o. s.
Tanec Praha s MČ P-3 v roce 2005 
a schválila poskytnutí peněžitého daru 
z fondu starosty na benefiční předsta-
vení Tanec Praha dne 12. 12. ve výši 
50 000 Kč

ze dne 19. 10.
Doporučila
• ZMČ vyřadit bytový dům Žerotíno-
va 48/1902 s pozemkem parcely č. 2058, 
k. ú. Žižkov, z II. etapy privatizace byto-
vého fondu
Souhlasila
• se zápisem do Knihy cti MČ P-3 Jiří-
ho Linhy „U příležitosti významného 
životního jubilea“ a RNDr. Jana Hav-
líčka „Za zásluhy o vlast – u příležitosti 
100. výročí narození“ • s rozšířením za-
hrady MŠ Sudoměřská a schválila za-
dat realizaci firmě Střechmont, s. r. o., 
za cenu 787 888,29 Kč vč. DPH
Schválila
• záměr prodeje 20 bytových domů 
s pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy 
svěřených MČ P-3 (III. etapa privatiza-
ce) • poskytnutí finančních prostředků 
ve výši 20 000 Kč z fondu starosty jako 
příspěvek na financování nákladů spo-
jených s realizací bronzové sochy v ob-
ci Dýšina k uctění památky generála 
George S. Pattona

Rada městské části Praha 3

Na stránkách Radničních novin pra-
videlně informujeme o pokračování ob -
novy uličního stromořadí na území třetí 
městské části. Tato rozsáhlá akce, díky 
níž bylo v letech 2002 až 2005 poká-
ceno v ulicích Žižkova a Vinohrad již 
183 starých a nemocných stromů a vy-
sazeno celkem 540 nových a perspek-
tivních, se pomalu blíží do finále, proto 
je na místě ve zkratce připomenout její 
počátky a průběh.

V roce 2001 byla se zahradnickou 
firmou Ing. Jan Švejkovský – Jena pode-
psána smlouva o realizaci výsadby škol-
kařského materiálu v Praze 3. Na řa-
du přišly přípravné práce. Předně bylo 
nutné detailně prozkoumat stromořadí 
II. kategorie (I. kategorie je v péči Od-
boru ochrany prostředí Magistrátu hl. 
m. Prahy). Následovalo vytipování ulic 
se špatným stavem vzrostlých stromů 
nebo s naprostým nedostatkem zeleně 
a jejich rozdělení do pěti etap obnovy 

stromořadí. Před každou z nich se mu-
sel ještě provést dendrologický prů-
zkum a zpracovat příslušná projektová 
dokumentace.

Samotná výsadba započala na pod-
zim roku 2002. V současné době jsou 
kompletně zrekonstruována stromořa-
dí v ulicích, které byly zařazeny do prv-
ních tří etap obnovy. Výjimkou jsou 
místa, kde se původní záměr Odbo-
ru technické správy majetku a inves-
tic ÚMČ Praha 3 nepodařilo realizovat 
kvůli nevhodnému rozmístění inženýr-
ských sítí.

Předposlední, IV. etapa bude dokon-
čena letos v listopadu. Týká se ulic 
Perunova, U Vinohradské nemocnice 
a Na Vápence, počítalo se i se Soběslav-
skou, její stromořadí však bylo nedáv-
no zařazeno do I. kategorie. Celkově 
bude pokácen pouze 1 strom a přibude
jich 26. V Perunově se vysadí 4 aká-
ty, U Vinohradské nemocnice 13 lip 

a Na Vápence 9 javorů. Veškerý škol-
kařský materiál, který pochází z ně-
mecké školky, je dodáván ve vysoké 
a vyrovnané kvalitě.

Obnova stromořadí je akce inves-
tičně velmi nákladná. Předpokládá se,
že realizace prvních čtyř etap přijde 
na 8,5 milionů Kč. Další nemalé fi-
nanční prostředky putují na následnou 
údržbu nových stromů. O tom, že pení-
ze jsou v případě celé akce vynakládá-
ny efektivně, svědčí závěrečná hodno-
cení provedených prací.

Závěrem je nutné podotknout, ze in-
vestice do ozdravění životního prostře-
dí v naší městské části se posléze projeví 
i na celkovém zlepšení duševního a tě-
lesného stavu místních obyvatel. Toto je 
hlavní smysl a přínos obnovy stromořa-
dí, který je finačně nevyčíslitelný.

Jan Plíva, zástupce starosty,
Ing. Jana Caldrová, 

oddělení správy zeleně

Obnova uličního stromořadí spěje ke konci

Volné nebytové prostory
Výzva č. 205 

MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícím volným ateliérem:
Koněvova 81/1245, ateliér, 23,11 m2, 6. podlaží (min. nájemné 700 Kč/m2/rok, 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 5 let)
Prohlídka ateliéru bude umožněna dne 10. 11. v 9–10 hod.

Výzva č. 206
MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými nebytovými prostory:

1. Roháčova 46/410, obchod, kancelář, 83,64 m2, 1. podlaží (min. nájemné 
800 Kč/m2/rok)
2. Na Hlídce 13/2410, sklad, 66,70 m2, suterén (min. nájemné 300 Kč/m2 rok)
3. Krásova 2/1834, sklad, 45,70 m2, 1. podlaží (min. nájemné 400 Kč/m2/rok)
Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna dne 10. 11. v 9–10 hod.
4. Roháčova 46/410, garáž. stání č. 26.16, 12,25 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)

Výše uvedené prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek 
zaslaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Sei-
fertova 51, v obálkách označených značkou Výběrové řízení č. 205 – ATELIÉR, 
resp. Výběrové řízení č. 206. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či 
nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní pro-
stor, o který máte zájem, a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento 
prostor považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních 
kritérií výběrového řízení pro obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše 
nájemného.

V případě výzvy č. 205 uveďte: jméno a příjmení, datum narození, adresu a tele-
fon, zaměstnání a vzdělání. K nabídce je nutno doložit: popis dosavadní umělecké 
výtvarné činnosti s příslušnou dokumentací a čestné prohlášení, že nejste uživa-
telem jiného ateliéru.

V případě výzvy č. 206 uveďte záměr, co budete v nebytových prostorech pro-
vozovat (k provozování výherních a hracích automatů nebudou nebytové prostory 
pronajaty), podmínkou pro pronajmutí garážového stání je trvalé bydliště v Pra-
ze 3 (pokud budete zasílat nabídky na více nebytových prostor, je nutno zaslat každou 
nabídku samostatně).

Do výběrového řízení nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3 fi-
nanční pohledávky. Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude dne 18. 11. 
v 15.00 hod. Výběrové řízení bude vyhodnoceno komisí obchodu a služeb RMČ.

Vybraní uchazeči všech výběrových řízení budou písemně informováni do 30 dnů 
ode dne zasedání RMČ. MČ Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky 
a výběrové řízení zrušit.

MUDr. Eva Rusová, předsedkyně komise obchodu a služeb,
RNDr. Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Univerzita Karlova v Praze pořá-
dá v sobotu 12. listopadu od 9.00 
do 15.00 hod. „Infor mační 
den určený všem zájemcům 
o studium“, na němž na-
bídne kompletní informa-
ce ke všem typům studia 
(bakalářské, magisterské, 
doktorské) i k dalším speci-
álním výukovým možnostem 
(studijní pobyty v zahraničí, celo-
životní vzdělávání, studium těžce zdra-
votně postižených osob apod.).

V prostorách UK v Celetné 16 
a 20 budou umístěny infor-

mační stánky jednotlivých 
fakult, jejichž prezentace 
proběhne také v tzv. Mod-
ré posluchárně v 1. patře 
budovy v Celetné 20. Ná-
vštěvníci mohou rovněž 

využít možnosti konzulta-
ce s odborníky přímo v In-

formačně-poradenském centru 
UK v Celetné 13.

-red-

Informační den Univerzity Karlovy

Oblast pojmenovaná Židovské pece 
patří co do rozlohy mezi největší parky 
na území třetí městské části. Návštěvní-
ky zaujme nejen svou zajímavou polo-
hou, ale především členěním a vybave-
ním. Málokterý park v Praze se může 
pochlubit místy a zákoutími s tak oso-
bitými názvy, jako je např. „Růžový pa-
horek“, kde rostou popínavé růže, nebo 
„Čítárna“, která svou architekturou vy-
bízí k zastavení a odpočinku.

Židovské pece jsou kromě nám. Jiří-
ho z Poděbrad jedinou plochou zeleně 
spravovanou MČ Praha 3, která je za-
řazena do vyšší kategorie z hlediska ce-
loměstského významu jednotlivých lo-
kalit. Ožívají již brzy po ránu, kdy sem 
studenti z blízkých vysokoškolských ko-
lejí vyrážejí potrápit své tělo během. 
Dopoledne bývá toto místo doménou 
maminek s kočárky a odpoledne se jím
nese křik hrajících si dětí z družin a okol-
ních škol. Nacházejí se tu totiž i tři dět-
ská hřiště, z nichž dvě již prošla nároč-
nou rekonstrukcí. Smutnou skutečností 
je, že ani tento půvabný kout přírody 
není uchráněn projevů vandalismu, jež 
jsou ukázkou naprosté neúcty k dílu, 
které by mělo přinášet radost všem.

Park má pestrou druhovou skladbu 
dřevin. Najdeme zde krásné exempláře

např. javorů a jasanů, bohužel už té-
měř vymizely břízy a jeřáby. Nepříz-
nivé klimatické podmínky v minulých 
letech ty to druhy stromů oslabily, tak-
že se staly snadným terčem bakterióz 
a viróz, chorob způsobujících postupné 
usychá ní koruny a následně úhyn. Z to-
hoto důvodu byla v prosinci minulého 
roku zahájena I. etapa kácení, při které 
se odstranilo 33 nemocných a suchých 
stromů, z nichž 22 byly právě napadené 
břízy a jeřáby. Dalších 12 kusů padlo le-
tos v srpnu při II. etapě, v poslední vlně, 
která proběhne ke konci roku, čeká stej-
ný osud ještě 19 stromů. Některé dře-
viny jsou určeny k pokácení i z důvodu 
svého stáří (např. několik mahalebek 
ve východní části parku). Odstraněním 
suchých skalníků byly odkryty krásné
solitérní kameny (na snímku), které by-
ly v minulosti těmito keři zcela zakryté.

Počítá se samozřejmě i s obnovou ke-
řových a stromových porostů. Na pod-
zim budou vysazeny keřové skupiny 
mochny a na Růžovém pahorku plá-
nujeme několik kusů odolného černé-
ho jeřábu. Také v následujících letech 
se park dočká výsadby dalších nových 
stromů.

Ing. Jana Caldrová, 
oddělení správy zeleně

Trvalá péče o Židovské pece

Na některých místech třetí městské části 
se lze v současné době setkat s novým ty-
pem držáku na sáčky na psí exkrementy 
(na snímku). Měl by být méně porucho-
vý a snad i odolnější proti výpadům van-
dalů. Praktičtější je také v tom, že tolik 
nezasahuje do volného prostoru.

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

1. Zdá se, že III. etapa privatizace domov-
ního fondu městské části Praha 3 se nevyví-
jí tak úplně podle plánu... Kdy se dočkají vý-
zvy ke koupi nemovitosti obyvatelé prvních 
26 domů, u nichž bylo prověřeno, že jejich 
prodeji nic nestojí v cestě? A co zbývající bu-
dovy, které chcete privatizovat?

Nemohu souhlasit s tvrzením, že se III. eta-
pa privatizace nevyvíjí tak, jak bychom oče-
kávali. Jde o poměrně komplikovaný pro-
ces, který zahrnuje celou sérii kroků. Mohly 
začít teprve po rozhodnutí ZMČ, které urči-
lo konkrétní nemovitosti a schválilo pravi-
dla jejich prodeje. Při počtu domů zařazených 

do III. etapy je zřejmé, že je to časově a věc-
ně složitá agenda, se kterou se nemůžeme vy-
pořádat ze dne na den. Považuji ale za nutné 
znovu deklarovat závazek, že u drtivé větši-
ny domů zvládneme převod majetku na no-
vé vlastníky (stávající nájemce bytů) uskuteč-
nit do konce funkčního období současného 
ZMČ, tedy do listopadu příštího roku.

V této chvíli je zhruba u třetiny nemovitos-
tí vyhotoven znalecký odhad určující kupní 
cenu. Je otázkou spíše dnů než týdnů, kdy je-
jich nájemci dostanou adresnou výzvu, jejímž 
převzetím začínají běžet příslušné lhůty. Pří-
prava privatizace zároveň pokračuje u dalších 
schválených domů. Pečlivost, s jakou k ce-
lé problematice přistupujeme, je motivová-
na snahou, abychom včas odstranili všechny 
formální nedostatky a nezpůsobili budoucím 
vlastníkům žádné těžkosti do budoucna. Pev-
ně věřím, že v relativně krátké době budeme 
posílat další výzvy.
2. Rozsáhlé stavební práce v oblasti Lučin 
provázely i nemalé těžkosti. Hodláte přes-
to pokračovat v komplexních rekonstruk-
cích dalších panelových domů ve vlastnictví 
obce?

Troufám si tvrdit, že náš program regene-
race bytového fondu při současné realizaci 
střešních nástaveb je mimořádně úspěšný pří-
stup, který je dobrým příkladem také pro jiná 
česká města a obce. Rozhodně budeme po-
kračovat. V příštím roce se chystáme opravo-
vat bytové domy v lokalitě Pod lipami a Kvě-
tinková. Investice to bude zhruba srovnatelná 
s Lučinami, kde se nám díky bankovnímu 
úvěru podařilo tuto formu rekonstrukcí vý-
razně zrychlit.

Chápu jisté obavy nájemníků z průběhu 
stavebních prací. Nepříjemnosti s tím spoje-

né se snažíme alespoň částečně kompenzovat 
slevami na nájemném. V žádném případě ale 
nemohu přijmout myšlenku, že celý postup je 
pro obyvatele opravovaných domů nevýhod-
ný a nepřiměřeně navyšuje kupní cenu bytů. 
Naopak. Z prodeje nových bytových jedno-
tek v současně budovaných nástavbách zís-
kává obec dodatečný výnos, který v plné výši 
používá na úhradu příslušné investice. Samot-
ná rekonstrukce se ve vztahu k stávajícím ná-
jemcům provádí velkorysým způsobem a pro-
mítá se do kupní ceny pouze omezeně. To je 
základní, sotva zpochybnitelná idea progra-
mu nástaveb a důvod, proč jej se vší odpověd-
ností prosazujeme.
3. Začátkem října se postupně na třech mís-
tech Prahy 3 objevil stan, který prostřednic-
tvím výstavních panelů představoval práci 
i plány žižkovské radnice a kde jste vždy spo-
lu s dalšími místostarosty odpoledne předná-
šela. Jak hodnotíte první počin nového pro-
jektu nazvaného „Otevřená radnice“?

S průběhem celé akce jsem určitě spoko-
jena a doufám, že v podobném duchu bude-
me pokračovat. Vnímala jsem ji především 
jako možnost diskutovat s občany o aktuál-
ních otázkách týkajících se života naší měst-
ské části, což se podařilo. Hovořilo se nejen 
o tématech, která jsme dopředu avizovali (ná-
stavby, privatizace bytů, péče o životní pro-
středí a územní rozvoj), ale došlo také na do-
tazy, podněty a kritické připomínky vztahující 
se např. k bezpečnosti, dopravě nebo graffiti. 
To se nepochybně promítne ve výběru témat 
pro další pokračování „Otevřeného stanu“. 
Jsem přesvědčena, že takový prostor pro ve-
řejnou diskusi potřebujeme. Pro představite-
le radnice je to možnost dovědět se, co obča-
ny trápí především.

ODPOVÍDÁ…

Hlavní město Praha se spolu s městskými částmi finančně 
podílí na budování kamerového systému v pražských ulicích. 
Kamery působí jako účinná prevence drobné pouliční krimi-
nality, pomáhají trestnou činnost odhalovat a policistům i stráž-
níkům umožňují okamžitě zasáhnout tam, kde je porušován 
zákon. Na území Prahy 3 jsou tato vysoce výkonná zařízení, je-
jichž akční rádius je 360 stupňů a dosah několik set metrů, osa-
zena již v 16 lokalitách: Havlíčkovo nám., Jeseniova 41, Koněvo-
va 81, Koněvova-Želivského, nám. Jiřího z Poděbrad, Olšanská 2, 
Olšanské nám., Ondříčkova-Milešovská, Seifertova 51, Tachov-
ské nám., Vinohradská 121, Vinohradská-Jičínská, Vinohradská-
-nám. Jiřího z Lobkovic, Vinohradská-Želivského, Želivského-
-Jeseniova, Želivského-Olšanská.

Počet kamer u nás hodláme ve spolupráci s městem v blízké 
budoucnosti ještě zvýšit. Jedna se určitě objeví na křižovatce Ko-
něvova-Spojovací, městská policie aktuálně navrhuje umístění 
na nám. Winstona Churchilla, spojnici ulic Lipanská-Táboritská, 
Židovských pecích, Parukářce a Vítkově. Poslední tři jmenované 
prostory přitom představují v budování kamerového systému ur-
čitý průlom. Dosud byly k instalaci monitorovacích zařízení vy-
bírány především rušné ulice s vysokou frekvencí pohybu. Nyní 
by mohlo dojít i na parky, které se v poslední době stávají častým 
terčem řádění vandalů.

Chtěl bych touto cestou vyzvat čtenáře Radničních novin, 
kteří mají chuť zamyslet se nad uvedenou problematikou, aby 
navrhli další vhodná místa pro rozšíření kamerového systému 
a své podněty mi zaslali do konce listopadu buď písemně, nebo 
na e-mailovou adresu – milanc@p3.mepnet.cz. Věřím, že díky 
znalosti konkrétních problémů ve svém nejbližším okolí mohou 
obyvatelé Prahy 3 přispět k tomu, abychom pro instalaci kamer 
vybrali takové lokality, kde je to potřeba nejvíce.

Milan Český, zastupitel hl. m. Prahy

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Kde budou 
v Praze 3 
další kamery?

Kostel svatého Rocha na dnešním Ol-
šanském nám. je nejstarší sakrální stav-
bou na Žižkově. Podnětem k jeho vy-
budování byla morová epidemie, která 
vypukla v Praze na konci 17. století. Jed-
notlivá pražská města měla zřídit pohře-
biště za svými hradbami, a tak vznik-
ly ve vsi Olšany tři morové hřbitovy 
– staroměstský, novoměstský a židovský. 
Při nich byla postavena r. 1682 také mo-
rová kaple.

Francouzský katolický světec Roch 
(narozen kolem r. 1295, svátek 16. srp-
na) je uctíván jako patron chránící 
před morem. Podle legendy pocházel 
ze zámožné rodiny z jihofrancouzské-

ho města Montpellier. Po smrti rodičů 
rozdal svůj majetek chudým a vypra-
vil se jako prostý poutník do Říma. Bě-
hem své cesty údajně řadu lidí zázrač-
ně uzdravil od moru, nakonec se však 
sám touto nemocí nakazil. Uchýlil se 
do ústraní, aby tam bez pomoci a o sa-
motě skonal. Přidal se k němu ale tou-
lavý pes, který nemocnému přinášel jíd-
lo. Roch se překvapivě uzdravil a vrátil 
se do svého rodného města. Tam, ni-
kým nepoznán, byl uvržen do žaláře 
jako cizí vyzvědač. Se svou totožnos-
tí se nikomu nesvěřil, a tak vyšla naje-
vo teprve poté, když po pětiletém věz-
nění zemřel.

Již v 15. století se svatý Roch těšil vel-
ké oblibě u věřících a byly mu adreso-
vány přímluvy za uzdravení nemocných 
při morových epidemiích. Střediskem 
jeho kultu se staly Benátky, kam byly 
přeneseny světcovy ostatky. Rochova 
popularita byla velká zejména v Itálii, 
Francii a Německu.

Barokní elipsovitou kopulovou stav-
bu na Žižkově (pro svůj tvar je někdy ne-
správně označována jako rotunda) zřej-
mě projektoval proslulý architekt Jan
Baptista Mathey. Jako hřbitovní kos-
tel sloužila i poté, co se na olšanských 
hřbitovech začalo řádně, mimo moro-
vou epidemii, pohřbívat. Všechny funk-

ce farní duchovní správy se tu vykoná-
valy ale teprve od r. 1842. Při pozdější 
výstavbě komunikací na Olšanech byla 
zbořena část hřbitovní zdi, za níž moro-
vá kaple stávala.

Před nedávnem se farnost rozhod-
la tento jediný barokní kostel v Praze 3 
opravit. Snažila se zajistit finanční pro-
středky z různých zdrojů včetně sbírek 
mezi věřícími. Náklady na takové zá-
sadní opravy, jako jsou výměna omítek 
a střešní krytiny tak, aby se stavba co 
nejvíce přiblížila své původní podobě, 
rekonstrukce oken včetně vitráží, nová 
elektroinstalace, vybudování opěrné zdi,
izolace základů a vydláždění chodníku 

v bezprostřední blízkosti, byly ale příliš 
vysoké. Proto pomohla žižkovská rad-
nice a menšími částkami také Minister-
stvo kultury ČR a hl. m. Praha.

Na výsledek všech provedených pra-
cí se můžeme přijít podívat ve čtvrtek 
3. listopadu, kdy ve 14 hod. proběh-
ne prezentace opraveného kostela. Po-
kud se podaří upravit ještě zeleň v jeho 
okolí, přibude v naší městské části dal-
ší příjemný kout s velmi krásnou domi-
nantou.

Milena Kozumplíková, 
zástupkyně starosty,

ve spolupráci s farářem
 Mgr. Milošem Szabo

Nejstarší kostel na Žižkově vypadá dnes jako nový

Knihovna a mediatéka při ZŠ Lupáčova
Ve středu 19. října se otevřely dveře 

Knihovního a mediálního centra (KaM)
při ZŠ Lupáčova, které má význam-
ně přispívat k tomu, aby se kniha sta-
la pro děti a mládež opět nepostrada-
telným přítelem při vlastním poznává-
ní světa i zábavě. Spolu s vedením ško-
ly a tvořivými učiteli věřím, že zvolená 
zkratka záhy navodí správnou odpověď 
na otázku – kam? Přeci do KaM!

Knihovna svým vybavením splňuje
mnohé požadavky dnešní doby. Najde-
me tu již na tisíc knížek (věnovali je re-
nomované nakladatelské domy), odbor-
ných i dobrodružných, cestopisů i ro-
mánů, mnohé v angličtině. Bude zajíma-
vé sledovat, jak se rozroste jejich sbírka, 
neboť nové knihy mohou darovat ne-
jen sponzoři, ale i sami děti navštěvují-
cí školu, kteří se tak budou moci podělit 
o radost z oblíbené četby se svými spo-
lužáky. Zápis dárců na „Zeď slávy“ bu-
de připomínkou, jak knihovna vznikala 
přičiněním všech. Nechybí samozřejmě 

připojení k internetu, počítače pro záj-
movou činnost žáků, CD ROMy a dal-
ší vzdělávací nosiče. V zájmové činnosti 
KaM bude možné využívat i interaktiv-
ní tabule (ZŠ Lupáčova má akreditaci 
ke školení učitelů v práci s nimi – bliž-

ší informace o nejmodernějších výuko-
vých technologiích najdete na interneto-
vých stránkách www.lupacovka.cz nebo 
www.veskole.cz).

Nově rekonstruovaný prostor si žáci 
sami vyzdobili tak, aby se zde cítili co 
nejlépe. Útulné prostředí KaM bude 
sloužit také pro pořádání různých kul-
turních akcí, výstav a besed s osobnost-
mi společenského života. V současnosti 
tu vystavuje malíř Robert Kessner, zná-
mý autor pražských nočních zátiší.

A jak celé centrum vzniklo? Přesto-
že se nepodařilo získat grant, škola svou 
iniciativou a využitím fondů, naplňo-
vaných z příspěvků městské části Pra-
ha 3 a finančních prostředků získaných 
za doplňkovou činnost, dokázala ze sta-
rého neútulného kabinetu fyziky vy-
budovat moderní knihovnu a mediaté-
ku, inspirující ke smysluplnému trávení 
volného času.

Ing. Bohuslav Nigrin, 
zástupce starosty

V pondělí 10. října byl úspěšně zavr-
šen první krok projektu, který povede 
ke vzniku mnoha desítek nových gará-
žových stání poblíž křižovatky Ohrada. 
Městská část Praha 3 koupila od Čes-
ké spořitelny, a. s., budovu a pozemky 
ve vnitrobloku Ambrožova, Biskupco-
va, Jeseniova a Jana Želivského. Svým 
způsobem jde o průlomový počin. Mož-
nosti vytváření dalších parkovacích pří-
ležitostí přímo na našich ulicích jsou 
již vyčerpány, a tak se radnice vyda-
la na cestu těžší a dražší, jíž je budová-
ní hromadných garáží. Přihlásila se tak 
ke své spoluzodpovědnosti za řešení 
problematiky parkování.

Na uvedeném místě už roky stojí 
málo využívaná stavba, kde se dříve na-
cházely sklady, opravna aut, parkova-
cí depo atd. V posledních letech, kdy ji 
vlastnila Česká spořitelna, došlo k opra-
vě jednotlivých garáží, z nichž část byla 
a je stále pronajímána. Nicméně ban-
kovní ústav se z pochopitelných důvodů 
nemohl objektu příliš věnovat, a proto 
se jej včetně okolních pozemků rozhodl 
prodat. Kupujícím se stala obec.

Na celé věci jsou pozitivní především 
dva momenty. Za prvé došlo k tomu, 

že na vzniklou situaci nás upozornili 
sami občané bydlící v okolí a požáda-
li nás o maximální úsilí směřující k za-
koupení nemovitosti a její rekonstrukci 
na hromadné garáže. To je velmi dobrý 
příklad komunikace s radnicí. Náš zá-
měr by ale nemohl být realizován, po-
kud by jej Česká spořitelna nevyhod-
notila jako obecně prospěšný a nevyšla 
nám při prodeji maximálně vstříc. Pro-
to chci velmi poděkovat představitelům 
této společnosti, jmenovitě Mgr. Bara-
novi, MBA, a Ing. Hlaváčkovi z před-
stavenstva a Ing. Němečkovi a Ing. Sou-
čkovi z oblastní pobočky v Praze 2.

V nejbližším období, zhruba do lé-
ta příštího roku, chce třetí městská část 
na adrese Biskupcova 21 vybudovat 
parkovací komplex s přibližně 150 mís-
ty k stání, většinou krytými. Stávající ga-
ráže budou samozřejmě zachovány, byť 
je zřejmě čeká rekonstrukce. Celý vni-
troblok bude zabezpečen a hlídán. Do-
mníváme se, že zmíněný projekt uvítají 
všichni řidiči, kteří se dnes a denně po-
týkají s nedostatkem parkovacích mož-
ností v této lokalitě.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Poblíž Ohrady se
zlepší parkování

Dům v Lipanské ulici č. 9 byl posta-
ven v sedmdesátých letech 19. století 
jako čtyřpatrový pavlačový činžák, další 
patro získal ve dvacátých letech minulé-
ho století. Ještě před r. 1989 došlo k vy-
klizení této budovy, neboť byla určena 

k demolici v rámci tzv. asanace Žižkova. 
Při ní se počítalo s tím, že prakticky celá 
stará žižkovská zástavba mezi náměstím 
Barikád, Seifertovou a železničním via-
duktem bude zbourána a na jejím mís-
tě vyrostou paneláky. Naštěstí se uvede-
ný plán, schválený Národním výborem 
hl. m. Prahy v r. 1973, nepodařilo beze 
zbytku uskutečnit.

V současné době je zmíněný dům 
tvořen de facto jen obvodovými zdmi. 
Stropy jsou vesměs rozpadlé, zbývají-
cí trámy nesou známky hniloby, okna 
a dveře chybí. Zničené jsou rovněž roz-
vody veškerých instalací. Havarijní stav 
budovy neumožňuje jakékoliv její vy-
užití bez úplné a zcela zásadní rekon-
strukce. Na tu musela zchátralá nemovi-
tost čekat až do dnešních dnů, kdy třetí 
městská část vyhrála dlouholetý soudní 
spor o určení jejího vlastnictví a může 
konečně přistoupit k stavebním pracím.

Na opravu objektu, která si vyžádá 
31 milionů korun, se obci podařilo zís-
kat účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. 

Prahy ve výši 10 milionů Kč. Chceme 
jej – i vzhledem k jeho výhodné polo-
ze v těsném sousedství radnice – vyu-
žít pro potřeby úřadu. Důvodem není 
nárůst úředníků, ale skutečnost, že stát 
„navaluje“ stále více byrokratických po-
vinností na obce, v případě statutárních 
měst i na městské části, pročež dochá-
zí k naprostému přehlcení dokumen-
ty, které jsme povinni uchovávat po do-
bu mnoha let. Naprostá většina plochy 
bude tedy sloužit jako archiv. V příze-
mí nadto vznikne informační centrum, 
kde budou též ověřovány podpisy. Ně-
které prostory se promění v zasedací 
místnosti.

Budova v Lipanské je poslední do-
sud neopravenou stavbou, která měla 
být v rámci asanace Žižkova zbourána 
a přitom tento šílený projekt sociální-
ho inženýrství přežila. Její rekonstruk-
ce by měla být hotova v průběhu příští-
ho roku.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Zchátralý dům v Lipanské čeká oprava
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V Galerii pod radnicí na Hav-
líčkově náměstí je od 25. října
do 24. listopadu k vidění výsta-
va „Žižkovské vertikály“, která 

představuje fotografie Martina Stanov-
ského inspi ro vané televizní věží. Kultivo-
vané, v naprosté většině černobílé sním-
ky nabízejí ne otře lý pohled na Žižkov 
21. století, čtvrť plnou paradoxů a proti-
kladů: známé dominanty – jako je kos-
tel Nejsvětějšího Srdce Páně, jezdecká 
socha Jana Žižky nebo Památník na Vít-
kově – zachycené z nezvyklých úhlů, ale 
i „bezejmenné“ domy a dvory. Nechy-
bí ani Olšanské hřbitovy nebo obyva-
telé žižkovské republiky. Stejnojmenná 
kniha těchto fotografií a básní Jana No-
váka, která vyšla v loňském roce za při-
spění třetí městské části, je v současnos-
ti bohužel rozebrána, a tak další vydání 
čeká na svého mecenáše. -red-

Ve dnech 11. a 12. listopadu 
pořádá radnice Prahy 3 v Palá-
ci Akropolis již třetí pokračo-
vání festivalu „Žižkov Meets 

Jazz“. Letošní ročník slibuje být ve zna-
mení New Orleans jazzu v jeho tradiční 
i moderní podobě a nabídne neobvyklá 
a kontrastní spojení jazzových interpre-
tů různých generací a přístupu.

V pátek se v Akropoli představí vy-
cházející hvězdy z Vertigo Quintet. 
Hudba tohoto česko-slovenského se-
skupení mladých a velmi nadějných 
jazzmanů je místy i divočejší a částečně 

se vzdaluje ryze akustickému, tradicio-
nalistickému pojetí, které bylo typické 
pro mladý domácí jazz 90. let minulého 
století. Jejich protiváhou bude v druhé 
části večera Láďa Kerndl, který se hlásí 
k odkazu Franka Sinatry, v jeho vokál-
ním projevu lze ale stejně tak nalézt po-
dobu třeba s Louisem Armstrongem: 
„V průběhu večera zahrajeme s kape-
lou Jazz Friends ty největší pecky dva-
cátých až padesátých let. Můžete se tě-
šit na písně takových velikánů, jako je 
Louis Armstrong, Duke Ellington, Cole 
Porter, George Gershwin a další.“

Sobotní program zahájí Old Timers 
Jazz Band, muzikanti působící na na-
ší scéně už neuvěřitelných 37 let! Sty-
lově navazují na hru neworleánských 
veteránů a stejně jako oni mají rádi 
improvizaci se silně emotivním nábo-
jem. To hudební projev Jany Koub-
kové (na snímku), jíž bude patřit zá-
věr třetího setkání Žižkova s jazzem, 
se dá charakterizovat mnohem obtíž-
něji. Tato přední osobnost českého jaz-
zu, používající svůj hlas jako nástroj 
a skvěle ovládající scatové zpívání, stá-
le hledá a nikdy nezůstává na jednom 
místě, ráda se nechá vyprovokovat a ta-
ké sama ráda zlobí... Návštěvníkům lis-
topadového festivalu vzkazuje jediné: 
„Přijďte si zatančit a zajančit!“ -red-

Žižkov se potřetí 
potká s jazzem

„Laťka byla nasazena hod-
ně vysoko – kohopak si asi po-
zvou do Akropole ke svému 
desetiletí?“ ptal se loni Ton-
da Kocábek z Radia 1, když 
chválil úspěšné oslavy devá-
tého roku existence Paláce 
Akropolis. Nutno říci, že dort 
k desátým narozeninám vypa-
dá opravdu lákavě.

Ke kulatému výročí přijede 
v sobotu 26. listopadu do žiž-
 kovského klubu popřát britská 
kapela Alabama 3 (na sním-
ku). „Psanci z londýnského 
Brixtonu“ kombinují acid hou-
se se stylem country a western, 
přičemž vstřebávají a po svém 
zpracovávají i prvky rocku, po-
pu, techna či blues. Výsledkem jsou tem-
ně humorné a místy až prudce halucino-
genní songy. Pokud si umíte představit 
mix ze soundtracků filmů Bratříčku, kde 
jsi? a Trainspotting, jste skoro doma. Je-
jich ironická show nadchla diváky na le-
tošním Colours of Ostrava.

Dalším gratulantem bude slavný čes-
ký Američan Ivan Král. V USA, kam 
jako mladý muzikant odešel v 60. letech, 
začínal s tehdy ještě neznámou Patti 
Smith a posléze úspěšně spolupracoval 

s takovými hudebními osobnostmi, jako 
je např. Iggy Pop, John Cale, David Byr-
ne nebo David Bowie. V roce 1995 vydal 
první sólové album Nostalgia s hitem 
Winner Takes All. V Česku se stal vyhle-
dávaným producentem, jeho otisk na-
jdeme např. na některých deskách Lucie 
a Mňágy nebo debutu Anety Langerové. 
V Akropoli vystoupí jako host Estrady, 
mezinárodního seskupení hudebníků, 
které dal dohromady Králův přítel Ivo 
Pospíšil (ex Garáž). Pěti- až devítičlenná 

parta jde bez okolků k jádru 
věci a s nebývalou energií 
přináší směs rocku, punku, 
rapu i chlapské romantiky. 
Nic neřeší, pouze baví, a to 
dobře.

Na oslavě nebudou chybět 
ani „domácí“ – Soubor tra-
dičního popu, patrně vůbec 
první tuzemská kapela, která 
v polovině 80. let zareagova-
la na hudbu ostrovních kyta-
rových skupin. STP vznikla 
a hrála v době komunistic-
kých zákazů na straně jedné 
a boomu české nové vlny 
na straně druhé a z její tvor-
by je takřka hmatatelně cítit 
schizofrenie reálného socia-

lismu. I přes krátké působení svou ra-
zantní jednoduchostí, mechanicky přes-
nou rytmikou a melancholicky rozhá-
ranými texty ovlivnila mnoho pozděj-
ších muzikantů. Petr Stanko, Jaroslav 
Raušer a Jaroslav Sadílek definovali po-
city celé jedné generace a zároveň zů-
stali do značné míry nadčasoví, což se
mimo jiné projevilo při loňském kon-
certě k 9. výročí Akropole, kterým STP 
započal novou etapu své existence. 

-red-

Koncert desetiletí v Akropoli!

Krátce před 25. výročím 
úmrtí Marie Čermínové 
(21. 9. 1902 – 9. 11. 1980), 
vynikající české malířky 
vystupující pod pseudo-
nymem Toyen, přichází 
do kin snímek inspirova-

ný její osobností a tvorbou. Jeho režiséra 
Jana Němce (mj. Démanty noci, O slav-
nosti a hostech, V žáru královské lásky) 
jsme se zeptali:
Čím Vás zaujal námět Terezy Brdečkové?

Zaujaly mě životní osudy a práce 
surrealistické malířky Toyen. Tereza Br-
dečková přišla s konkrétném nápadem 
udělat film.
Ze života slavné malířky si všímáte ze-
jména jejího vztahu s Jindřichem Heis-
lerem. Proč právě toho?

Toyen zachránila Jindřichu Heislerovi 
život. On měl vzhledem ke svému židov-
skému původu jít do transportu, takže 
ho čekala jistá smrt. Toyen ho po celou 
dobu II. světové války schovávala ve své 
garsonce na Žižkově v Krásově ulici. Ne-
bylo mnoho Čechů, kteří by takovou věc 
udělali.

V době války žila Toyen na Žižkově. Na-
táčel jste i v této svérázné pražské čtvrti?

Právě zmíněná Krásova hraje ve filmu 
zásadní roli. Jelikož sám bydlím nedale-
ko, prošel jsem si tuto ulici nahoru a dolů 
nejméně stokrát.
Do čeho byste se chtěl pustit příště?

V Krásově je též busta Jaroslava Sei-
ferta, který zde chodil do školy a dotá-

hl to až k Nobelově ceně za literaturu. 
Nabízí se ideální šance. Praha 3 zvidi-
telní své slavné rodáky a pomůže se-
hnat peníze na film o Seifertovi. Potom 
může vzniknout zajímavá turistická 
stezka Toyen-Seifert, takže Praha bude 
nejenom Švejka a Kafky, ale přes Žiž-
kov pestřejší. 
 Připravil Patrik Benda

Toyen, Krásova a nový film Jana Němce Vertikální čtvrť
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INZERCE

� Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856

� Úvodní kurzy Sahadža jógy v KDŽ 
na nám. Míru: 9., 16., 23. a 30. 11. 
od 1900 . Čakry, meditace. Vstup volný.
� Přijmeme kadeřnici se ŽL. Salon 
Irena, Přemyslovská 24, Praha 3. 
Tel. 222 719 466
� LÉKÁRNA v Praze 3 přijme magis-
tru na částečný prac. úvazek. Vhodné 
pro důchodce či matku s dětmi. Infor-
mace na tel. 777 552 737.
� Vyučená malířka skla s praxí hledá 
práci v oboru nebo jemu podobnému 
v Praze a okolí. Děkuji za nabídky. 
Tel. 777 134 473
� 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
� Koupím čepec k lidovému kroji, 
broušený pohár s víčkem, zdobený 
květináč, glóbus. Tel. 274 814 448
� Prodám starší kompletní ložnici, cel-
kem 7 ks nábytku. Cenu určí sám ku-
pující. Tel. 283 892 241, 721 970 903
� ZEDNICKÝ SERVIS. 
Tel. 222 719 022, 602 212 089
� 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
� Instalatérské práce, čištění odpadů 
strojem. Tel. 604 325 677
� 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
� 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

� RUŠTINA IDEÁLNĚ PRO VÁS! 
Tel. 284 813 146, 606 829 598
� 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. Ostatní 
dohodou. Tel. 283 892 241, 721 970 903
� 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
� Manželé koupí byt v P3 od 50 m2

do 65 m2. Jen solidní jednání. 
Tel. 222 714 257 nebo 724 734 344 
� Hled. byt v Praze 3, dr., OV, 
i před re kon. Seriózně. Tel. 723 162 217
� 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
� Vyměním stát. 2+1, panel, 8. p., za vět-
ší v P3. Ne majitel. Tel. 737 504 459
� Pronajmu nebyt. prostor, 2 místnos-
ti á 19 m2, Chmelnice, WC, ÚT, teplá 
voda, tel., zabezp. zaříz. na agenturu. 
Nájem 7500 Kč měsíčně vč. služeb. 
Tel. 603 774 433
� Pronajmu parcelu cca 400 m2 
na Vackově. Tel. 607 105 249

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)

Hledám obecní 3+1 a větší v Praze. 
Nabízím dr. 3+1 v Mostě nebo 
možnost odst. Tel.: 607 122 379

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

Hledám obecní 3+1 a větší v Praze.
Výměnou nabízím menší byt v Praze.

Tel.: 777 126 054

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

Křesťanské sdružení Pohoda, o. s., 
pořádá každou neděli od 18 do 1910 hod. 
v IMB, Španělská 10, Praha 2 – 1. patro:

Angličtinu pro školní děti 
Jednoduchá konverzace s rodilými mluvčími 
formou her, písniček, četby biblických příběhů. 
Symbolický poplatek 10 Kč za 1 lekci.
Přednášky a diskuse o křesťanství pro dospělé
Témata: Věda a Bible, Utrpení, Různá nábožen-
ství, Smysl života, Křesťanství, Církev a další. 
Vstup zdarma.
Tel.: 777 190 950, www.nedelevecer.cz

Koupím nájemní smlouvu malého 
bytu od soukromého majitele domu, 

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

Tel.: 602 204 257
Zveme Vás na

SETKÁNÍ VOLIČŮ KSČM 
se zastupiteli Prahy 3 a jejich hosty v pondělí 
7. 11. a 12. 12. v 17–19 hod. v předsálí svateb-
ní síně Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 2. patro, 

na téma školství a bydlení.

Koupím byt v družstevním nebo 
osobním vlastnictví za rozumnou cenu. 

NABÍDNĚTE. Tel.: 731 618 322

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.

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.

Foto: D. Peltán

RÁJ VÍNA
•  nejširší nabídka špičkových vín 

za skvělé ceny
•   14 druhů kvalitních stá če-

ných vín – i z Rakouska 
– dovozce, slevy

 

HUSITSKÁ 55, Praha 3 - Žižkov • tel.: 222 780 298 • otevřeno PO–PÁ 8–20, SO–NE 11–20

  COPY centrum
• velkoplošné kopírování do A0

• barevné kopie od 5 Kč vč. DPH
• černobílé kopie od 0,90 Kč vč. DPH

• kompletní služby... razítka, vizitky, tiskárny a příslušenství CANON
více na: www.brdy.borovice.czNOVĚ O
TEV

ŘEN
O! 
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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 

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

• Prodej a pronájem bytů, rodinných domů...
• Financování – hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry • Kom-
plexní právní služby • Advokátní nebo notářská úschova 
• Katastr nemovitostí – návrh na vklad, výpisy, mapy • Zna-
lecké posudky • Zajištění geodetických prací • Přiznání 
k dani z převodu nemovitosti • Přiznání k dani z nemovitosti 
• Pojištění nemovitosti • Převody elektřiny, plynu, vody...

NeFi, s. r. o., Freyova 27, 190 00 Praha 9 – Vysočany
/budova Hospodářské komory ČR/

tel./fax: 296 646 548, mobil: 777 064 918, 776 695 410
e-mail: info@nefi.cz, www.nefi.cz

Při předložení inzerátu dvě standardní služby 

ZDARMA!

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště 
a Odborné učiliště

Učňovská 1, 190 00 Praha 9, tel.: 266 106 314, 266 106 294, 284 828 898
www.skolajarov.cz, e-mail: nabor@skolajarov.cz

Ředitel: Ing. Ladislav Špička, CSc., informace: pí Svobodová, pí Machová

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
12. 11. 2005 a 14. 1. 2006, vždy 800–1400 hod.

4leté studijní obory: 
• Dřevěné konstrukce • Technická zařízení budov • Zahradnictví

3leté učební obory: 
• Klempíř – stavební výroba • Truhlář • Kominík • Sklenář 

• Zedník • Zahradník • Lakýrník • Instalatér • Malíř • Tesař 
• Pokrývač • Zámečník

SPINNING® CENTRUM HOTEL OLŠANKA
Táboritská 23, Praha 3, www.hotelolsanka.cz

info: 732 749 792, rezervace od 16:45 na 267 092 316

� nabízíme Vám lekce na novém typu originál spinn. 
kola zn. SPINNER®

� ZAVÁDÍME jako první nejen v Praze, ale i celé ČR: 
• AQUA-SPINNING (1 lekce spinning + 1 hodina ba-
zén/120Kč – obě aktivity lze čerpat nezávisle na sobě) 
• SPINNING S PROJEKCÍ TERÉNU TRASY

� ceny: jednorázové vstupné SPINNING 100 Kč, per-
manentka 850 Kč/10 lekcí, AQUA-SPINNING perma-
nentka 1200 Kč/10 lekcí

Při předložení tohoto kupónu můžete využít jednorázovou 50% slevu.

�

�

Splňte si svůj sen 

o lepším bydlení

www.csob.cz

Infolinka 800 110 808
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

25. 10. – 24. 11. MARTIN STANOVSKÝ – 
FOTOGRAFIE

29. 11. – 31. 12. INKA DELEVOVÁ –
OBRAZY (vernisáž 29. 11. v 17.00)

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

 
 OZVĚNY 9. MEZINÁRODNÍHO

FESTIVALU DOKUMENTŮ 
V JIHLAVĚ

  1. út 18.00 VÍTĚZNÉ FILMY 
FESTIVALU
20.30 TVAR MĚSÍCE

  2. st 15.30 NÁVRAT (FK pro SŠ)
18.00 VOSTODVACET
20.30 DĚLNÍKOVA SMRT

  3. čt 18.00 OLDBOY
20.30 HRUBEŠ A MAREŠ JSOU 
KAMARÁDI DO DEŠTĚ

RUSKO – PODZIM – HAMLET
  4. pá 19.00 TEATR NOVOGO FRONTA: 

Hamlet or not to be 
(divadelní představení)
21.00 HAMLET + NOCÍ NAZNAK

  5. so 20.00 23. FESTIVÁLEK JSEM 
SPOKOJENEJ ANEB NEVĚŠTE 
SE, JSTE V POŘADÍ

  6. ne 18.00 SLUNEČNÍ STÁT ANEB 
HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY
20.30 PLECHOVÝ BUBÍNEK (FK)

NA PŘÁNÍ AERODIVÁKŮ III.
  7. po 18.00 KAŽDÝ DEN ODVAHU

20.30 DISTRIKT!
  8. út 18.00 JSEM SEXUÁLNÍ MANIAK

20.30 MŮJ NIKIFOR
  9. st 15.30 PROTI ZDI (FK pro SŠ)

18.00 NEBÝT DNEŠNÍ
20.30 JSEM SEXUÁLNÍ MANIAK

10. čt 18.00 MŮJ ARCHITEKT LOUIS 
KAHN
20.30 KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ

11. pá 18.00 NOČNÍ HLÍDKA
20.30 ŠTĚSTÍ
22.30 NÁVRAT

12. so 18.00 SIN CITY – MĚSTO HŘÍCHU
20.30 OZVĚNY FAMUFESTU

13. ne 18.00 TOYEN (FK)
20.30 RAY

14. po 18.00 MŮJ NIKIFOR
20.30 STOPAŘŮV PRŮVODCE 
PO GALAXII

PŘEHLÍDKA FILMŮ: 
JIM JARMUSCH

15. út 18.00 MRTVÝ MUŽ
20.30 NOC NA ZEMI

16. st 15.30 HOTEL RWANDA 
(FK pro SŠ)
18.00 DALŠÍCH DESET MINUT I.
20.30 TAJUPLNÝ VLAK

17. čt 18.00 PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ
20.30 ZLOMENÉ KVĚTINY

18. pá 18.00 NOC NA ZEMI
20.30 ZLOMENÉ KVĚTINY
22.30 PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ

19. so 18.00 MRTVÝ MUŽ
20.30 ZLOMENÉ KVĚTINY
22.30 NOC NA ZEMI

20. ne 18.00 MRTVÝ MUŽ
20.30 KAFE A CIGÁRA

21. po 18.00 KAFE A CIGÁRA
20.30 NOC NA ZEMI

22. út 18.00 KOUŘ
20.30 DISTRIKT!

23. st 15.30 OBČANSKÁ VÝCHOVA 
(FK pro SŠ)
18.00 REVIZOŘI (FK)
20.30 ŠÍLENÍ

24. čt 18.00 S PETREM SÍSEM 
DO TIBETU (křest knihy „Tibet 
– tajemství červené krabičky“ 
za osobní účasti autora, projekce 
filmu „Cesta vede do Tibetu“)
21.00 MANDERLAY

25. pá 18.00 MŮJ NIKIFOR
20.30 SALÓ ANEB 120 DNÍ 
SODOMY (FK)
22.45 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ 
KOCOUR

26. so 18.00 JARO, LÉTO, PODZIM, 
ZIMA... A JARO
20.30 3-IRON
22.30 OSTROV

27. ne 18.00 ZLOMENÉ KVĚTINY
20.30 NOC NA ZEMI

28. po 18.00 PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ
20.30 ZLOMENÉ KVĚTINY

29. út 18.00 ANNIE HALL (FK)
20.30 HRUBEŠ A MAREŠ JSOU 
KAMARÁDI DO DEŠTĚ

30. st 15.30 ONG-BAK (FK pro SŠ)
18.00 IDIOTI (FK)
20.30 VEČER ANDREJE 
TARKOVSKÉHO (křest knihy 
„Krása je symbolem pravdy“, 
projekce vybraného filmu)

FILMY PRO DĚTI
  6. ne 14.00 MEDVÍDEK PÚ: 

VŠICHNI ZA JEDNOHO, 
JEDEN ZA VŠECHNY

12. so 15.30 PUTOVÁNÍ 
ZA ŠVESTKOVOU VŮNÍ I

13. ne 14.00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 
A KOČIČCE

19. so 15.30 CESTA KOLEM SVĚTA 
ZA 80 DNÍ

20. ne 14.00 LIŠKA A PES
26. so 15.30 BAJAJA
27. ne 14.00 ALADIN

DIVADLO PRO DĚTI
  6. ne 16.00 POHÁDKA O STRACHU 

A ŠTĚSTÍ (L. Peřina)
13. ne 14.00 Martinská světýlka: BAJAJA 

(Bílkovo kratochvilné divadlo) 
+ dortová válka

20. ne 16.00 SMOLÍČEK PACHOLÍČEK 
(Divadlo Na cestě)

27. ne 16.00 O LESNĚNCE 
(Divadlo Na cestě)

FILMY PRO SENIORY
  1. út 10.00 2046
  8. út 10.00 PROTI ZDI
15. út 10.00 MELINDA A MELINDA
22. út 10.00 NEVĚRNÉ HRY
29. út 10.00 LETEC

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB 
    1. út 19.30 Respect Plus: BANTU 

& AFROBEAT ACADEMY
2. a 3. 19.30 THE ART OUT PLATFORM: 

Dr. Schreck Klinik – Das Blutig 
Kabinett

  4. pá 19.30 ŠKWOR + PANGEA
  5. so 19.30 Future Line: 

FUNK ALL STARS + LOADING *
  6. ne 15.00 ZA PECÍ 

(odpolední žonglování)
21.00 THE DEAD TEXAN

11. FESTIVAL
INTEGRACE SLUNCE 2005 *

Pro zdravotně postižené vstup zdarma, do-
polední představení jsou volně přístupná 
pro všechny. Podrobný program najdete 
na www.festivalslunce.wz.cz.

  7. po 10.00 workshop
19.30 DIVADLO Z PASÁŽE: 
Amerika podle Franze Kafky

  8. út 9.00 vystoupení zdravotně 
postižených i zdravých – zvláště 
dětí a mládeže, ale i dospělých 
(ze speciálních škol, ústavu sociální 
péče, taneční konzervatoře)
19.30 DIVADLO NABLÍZKO: 
Tracyho tygr

  9. st 9.00 vystoupení zdravotně 
postižených i zdravých (z Taji 
Akademie, střediska pro nevidomé, 
domova pro mentálně postižené, 
speciálních škol + skupiny Střepy)
19.30 DOČASNÁ ŠEJKSPÍ-
ROVSKÁ SPOLEČNOST 
JEDLIČKOVA ÚSTAVU: 
Ztraceni v cirkuse (premiéra)

10. čt 9.00 vystoupení zdravotně 
postižených i zdravých 
(ze základních a speciálních škol, 
dětského centra, speciálního 
domova mládeže)
19.30 BLUESENDS + 4 SIGNS 
+ UNIFICTION (koncert)

11. pá 9.00 vystoupení zdravotně 
postižených i zdravých 
(z gymnázií, speciální školy 
pro zrakově postižené)

7. – 13. Obrázky ze Slunce (výstava 
v kavárně – díla dětí 
ze ZŠ Londýnská 34, Praha 2)

7. – 13. Krásně je na světě (výstava 
ve foyer – díla mládeže a dospělých 
z ÚSP Papírenská 14, Praha 6)

ŽIŽKOV MEETS JAZZ 2005 *
11. pá 20.00 VERTIGO QUINTET

21.30 LÁĎA KERNDL A JAZZ 
FRIENDS

12. so 20.00 OLD TIMERS JAZZ BAND
21.30 JANA KOUBKOVÁ

13. ne 19.55 I. MALIJEVSKÝ – J. RUDIŠ: 
Monoskop – O Lásce a Družbě 
(hosté: E. Kočičková, L. von Bejda 
a J. Tabarin)

14. po 18.30 Prague Paris Berlin 2005:
KAMMERFLIMMER 
KOLLEKTIEF + LAURENT 
DE WILDE + SOIL

15. út 19.30 Future First Line: APPLE 
JUICE + BANÁNOVÝ RYBIČKY

16. st 19.30 KURTIZÁNY Z 25. AVENUE
17. čt 19.30 Respect Plus: 

THE SKATALITES

18. pá 19.30 THE YOUNG GODS
20. ne 19.30 NOVEMBER 2nd (křest 

alba), host: BRATŘI V TRIKU *
21. po 19.30 ČINOHERNÍ STUDIO 

ÚSTÍ NAD LABEM: Alois Nebel 
(scénický komiks)

22. út 19.30 Future Line: 
PANAMA + AFTER SHAKE *

23. st 19.30 100 °C (křest alba)
24. čt 19.30 Tolerance 2005: 

TAM-TAM ORCHESTRA 
+ TAM-TAM BATUCADA *

25. pá 19.30 Fringe Off: 
NIE – My Long Journey Home

26. so 18.30 10 let Paláce Akropolis: 
ALABAMA 3 + IVAN KRÁL 
& ESTRÁDA + STP

27. a 28. 19.30 STO ZVÍŘAT & hosté: 
Dvakrát Sto zvířat *

29. út 19.30 PLEXIS, host: KORUPCE *
30. st 19.30 Future Line: 

DIRTY AIRLINES + ALBION *

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

  1. út 19.30 S. HESSOVÁ – housle, 
D. WIESNER – klavír (C. Debussy, 
J. Gemrot, S. Prokofjev, O. Respighi)

  2. st 19.30 CAMAEL (tradiční lidová 
hudba, především moravská, 
slovenská a romská)

  3. čt 19.30 Kytara napříč žánry: 
BRATISLAVSKÉ KYTAROVÉ 
KVARTETO

  4. pá 19.30 J. ROGOFF – harfa, 
kytara, zpěv (sefardské, židovské 
a keltské písně)

  5. so 15.00 PRAŽŠTÍ PĚVCI a sólisté 
(mj. Z. Lukáš – Pocta tvůrcům, 
M. Durufle – Requiem)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

  7. po 19.30 GRAND TANGO 
(A. Piazzolla – Grand Tango, 
C. Bolling – Suita pro violoncello 
a jazzové klavírní trio)

10. čt 19.30 HRUŠKA (lidové písně 
z Chodska, Čech a Moravy)

14. po 19.30 G. BIERNOT – soprán, 
T. NAJBRT – loutna, barokní 
kytara, theorba (H. Schütz, 
M. A. Charpentier, J. S. Bach aj.)

16. st 19.30 MUSICA BOHEMICA
19. so 15.00 P. NOVÁK – klavírní 

recitál (W. A. Mozart, F. Schubert, 
J. Brahms, F. Chopin)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

22. út 19.30 ČESKÉ TRIO 
(B. Martinů, D. Popper, I. Stravinskij, 
J. Massenet, A. Dvořák)

23. st 19.30 M. KNOBLOCHOVÁ –
cembalo: Pocta J. S. Bachovi 
(Goldbergovské variace)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
13. 10. – 11. 11. O. KARLÍKOVÁ: 

Křídla – Země (kresby)
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.
5., 10., 17. a 24. 19.30 Uvolněte se, prosím 

(talk show J. Krause)
8. a 9. 20.00 TOW: Turing machine 

(premiéra)
14. a 15. 20.00 TODAnce company OK

(T. Rychetský, D. Stránský): 
Nanopicture, host: Tata Bojs

19. so 20.00 YoYo mistrovství ČR
26. so 20.00 Divadlo Vizita: Opa trny, opí um
29. a 30. 20.00 VerTeDance: Tichomluva 

(nová verze)

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
13. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
15. út NĚMÝ BOBEŠ
17. čt DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
18. pá BLANÍK
20. ne 16.00 a 19.00 VRAŽDA 

V SALÓNNÍM COUPÉ
22. út ŠVESTKA
27. ne 16.00 a 19.00 DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ
29. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
30. st LIJAVEC

DIVADLO KONZERVATOŘE
  7. po T. Trapl, R. Genzer: VÝPRODEJ!
14. a 21. W. Kohlhaase, R. Zimmerová: 

RYBA VE ČTYŘECH (premiéra)
28. po J. Garner: PROBOUZENÍ

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC
  1. út V. Havel: ŽEBRÁCKÁ OPERA 

(Divadlo Na tahu Praha – premiéra)
10. čt P. Macháček: MARMELÁDA 

(Divadlo Kámen – premiéra)

DIVADELNÍ PODZIM 
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ

  2. st Cimrman, Svěrák: AKT (Divadlo JC)
11. pá S. Štepka: KRONIKA KOMIKA 

(Radošinské naivné divadlo)
25. pá B. Polívka, D. Gombár: 

VARIACE NA CHLAST 
(Divadlo Bolka Polívky)

9. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 
HUDEBNÍHO FESTIVALU
NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 
Jiřího Hoška

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

Předprodej vstupenek v trafice TTT na-
proti hotelu Olšanka (tel. 222 728 842).

  1. út 19.30 Barokní hudba mezi obrazy –
Výtvarná škola Václava Hollara, 
Hollarovo nám. 2

  7. po 20.30 Šansony na Žižkovské věži
  8. út 19.30 Virtuosi Pragenses v Teatrinu –

Arcotel Teatrino, Bořivojova 53
10. čt 19.30 Vůně kytaristy: Štěpán Rak „65“ 

– ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31
15. út 19.30 J. S. Bach: Sonáty 

pro violoncello a cembalo –
modlitebna ČCE, Čajkovského 10

16. st 19.30 J. J. Ryba: Jubileum – kostel 
sv. Prokopa, Sladkovského nám.

Dům dětí a mládeže, Praha 3
Na Balkáně 100

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

* přihlášení nutné předem

  4. pá 14.00–16.00 Tiffaniho vitráže 
(pro mládež a dospělé; cena 50 Kč) *

  5. so 9.00–17.00 Nebojme se zpívání 
(pro mládež a dospělé; cena 300 Kč, 
studenti a ženy na mateřské 250 Kč) *

  6. ne 15.00–17.00 Šnečí studio: 
Podzim všemi smysly (pro děti 
od 6 do 10 let a jejich rodiče, 
součástí beseda s odbornicí 
na dyslexii; cena 40 Kč/rodina) *

  9. st 13.00–15.00 Boj o Ulitu –
dobrodružná hra (pro družiny ZŠ) *

11. pá 14.00–16.00 Malování na hedvábí 
(pro rodiče a děti; cena 40 Kč) *

12. so 9.00–18.00 Arteterapie-artefiletika: 
Symbolika (cena 340 Kč, studenti 
a ženy na mateřské 260 Kč) *

13. ne 9.00–16.00 O rytířích a dracích –
art dílna (pro rodiče a děti; 
cena 40 Kč) *

26. so 9.00–18.00 Arteterapie-artefiletika: 
Interaktivní techniky (cena 340 Kč, 
studenti a ženy na mateřské 260 Kč) *

27. ne 9.00–16.00 Rosíci – art dílna 
(pro rodiče a děti; cena 40 Kč) *

27. ne 16.00–19.30 Dlouhá podzimní 
diskotéka (cena 30 Kč)

29. út 17.00–19.00 Zlatá struna – krajské 
kolo kytarové soutěže (cena 40 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 (podrobný 
program na www.ulita.cz; vstup volný).

BEZTÍŽE
Klub pro děti a mládež do 18 let je otevřen 
každý všední den od 14.00 do 18.30 (vstup 
volný). Pravidelný program: Hip hopové 
pondělí, Tvořivé úterý, Hrací středa, Čtvrtek 
venku, Volný pátek.

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17)
  2. st 18.00 J. Silný z Ekumenické 

akademie Praha: O spravedli-
vém obchodě – fair trade (před-
náška)

23. st 18.00 Ing. R. Hradil: Tipy 
pro biozahradu aneb Jak se rodí 
camphillská zelenina (přednáška)

Českobratrská církev evangelická 
– Betlémská kaple na Žižkově
(Prokopova 4)
  5. so 16.00 promítání filmu „Mar-

tin Luther“ (vstup volný)
12. so 16.00 ThDr. J. Smolík: Sva-

tý grál (přednáška)
24. čt 18.00 PhDr. J. Sokol: Člo-

věk a náboženství (přednáška)
Galerie Krásova 37
17. 10. – 15. 11. výstava M. Novot-

né – malba na textil
17. 11. – 5. 1. „Umění ve slevě“ – 

bazar obrazů, knih, keramiky...
Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  3. čt 19.00 Terra Ignota
10. čt 19.00 Folimanka blues
17. čt 19.00 EČ
24. čt 19.00 Backdoorman
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
  8. út 16.30 PhDr. L. Neckářová: 

O Stanislavě Hrubé (přednáška)
29. út 16.30 Mgr. P. Fojtík: Rozvoj 

městské dopravy na Žižkově 
(přednáška)

Nová Trojka
(Jeseniova 19)
1., 15. a 29. 10.00 beseda (Stát 

a rodičovská dovolená; Mimin-
ko v rodině a manželství; Noše-
ní kojenců v šátcích – nácvik)

2., 9., 16., 23. a 30. 15.00 dárkové 
dílny (dárečky z keramiky I; svíc-
ny; dárečky z keramiky II; přípra-
va adventu; vánoční ozdoby)

  6. ne 15.00 malování na hedvábí 
(rezervace – 603 730 773)

  8. út 9.30 a 10.30 muzikoterapie
13. ne 14.00 Martinská světýlka v ki-

ně Aero
17., 19. a 20. 9.00 a 14.00 pletení ko-

šíčků (rezervace – 605 514 046)
26. so 14.00 keramický ateliér I (re-

zervace – 603 416 724)
27. ne 14.00 vázání adventních věn-

ců (rezervace – 603 416 724)
Římskokatolická církev
  2. st 15.00 mše za zemřelé na Ol-

šanských hřbitovech – u hlavního 
kříže

  3. čt 14.00 prezentace opravova-
ného kostela sv. Rocha na Ol-
šanském nám.

  5. so 8.30 procházka Prahou – uli-
cemi Na Baště sv. Jiří, Na Baště 
sv. Ludmily, U Písecké brány +
návštěva Opus Dei a Bílkovy vily 
(sraz před MO ČR, Tychonova 1)

  8. út 18.00 M. Szabo a F. Bub-
lan: Bývalý kněz ministrem (be-
nefiční beseda v Atriu, Čajkov-
ského 12; vstup volný)

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  9. st 14.00 vycházka do Michel-

ského lesa (sraz na stanici met-
ra C „Roztyly“)

14. pá 16.00 Albatros: Melodie z fil-
mů a obrazovky (pořad v No-
vé Trojce, Jeseniova 19; přezutí 
s sebou)

23. st 14.00 vycházka na Židov-
ské pece (sraz na stanici tram 
č. 1, 9 a 16 „Strážní“)

Vikadlo
(Bořivojova 86)
  1. út 20.00 Minetty a Lear (podle 

W. Shakespeara a T. Bernharda; 
hraje Divadlo lidí bez domova)

4. a 22. 19.30 Slavík k večeři (J. To-
pol; r. H. Pastejříková a M. Bač-
kovský)

10. a 24. 19.30 Kočka na kolejích 
(J. Topol; r. I. Šorman)

13. ne 19.30 Blues pro bláznivou 
holku (V. Hrabě – M. Kovářík)

29. út 19.30 Stěhování duší (J. To-
pol; r. K. Skladan)

VOŠUP a SUPŠ
(Žižkovo nám. 1)
  8. út 16.30 vernisáž výstavy scé-

nografických návrhů J. Vosecké-
ho (expozice potrvá do 23. 11.)

Listopadové 
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov

13. ne 18.00 s FC Hlučín
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Blahopřání
seniorům

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

laté narozeniny, přeje-
me do dalších let hodně 
zdraví a osobní pohody. 
Blahopřejeme: Jarosla-
vu Čermákovi, Adrianě
Mrázové, Evě Růžič-
kové, Elišce Řehákové, 
Antonii Šimkové, Bo-

ženě Troupové, Bohumilu Vaisovi a Ji-
řině Zemanové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Záněty kloubů – infekční artritidy
V minulém čísle Radničních novin

jsme psali o degenerativních poruchách
kloubů neboli artrózách. Nyní přichá-
zejí na řadu změny zánětlivé, které na-
zýváme atritidy. Tato onemocnění mů-
žeme zjednodušeně dle etiologie (nau-
ka o vnitřních a zevních příčinách cho-
rob) dělit na infekční, autoimunitní 
a metabolická. Postižení může být lo-
kální (zasažen je jeden až dva klouby), 
nebo difúzní (rozptýlené).

K infekční artritidě může dojít velmi 
snadno, když se přes povrchové zraně-
ní – vstup infekce (oděrka, řezná rána, 
odřenina...) dostanou do kloubu bak-
terie. Vyvolaný zánět se projevuje oto-
kem, zvýšenou teplotou až horečkou, 

bolestí a sníženou hybností. Situace je 
to velmi vážná. Může dojít až k nevrat-
nému postižení kloubního aparátu, na-
padení okolních kostí, rozšíření infek-
ce po organismu až do septického sta-
vu (zaplavení těla bakteriemi). Ne-
zbytná je intenzivní antibiotická léčba.

V poslední době se také setkáváme 
s četnějším vznikem artritid při lym-
ské borelióze. Toto onemocnění pře-
nášejí převážně klíšťata, která do krve 
člověka zanesou mikroorganismus spi-
rocheta. Následují tři stádia. V prvním 
vzniká v místě přisátí hmyzu tzv. ery-
tém (pomalu se šířící červená skvrna). 
V druhé fázi se infekce šíří do nejrůz-
nějších orgánů po celém těle. Nejčas-
těji bývají postiženy klouby – charak-

teristickým projevem je právě artritida 
kolene, dále nervový systém, což ob-
vykle vede až k infekčnímu zánětu 
mozkových a míšních plen – menin-
gitidě, a srdce, u něhož dochází k po-
ruše vedení vzruchu, tzv. blokádám. 
Ve svém třetím stádiu se lymská bore-
lióza stává chronickou nemocí s vlek-
lými a trvalými obtížemi jak kloubní-
ho, tak nervosvalového aparátu. Proto 
nepodceňujme rizika plynoucí z napa-
dení klíštětem!

Infekce kloubů může být samozřej-
mě i virového či tuberkulózního půvo-
du. Příště si povíme o neinfekčních ar-
tritidách.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Zdravotnické okénko

Rovněž na Olšanských hřbitovech na-
jde me náhrobky, které projektoval Jan 
Kotě ra, např. pro Jakuba Vojtu Slukova 
(hřbitov VI, č. odd. 10b). Je to krásný pří-
klad kombinace tvrdého kamene a měk-
kého pískovce, což vytváří zvláštní napě-
tí. Slavný architekt na něm okolo r. 1904 
spolupracoval se svým přítelem Stanisla-
vem Suchardou, který je autorem sochař-
ské dekorace. Součástí náhrobku bývala 
i kovová secesní lampa, která však bohu-
žel byla před pár lety ukradena. Hrob-
ky jsou vlastně malými architektonický-
mi díly a je škoda, že je nedokážeme lépe 

ochránit. Vedle Slukovova náhrobku leží 
ještě další dva, které rovněž navrhl Kotě-
ra – Štěpánkův a Vojanův.

Jan Kotěra se k hrobkám pravidelně 
vracel i později, kdy již měl za sebou vý-
znamné zakázky, jako byly budovy Ná-
rodního domu v Prostějově nebo Měst-
ského muzea v Hradci Králové. V období 
před I. světovou válkou navrhl např. ná-
hrobek rodiny Josefa Janouška (VII-22; 
reliéf je od Jana Štursy), na kterém vidí-
me rovněž vliv kubismu.

Zdeněk Lukeš,
historik architektury

Praha 3 a moderní architektura VIII.

Co je to za pořad?
Literární kabaret, který jsme vymys-

leli s básníkem Igorem Malijevským. 
Ten nápad jsme si přivezli z Berlína, kde 
jsem rok žil a chodil každý týden na lite-
rární večírky. V Praze mi něco takové-
ho chybělo, živá mladá literatura, troš-
ku undergroundová. Tak jsme si řekli, 
že to zkusíme. Zatím se nám daří, první 
představení bylo vyprodané. Na neděli 
13. listopadu jsme pozvali Ester Kočič-
kovou a Tobiáše Jirouse.

Snažíme se vrátit literaturu zpátky 
na zem. Nebo spíš zpátky do ulic. Vá-
žíme si všech, kteří se v neděli nekou-
kají na televizi a jdou na naši literár-
ní reality show. Akropolis máme rádi, 
je tu muzika, divadlo a teď i autorská 
čtení. Lidé mají u nás někdy z literatu-
ry na živo strach. Ve světě je normální, 
že když vydáte knížku, vyrazíte na čtecí 
turné. Myslím, že textu dává další roz-
měr, když ho čte sám autor, a navíc mě 
to baví.

Proč jste pro vyprávění o osudech Aloi-
se Nebela zvolil formu komiksu?

Napadl mě příběh nádražáka z ma-
lé stanice v Sudetech, kterou projíždějí 
dějiny, a on se z toho zblázní. Když jsem 
ho vyprávěl Jaromírovi 99, výtvarníko-
vi a kamarádovi z kapely Priessnitz, tak 
mi řekl: Pojďme to zkusit jako komiks. 
Rozhodli jsme se, že to bude komikso-
vý román pro dospělé a že děj přenese-
me na Jesenicko, které on zná a já tam 
rád jezdím. Chtěli jsme, aby vše působi-
lo autenticky, takže se tu mluví různými 
jazyky – česky, rusky, německy i polsky. 
Začali jsme si povídat jednotlivé histor-
ky a byl to takový ping-pong. Scházeli 
jsme se U vystřelenýho oka. Tam taky 
jezdí vlaky.
Fascinace vlaky je ostatně znát i z Vaší 
knižní prvotiny...

Jako malý jsem chtěl být strojve-
doucí, pak jsem dostal brýle, tak jsem 
se stal učitelem, ale nikdy jsem neučil. 
Není náhoda, že Nebe pod Berlínem 
se odehrává v metru a že Alois Nebel 
je nádražák.

Kromě toho jsem čtyři roky byd-
lel v Řehořově ulici a s vlaky pod ok-
ny usínal i vstával. A to se vám obtisk-
ne do mysli. Nejlepší bylo, že když jsem 

si byt pronajal, tak žádný zrovna ne-
jel. Až po nastěhování jsme s přítelkyní 
zjistili, že vlaky nejezdí jen čtyři hodiny 
v noci, od půl jedné do půl čtvrté. Jinak 
každých pět minut.
Váš komiks byl dokonce – Činoherním 
studiem Ústí nad Labem – zdramatizo-
ván. Co jste tomu říkal?

Udělat Aloise jako divadlo byla vý-
zva a bylo moc zajímavé být u toho. 
Se zfilmováním komiksu se setkáte do-
cela často, ale s převedením do diva-
delní podoby málokdy. Pojali to oprav-
du jako scénický komiks, jsou tam ostré 
střihy, zkratky, celé představení je šedo-
černobílé. Jediné, co se vymyká, je čer-
vená čepice výpravčího Nebela. Hlav-
ním hrdinou je stejně jako v komiksu 
chlapík, kterého převálcovala historie 
a který má to štěstí nebo neštěstí, že ne-
umí zapomínat. A tak se mu na stanici 
v mlze zjevují celé dějiny včetně trau-
mat, která se snažíme marně zametat 
pod koberec.
A další prozaická díla?

Píšu knížku o klukovi, který nikdy ne-
může opustit Liberec a v životě jinde ne-
byl, tráví čas ve městě, ve kterém ho drží 
temné síly. Rozumí ale všemu, co souvisí 
s počasím. Z tohoto příběhu vznikl i fil-
mový scénář. Film bude mít premiéru 
za rok, točí ho David Ondříček.

Taky jsem dokončil novou povídku 
do chystané knížky Rychlé lásky. Jme-
nuje se „22“, podle stejnojmenné linky, 
a je o řidiči tramvaje, nešťastném týpko-
vi, který v žižkovském bytě zapíjí všech-
ny své zkrachovalé vztahy.
Vy si v outsiderech přímo libujete.

Mám je rád. Jsou mi sympatičtí. Mají 
co vyprávět. A jsou to tradiční posta-
vy české literatury – vezměte si třeba 
Bohumila Hrabala. Nějak patří k naší 
mentalitě.

Nějakou dobu jste žil v Berlíně. V čem 
se liší od Prahy?

Berlín je město v pohybu, je barevný 
a otevřený. Tady když jdete v jedenáct 
večer ven, tak se už mnoho neděje, ale 
v Berlíně se život teprve rozjíždí. Praha 
je pomalá, klidná a konzervativní, z ně-
meckých měst má nejblíže k Mnichovu.

Přesto bydlíte na Žižkově.
Já jsem vesničan, narodil jsem se 

v Lomnici nad Popelkou, v malém měs-
tě v Podkrkonoší. A znám hodně dal-
ších, kteří se přistěhovali na Žižkov, 
protože je to taky taková vesnice. Když 
jdu třeba na fotbal na Viktorku, mám 
pocit, že jsem v Lomnici nad Popelkou: 
sejdou se tam stejní strejcové. Je tu rela-
tivně hodně hospod, všechno důležité je 
na dosah, všude chodím pěšky, nemám 
ani lítačku. Můj svět ohraničuje Flora, 
náměstí Jiřího z Poděbrad, Hlavní ná-
draží, křižovatka Bulhar, Vítkov, kino 
Aero. A to je území, kde se dobře žije. 
A není důvod je opouštět.

Připravila Michaela Púčiková

Outsideři jsou mi sympatičtí
Novinář a spisovatel Jaroslav Rudiš je znám 
zejména jako spoluautor bezmála kultovního 
nádražáckého komiksu o Aloisi Nebelovi. 
Za svou knižní prvotinu Nebe pod Berlínem 
(2002) obdržel Cenu Jiřího Ortena. Podílí se 
také na „literární šou pro živé i mrtvé“ nazvané 
Monoskop, která je od září letošního roku každý 
měsíc k vidění a slyšení v Paláci Akropolis.

Kalich je turistická skupina pro hol-
ky a kluky od 6 do 18 let. Naše klu-
bovna se nachází nedaleko Flory v uli-
ci Lucemburská. Společně se scházíme 
po celý rok. Vyvrcholením našich akti-
vit je pak třítýdenní letní tábor.

V průběhu školního roku pořádá-
me jak jednodenní, tak celovíkendové 
akce, díky kterým poznáváme přírodu 
nejen v okolí Prahy, ale také ve vzdá-
lenějších koutech naší země. Jezdíme 
na kolech, vyrážíme na dlouhé túry, 
plaveme, hrajeme mnoho zábavných 
her, učíme se zajímavým a užitečným 
dovednostem.

Naše pionýrská skupina se skládá 
ze tří pravidelně se scházejících oddí-
lů: Orlíků, Cepníků a Práčat. Schůzky 
jsou většinou dvouhodinové, neboť je-
dině tak stihneme tu spoustu věcí, kte-
ré vedoucí pro děti připravují. Pokud je 
venku pěkně, chodíme si hrát na hřiš-
tě nebo do parku, pořádáme turnaje 
v kuličkách nebo se vydáme do lano-
vého centra či na horolezeckou stěnu. 
Když už sluníčko tolik nehřeje, zůstá-
váme v klubovně, kde např. vyrábíme 
draky nebo se bavíme různými soutě-

žemi. V zimě si jezdíme zalyžovat, ob-
vykle do Rokytnice nebo Aše.

Na co se ovšem těšíme všichni nejví-
ce, je vždycky prázdninový pobyt v nej-
jižnějším koutu naší republiky, v No-
vohradských horách poblíž obce Ma-
lonty. Náš tábor leží na veliké louce, 
která je obklopena lesem a z jedné stra-
ny lemována horským potokem. By-
dlíme v tee-pee, což je velice krásné. 
Každý večer si uprostřed sněmovní-
ho tee-pee rozděláme oheň, u něhož 
třeba hrajeme na kytaru a zpíváme. 
Denní i noční les se pak stává dějištěm 
rozličných bojových her. Celé táboro-
vé dění provází tzv. etapovka, díky níž 
se nakonec ukáže, kdo byl na táboře 
nejšikovnější a nejbojovnější.

Pokud máte chuť, přijďte se mezi nás 
kdykoliv podívat, všechny návštěvníky 
rádi uvítáme!

Roman Martinek, 
člen rady 117. PS Kalich

Kontakt:
Lucemburská 42, Praha 3
tel.: 723 752 864 (Potápka)
email: prejzalukas@atlas.cz
www.117.cz

PŘEDSTAVUJEME

117. pionýrská skupina KalichHrátky s pražskými 
hrady

Minule jsme si ověřili, že proud křížo-
vé výpravy, vedený přímo králem Zik-
mundem, žádnou drtivou sílu nepřed-
stavoval. Mohl sice panovníkovi zajistit 
průchod českým venkovem, notabene 
za situace, kdy síly husitských měst byly 
soustředěny v Praze, ovšem přímému 
střetu se stále vyhýbal. Vysvětlení je na-
bíledni: slezská Svídnice, oficiální shro-
maždiště křižáckých vojsk, byla situová-
na značně excentricky, mimo vlastních 
Slezanů byla dostupná snad jen pro Uh-
ry a Lužičany a případně pro Poláky, 
kteří se však – vzhledem k Zikmundo-
vě podpoře úhlavního nepřítele Polska 
Řádu německých rytířů – výpravy ne-
účastnili. Válečníci z Německa a západ-
ní Evropy by museli táhnout tam a za-
se zpátky, rytířům z Rakouska a jihu by 
dokonce nezbývalo než projít přes hor-
ké území Čech. Zikmund byl tedy nu-
cen čekat na další jednotky křižáků, 
které samozřejmě nikoliv jednotlivě (to 
by bylo příliš nebezpečné), nýbrž ve vět-
ších svazcích postupovaly přímo ku Pra-
ze. A potrvá to až do 9. 7., než dorazí 

Albrecht V. Rakouský a výprava bude 
uznána za plně bojeschopnou.

Král se mezitím musel postarat o své 
základny – oba pražské hrady. Vyše-
hrad byl zatím bez problémů, protivníci 
sice kolem něho budovali příkop a další 
opevnění, to však byla zařízení čistě de-
fenzivní, která tuto pevnost neohrožova-
la. Hůře na tom však byl Pražský hrad. 
Ten – jak již uvedeno dříve – 7. 5. postra-
šený Čeněk z Vartenberka zrádně vy-
dal Zikmundovým příznivcům, za což 
byla jeho korouhev potupně vyvěšena 
na staroměstském pranýři. Ještě téhož 
večera se jej pražané téměř úspěšně po-
kusili znovu dobýt (Vartenberk z něho 
pro jistotu uprchl), načež sice od přímé-
ho útoku ustoupili, ale hrad nadále ob-
léhali a z prostoru vypáleného Strahov-
ského kláštera i ostřelovali. Situace jeho 
obránců byla přímo zoufalá: nezůstaly 
tam totiž vůbec žádné zásoby potravin, 
poráželi se tudíž koně a mnoho lidí – ze-
jména z řad českého personálu – odtud 
tajně prchalo k nepříteli.

O první pomoc se Zikmund pokusil 
již 2. 6. Část vyšehradské posádky na-
padla pod jeho vedením příkop pod Vy-

šehradem, přičemž bylo totálně zdevas-
továno Podskalí včetně dvou kostelů. 
Tento klamný manévr upoutal pozor-
nost natolik, že druhá část vyšehrad-
ských mohla obloukem tajně pronik-
nout až k Bruské bráně na Hradčanech, 
odkud zahnala stráž pražanů a doda-
la kolegům z Pražského hradu alespoň 
minimální zásoby jídla a zřejmě i střel-
ný prach (přesným ostřelováním z hra-
deb se následně zdařilo zničit husitské 
praky na Pohořelci). Rozhodující prů-
lom se králi povedl 12. 6., kdy – opět 
klamným útokem! – vylákal husitské 
síly k šarvátce před Strahovem a sou-
časně nepozorován, kryt úbočím vrchu 
nad Střešovicemi, přivezl na svou dru-
hou pražskou základnu mnoho vozů 
s potřebným proviantem. Že na ústu-
pu utrpěl značné ztráty, bylo už vedlej-
ší, další obléhání nemělo smysl, a bylo 
tudíž 14. 6. ukončeno. Pražané, tábo-
ři a ostatní husité zničili vše, co na Ma-
lé Straně ještě zůstávalo stát, zajistili 
předmostí a definitivně se stáhli na Sta-
ré a Nové Město.

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Otazníky kolem slavného vítězství IV.

Kotěrovy hrobky na Olšanských hřbitovech
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Proti opilci museli 
zasáhnout strážníci
Pobyt v Praze se o noc strávenou na záchytné stanici prodra-

žil anglickému turistovi, který ve značně podnapilém stavu budil 
ve čtvrtek 29. září ve večerních hodinách veřejné pohoršení v Cimburkově ulici.

Při převozu na záchytnou stanici byl pětatřicetiletý cizinec velmi agresivní a fy-
zicky napadal přivolané pracovníky lékařské záchranné služby. Jeho atakům učini-
li přítrž městští strážníci, kteří proti němu museli použít donucovacími prostředky 
– hmaty a chvaty.

Bc. Dušan Machoň,
ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Tak tolik vyblýskaných automobilo-
vých a motocyklových veteránů Praha 3
na svém území zřejmě ještě nezaži-
la! Ke startu na šestnáctém pokračová-
ní jejich oblíbeného závodu „Čtvrtmíle 
Žižkovem“, pořádaném Veteran Vinta-
ge Clubem Praha spolu s třetí městskou 
částí v sobotu 8. října, se totiž přihlásilo 
neuvěřitelných 91 motorových vozidel, 
z toho 17 motocyklů.

Rekordní účast můžeme nepochyb-
ně připsat na vrub nejen krásného slun-
ného počasí, ale především již loni 
provedené změny organizace setkání 
milovníků historických strojů. Původní 
čtyřsetmetrová trasa byla prodloužena 
o čtyři míle a z vrchu Vítkova se přesu-
nula i do žižkovských a vinohradských 

uliček, přičemž už není důležitá rych-
lost, ale schopnost orientace. Nadále si-
ce nechybí zkouška zručnosti – slalom 
mezi kužely a přejezd prkna – a zvláštní 
test, kdy závodníci musí rozpoznat mo-
tor a určit jeho kubaturu (letos se há-
dal dvouválec NSU z r. 1914), ale více 
než o nějaké nesmiřitelné klání jde o to 
předvést své miláčky. Proto bylo jako 

cíl vybráno nám. Jiřího z Poděbrad, kde 
se řidiči odebrali na prohlídku chrámu 
Nejsvětějšího Srdce Páně, zatímco je-
jich auta a motorky se staly předmětem 
obdivu nemalého počtu diváků, proto 
po závodě následovalo ještě slavnost-
ní korzo z Vítkova přes Ohradu a Vino-
hrady až k radnici na Havlíčkově nám., 
kde byli veteráni nějaký čas vystaveni.

Nejstarším automobilem letošního 
roč níku byla Praga Piccolo z r. 1923, 
nejstarším motocyklem Indian Scout 45 
z r. 1927. Doyenem mezi účastní-
ky byl jednaosmdesátiletý Oleg Ruboš 
s Jawou 250/353. Absolutním vítězem 
závodu se stal Karel Stránský s Trium-
phem Spitfire z r. 1929.

-red-

Všechny ty krásné staré stroje

Ve čtvrtek 6. října byla ve Slavíko-
vě ulici na domě č. 18/1190 slavnostně 
odhalena pamětní deska věnovaná vý-
znamnému historikovi a husitologovi,
který zde v letech 1916 až 1935 žil. 
František Michálek Bartoš (5. 4. 1889 
– 12. 5. 1972), dlouholetý profesor Hu-
sovy, posléze Komenského teologické 
fakulty Univerzity Karlovy, se zajímal 
především o náboženskou a názorovou 
problematiku reformace a speciálně hu-
sitského hnutí. Ve svém rozsáhlém vě-
deckém a popularizačním díle vyznával 
ideály tzv. svobodného protestantismu 
a navazoval na dějinné koncepce F. Pa-
lackého a T. G. Masaryka. Naopak ostře 
se střetával s pojetím J. Pekaře, proti ně-
muž hájil husitství jako jeden z duchov-
ních i mravních vrcholů českých dějin. 
Východiskem pro další bádání o myš-
lenkovém odkazu Mistra Jana Husa 
a dalších husitských a táborských mys-
litelů se staly Bartošovy důkladné sou-

pisy jejich literární činnosti, jakož i no-
vé zpřístupnění řady rukopisů z tehdejší 
doby, o něž se zasloužil. Podrobnější in-
formace o životě a díle F. M. Bartoše lze 
nalézt na www.praha3.cz.

-red-

Stručně...
� Florbalový oddíl Bohemians pů-
sobící při DDM Praha 7 přijímá nové 
hráče narozené v letech 1992–1996. 
Tréninky probíhají v hale TJ Spoje 
(Na Balkáně 21) v pondělí a čtvrtek 
od 16.00, zhruba jednou za tři týdny 
se hrají o víkendu 2 utkání. Kontakt 
– p. Svoboda, tel.: 602 157 844, 
e-mail: svoboda@ddmpraha7.cz.
� V Klubu Remedium (Táboritská 22 
– zadní vchod) byla nově otevře -
na internetová kavárna pro seniory 
(6 Kč/hod.). Ve čtvrtek 24. 11. se zde 
od 10.00 do 17.00 pořádá Den ote-
vřených dveří, jehož návštěvníci si 
budou moci vyzkoušet práci s inter-
netem pod odborným dohledem lek-
torů, a ve dnech 28. – 29. 11. semi-
nář na téma „Jak používat mobilní 
telefon“. Bližší informace na tel. 
222 712 940.
� Náboženská obec Žižkov Církve 
československé husitské připravu-
je v kostele na nám. Barikád o ad-
ventních nedělích následující akce: 
27. 11. od 17.00 koncert souborů 
Geshem, Myšáci a Sirius, 4. 12. 
od 15.00 divadelní představení (ne-
jen pro děti) Betlémská hvězda dra-
matického souboru Ty-já-tr, 11. 12. 
od 17.00 vánoční koledy v podání 
pěveckého sboru Život a 18. 12. 
od 17.00 vánoční mši Jana Jakuba 
Ryby v provedení studentů Střední 
pedagogické školy a Gymnázia Ev-
ropská. Všichni zájemci jsou srdečně 
vítáni!
� Občanské sdružení Alfa Human 
Service (Biskupcova 84) organizuje 
od prosince letošního roku bezplat-
né vzdělávací kurzy pro osoby zne-
výhodněné na trhu práce – rodiče 
dětí se zdravotním postižením a ma-
minky (i tatínky) na mateřské dovo-
lené pečující o dvě a více dětí. Semi-
náře budou zaměřeny na tyto oblasti: 
základy práce na PC, komunikační 
dovednosti (jednání s úřady, se za-
městnavateli apod.), základní pra-
covní návyky (pravidelná pracovní 
doba, zodpovědnost za svěřené úkoly 
atd.). Přihlásit se je třeba v průběhu 
listopadu. Bližší informace na tel. 
242 441 486 nebo na www.alfabet.cz.
� Podzimní umisťovací výstava opu-
štěných koček s názvem „Výstava 
pro kočku“ se koná v neděli 13. 11. 
od 10 do 17 hod. v prostorách 
Chvalské tvrze (Praha 9 – Horní Po-
černice). Vstupenkou je konzerva kr-
mení pro kočky. Podrobnější informace 
na www.kocky-online.cz, příp. na tel. 
603 705 072 (Z. Fenclová).

Začátkem října letošního roku zahá-
jila svou činnost soukromá hudební ško-
la nazvaná Jam Music Institute. Sídlí
v Ondříčkově 8 na Vinohradech a je 
svým rozsahem a zaměřením – co mož-
ná nejširší oblast rockové, jazzové a po-
pulární hudby – v České republice uni-
kátní. Je otevřena muzikantům různého 
věku a úrovně, od úplných začátečníků 
až po velmi pokročilé (lektory jsou pro-
fesionální hudebníci s letitou hráčskou 

a pedagogickou praxí). JMI pořádá kur-
zy v oborech kytara (elektrická i akustic-
ká), zpěv, piano, basová kytara a bicí ná-
stroje. Důraz je ve výuce kladen nejen 
na teoretické znalosti, ale také – a možná 
především – na praxi, včetně práce v na-
hrávacím studiu nebo workshopů se zná-
mými osobnostmi české hudební scény... 
Podrobnější informace o nové škole lze 
získat na www.rockovaskola.cz.

-red-

Škola rocku v Praze 3

Pamětní deska F. M. Bartošovi

Kdo mě chce
    

1) 1902-05 pětiletá žíhaná fena s bílými zna-
ky, americký stafordšírský teriér; vhodná 
jen pro zkušené chovatele, napadá psy 
i jiná zvířata. Nalezena 2. 9. na Žižkově.

2) 1934-05 desetiletá černobílá fena, menší 
kříženec špice; hodná a trpělivá, vhod-
ná i ke starším lidem. Poražena autem 
6. 9. na rozhraní Prahy 3 a 10, nyní již 
vyléčená.

3) 1998-05 sedmiletá černá fena, kříženec 
střední velikosti; mazlivá, čistotná, vhod-
ná do bytu. Majitel odešel do domova 
důchodců.

4) 2129-05 devítiletá černá fena, anglický 
kokršpaněl; milá a poslušná, vhodná 
i ke starším lidem, v levém uchu má ne-
čitelné tetování. Nalezena 6. 10. na Krejcárku.

5) 1171/05 asi čtyřměsíční černobílá kočička; milá a hravá. Do útulku převezena z jedné 
hospody v Praze 3, kde se najednou objevila.

6) 1178-1180/05 asi šestitýdenní koťata – dvě černobílé kočičky a jeden hnědý mourek; 
nemocná. Nalezena odložená v krabici v Jeseniově ulici.

Domov pro opuštěná zvířata v Troji – 
tel. 233 554 242, 
info na ÚMČ P-3 – tel. 222 116 383
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Po šest dnů druhého říjnového týdne se 
v klubovně skautského střediska Gatagé-
wa v Bořivojově 27 konal festival pro dě-
ti GatagéwaFest. Na programu byla vý-
tvarná dílna, country bál či maratón her 
pohybových, deskových i sportovních, ne-
chyběla ani přehlídka vlastních filmů. 
Uskutečnily se též dvě divadelní premi-
éry, jednak originálního kusu o princez-
ně, která se dala na skauting, s názvem 
O tvrdohlavé princezně a polapeném krá-
li (na snímku), jednak tragikomedie po-
jmenované Tragédie na hradě Tolštejně 
aneb veselé krveprolévání. Cílem akce by-
lo ukázat žižkovským klukům a holkám, 
jak se dá smysluplně trávit volný čas. Ví-
ce informací o skautském oddíle najdete 
na http://gatagewa.wz.cz.

Farní charita Žižkov pořádá už po-
čtvrté vánoční akci „Strom splněných
přání“, letos určenou pro děti a do-
spělé z Dětského domova v Rade-
níně, Ústavu sociální péče v Oseku
u Strakonic a Domova klidného stá-
ří sv. Zdislavy v Pravětíně u Vim-
perka. Ti z vás, kteří by chtěli jejím 
prostřednictvím někomu o Vánocích 
udělat velikou radost, mohou o nedě-
lích 20. 11., 27. 11. a 4. 12. v kostelích 

sv. Anny (v čase po mši, tedy zhru-
ba od 8.45) a sv. Prokopa (od 10.30, 
12.00 a 17.45) vybrat ze seznamů 
konkrétních přání a zabalený dárek 
přinést následující neděli (nejpozději 
11. 12.) od 10.30 do 11.30 do Farního 
centra v Čajkovského ul. 36. Případ-
né upřesňující dotazy budou zodpo-
vězeny na tel. 603 350 007.

Kateřina Hilbertová,
Farní charita Žižkov

Budou i letos andělé
ze Žižkova štědří?
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