
Odhalení 
Haškova 
pomníku

Dlouho očekávaná událost je 
konečně tady! Ve středu 5. říj-
na ve čtyři hodiny odpoledne 
dojde na Prokopově náměstí 

k odhalení pomníku Jaroslava Haška, 
geniálního spisovatele, který na Žižko-
vě nějakou dobu bydlel a ve zdejších 
hospůdkách vypil nejedno pivo (po-
dle legendy se v jedné z nich zrodil ná-
pad psát o příhodách dobrého vojáka 
Švejka za světové války). Autorem ná-
vrhu jeho nekonveční jezdecké sochy je 
Karel Nepraš, po náhlém skonu tohoto 
vynikajícího umělce se práce na dokon-
čení díla ujala dcera Karolína.

Návštěvníci slavnostní akce se mo-
hou těšit nejen na stržení plátna z po-
mníku, ale také např. na salvu c. a k. 
ostrostřeleckého pluku, přednes básně 
oslavující světoznámého českého hu-
moristu, štafetové čtení Osudů dobré-
ho vojáka Švejka, jehož se ujmou pro-
slulí cimrmanologové Ladislav Smoljak 
a Zdeněk Svěrák a snad i další velevá-
žené osobnosti pražské, či běh Matěje 
Kuděje. Nesuchopárný program uzavře 
žižkovská veselice, která nabídne nejen 
občerstvení, ale i spoustu zábavných 
scének a písniček ze starého Žižkova 
v podání divadla Řešeto a dalších 
výtečníků. -jabr-

Ať byl, jaký byl, 
jeho Švejk je zázrak. 
Jaroslav Hašek očima 
literárního vědce 
Milana Jankoviče.

Čtěte na straně 7.

Přehlídka Fringe Off 
představí na podzim 
v Paláci Akropolis 
tři výjimečné divadelní 
soubory ze zahraničí.

Čtěte na straně 4.

Žižkovská čtvrtmíle 
měří od loňského 
roku 4400 metrů. 
Automobiloví veteráni 
opět nejen na Vítkově! 

Čtěte na straně 8.

„Lípa 14 Lípě 3: zahajuji akci,“ 
ohlásil dopravní strážník do vy-
sílačky. Krátce nato se od Grö-
beho vily vydal ke kostelu sva-

té Ludmily na náměstí Míru velkolepý 
průvod – český panovník se svou chotí, 
duchovenstvo, purkmistři, rytíři, vlajko-
noši, hudci, trubači, bubeníci, kejklíři, ta-
nečníci a další poddaní. Začal 9. ročník 
Vinohradského vinobraní, třídenní osla-
vy vína, v rámci nichž Karel IV., z boží 
milosti král a císař, zavítal na svá oblíbe-

ná místa na Královských Vinohradech 
a Novém Městě pražském.

Není vůbec divu, že hlavní stan roz-
bil před chrámem Nejsvětějšího Srdce 
Páně. Ku jeho potěše i obveselení všeho 
lidu příchozího se tu totiž po dvě odpo-
ledne nejen tančilo, zpívalo, žonglovalo 
a mladé víno pilo, ale pořádala se i ne-
krvavá klání na poli bitevním včetně 
rytířského turnaje na koních! Navečer 
pak císaři zahráli muzikanti velikého 
věhlasu: v pátek 23. 9. kytarový virtuóz 

Radim Hladík s Blue Effect a vzácnými 
hosty Vladimírem Mišíkem a Viktorem 
Sodomou a legenda legend – Pražský 
výběr (na snímku nahoře Michael Ko-
cáb), v sobotu 24. 9. Žlutý pes a namísto 
ohlašovaného Vlasty Horvátha, jemuž 
zákeřná choroba k zármutku mnohých 
dívčích srdcí přepadla hlas, další pěvec 
mladý Michal Hudček, dobrý to druh    
české superstar v nesnázích. Měšťané 
i měšťanky, chudí i bohatí, místní i přes-
polní si přišli hudební umění mistrů po-
slechnout v počtu tak hojném, že park 
na Jiříkově náměstí málem nestačil!

Podzimní vinný svátek se zkrátka vy-
vedl a Karel IV. odjížděl nadmíru spo-
kojen. Dík za to patří předně slavnost 
pořádajícím městským částem – Pra-
ze 3 a 2, ale také Pánu Bohu, který z ob-

lohy vymetl všechny mraky a slunce ne-
chal zavzpomínat na staré dobré časy 
letní, a v míře nemenší i všem těm, kteří 
přispěli zlaťáky.

-red-

Skutečně velkolepě bylo po-
jato otevření a předání veřej-
nosti nového dětského hřiště, 
které bylo vybudováno v prů-

běhu letních měsíců v areálu ZŠ K Lu-
činám. V úterý 6. září se tu sešli učitelé 
i žáci ze základky a děti z blízkých ško-
lek, představitelé radnice včetně staros-
ty Milana Českého a jeho zástupců Mi-
leny Kozumplíkové a Ing. Bohuslava 
Nigrina, zástupci školského odboru tře-
tí městské části i pražského magistrátu, 
klaun a mnoho dalších vzácných hostí. 

Slavnostní událost se neomezila pouze 
na symbolické přestřižení pásky a přípi-
tek mlékem (jak jinak na školní půdě!), 
ale doplnilo ji též dětské taneční a hu-
dební vystoupení a malé pohoštění. Ze-
jména kluci si pak nenechali ujít příleži-
tost kopnout si penaltu: chytal brankář 
Peter Bartalský, radil útočník Richard 
Kalod, oba z Viktorie Žižkov.

Přeměna dosud nevyužité části škol-
ní zahrady na veřejný herní prostor při-
šla městskou část přibližně na 3 200 ti-
síc Kč, přičemž od hl. m. Prahy získala 

na tuto investiční akci účelovou dota-
ci ve výši cca 1 300 tisíc Kč. Velký dík 
samozřejmě patří také samotné ZŠ, 
která poskytla místo a ujala se sprá-
vy nového hřiště. To je otevřeno každý 
všední den od 9 do 18 hodin a na své 
si na něm přijdou děti různého věku, 
od nejmenších až po starší kluky a hol-
ky. Najdeme zde např. pískoviště, ko-
lotoč, průlezku, lanovou pyramidu, 
dvojhoupačku či mlatové sportoviště 
na míčové hry. Zvláště maminky jistě 
uvítají také pítko a altánek, z kterého 
obhlédnou celé herní území.

-red-

Na Chmelnici nové dětské hřiště!

Výběr pro potěchu císaře
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Hodnoťme dílo, 
ne jeho autora

Rozhovor s Milanem Jankovičem o Ja-
roslavu Haškovi, který přinášíme v tom-
to čísle Radničních novin, mě donutil za-
myslet se nad tím, jaká je spojitost mezi 
osobou a dílem umělce. Hodnotíme auto-
ra, nebo jeho tvorbu? O Haškovi tušíme, 
že jeho charakterové vlastnosti byly více 
než problematické. Dělá to však z Osu-
dů dobrého vojáka Švejka horší knihu? 
Bavíme se při jejím čtení méně? Nebo si 
snad dokonce říkáme, že román takového 
bídáka nikdy nevezmeme do ruky?

Myslím, že to je špatný směr uvažo-
vání. Kumštýři nejsou morální autori-
ty, jejich úkolem není nic více a nic méně 
než oslovit čtenáře, diváky, publikum. 
Ta nejlepší tvorba nás nutí k slzám a dě-
lá lepšími, působí tak ale díla, ne jejich 
autoři – ti mohli být nakrásně při práci 
na nich opilí, zfetovaní či v depresích... 
Pro obecenstvo to není důležité.

Měli bychom mít uvedené skutečnosti 
na paměti i v případě současných uměl-
ců. Aktuální debaty, kdo z nich si zadal 
s komunistickým režimem, kdo udával 
nebo moderněji kdo fandí které stra-
ně, jsou naprosto nepodstatné pro hod-
nocení, zda jsou vtipní, píší dobré knihy 
či malují krásné obrazy. Osobně nemo-
hu vystát politické postoje jednoho vý-
znamného herce, ale přesto se králov-
sky bavím při sledování jeho televizního 
pořadu. Soudní bychom však měli být 
i v opačném směru. Věnovali lidé názo-
rům zakladatele Beatles na politiku tolik 
pozornosti proto, že byly tak zajímavé, 
nebo se prostě jenom vezl na populari-
tě, která byla dána jeho hudebním géni-
em? Není pražádného důvodu, abychom 
naslouchali hodným strýčkům známým 
z televizní obrazovky více než kolegům 
v práci či přátelům u piva. I šmejd může 
vytvořit velké dílo. I autor velkého díla 
může být šmejdem.

Martin Benda,
předseda redakční rady

3
Otevřený stan 
na 3 místech 

Prahy 3
Jak jsme informovali již v mi-
nulém čísle Radničních novin,
v prvním říjnovém týdnu pro-
běhne v Praze 3 akce nazvaná 

Otevřený stan – putovní výstava foto-
grafií, jejíž prostřednictvím chce žižkov-
ská radnice místním občanům přiblížit
nejen svou dosavadní práci, ale také je 
seznámit s tím, co se chystá v oblasti roz-
voje třetí městské části. Navštívit ji je 
možné vždy od 14.00 hod. ve volně pří-
stupném stanu, který bude postupně vy-
budován na třech místech Prahy 3:

nám. Winstona Churchilla úterý 4. 10.
nám. Jiřího z Poděbrad středa 5. 10. 
křižovatka Ohrada čtvrtek 6. 10. 

Expozice, doprovázená během odpo-
ledne i živou hudební produkcí, nabídne 
panely k tématům: bytové nástavby, re-
kultivace Rajské zahrady, výstavba vinic, 
obnova stromořadí, rekonstrukce dět-
ských hřišť a nové investiční akce v Pra-
ze 3. Vystaven bude např. i model po-
mníku Jaroslava Haška, různé projekty 
v digitalizované podobě a mnoho dal-
ších zajímavých materiálů.

Ve stanu se kromě toho budou vždy 
od 16.00 hod. konat přednášky místosta-
rostů – Mileny Kozumplíkové o privati-
zaci bytového fondu, Jana Plívy o život-
ním prostředí a MUDr. Marka Zemana 
o investičních akcích. Trvat budou při-
bližně 15 minut a po každé z nich bude 
dán prostor dotazům návštěvníků.

-red-

Městská část Praha 3 jako hlavní pořadatel děkuje všem partnerům za pomoc při realizaci IX. ročníku Vinohradského vinobraní:
Hlavní partneři: Partneři: Pražská energetika, a. s., Pražská plynárenská, a. s., Česká spořitelna, a. s., Auto Jarov, s. r. o., Sefimota, a. s., Skanska CZ, 

a. s., Odkolek, a. s., Key Production, s. r. o., Toi Toi, sanitární systémy, a. s., Step, s. r. o., Správa komunálního majetku Praha 3, a. s., 
Cateringový servis P. Cincibus, Sup & synové, s. r. o., TriGránit Czech Republic, s. r. o., Orco Property Group, S. A.

Mediální partneři: Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Český rozhlas Regina, Večerník Praha, Eclipse, a. s., Realtisk, s. r. o.
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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, ob-
razovky, laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze 
orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení 
může být v okolí místa uvedeného v seznamu. Kontejnery budou k dispozici vždy od pondělí od 14.00 hod. 
do doby, než bude počet kontejnerů pro dané stanoviště (číslo v závorce) naplněn. Informace o stanovištích 
a případných změnách obdržíte na tel. číslech ÚMČ Praha 3 – Odbor technické správy majetku a investic 
– 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3) 10. 10.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 17. 10.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 24. 10.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 3. 10., 31. 10.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 10. 10.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 17. 10.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 24. 10.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 3. 10., 31. 10.

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

Magistrátem hl. m. Prahy byl na konec letošního roku jednotlivým pražským 
obvodům navýšen počet velkoobjemových kontejnerů. Třetí městská část využívá 
této situace k tomu, aby občanům umožnila odkládat objemný komunální odpad 
i na začátku víkendu: v období od 28. 10. do 17. 12. bude na dané stanoviště přivezen 
vždy v pátek nebo sobotu příslušného týdne navíc ještě jeden kontejner.

Konkrétní termíny přistavení jsou následující:
•  nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11, Kostnické nám./Blahníkova – 11. 11. a 9. 12., 

nám. Barikád, Na vrcholu/V Domově – 12. 11. a 10. 12.
•  Soběslavská/Hollarovo nám., Tachovské nám. – u tunelu – 18. 11. a 16. 12., 

Ambrožova/Malešická, Koněvova/V Jezerách – 19. 11. a 17. 12.
•  Orlická/Přemyslovská, Táboritská – zadní trakt/Baranova – 28. 10. a 25. 11., Jese-

niova 143, Buková/Pod lipami 54 – 29. 10. a 26. 11.
•  Přemyslovská/Jičínská, Bořivojova/Víta Nejedlého – 4. 11. a 2. 12., V Zahrád-

kách/Květinková, Křivá 15 – vedle domu – 5. 11. a 3. 12.

Svozová společnost vyšla v této žádosti obci maximálně vstříc, s tím však, 
že v jejích silách nebude odvážet i věci umístěné mimo kontejnery. Občany proto 
žádáme, aby v případě naplnění nádob neodkládali další odpad v jejich okolí.

MVDr. Eva Krejbichová,
oddělení správy zeleně

Neuposlechnutí výzvy veřejného 
činitele se nemusí vyplatit!

V současné době se na území tře-
tí městské části oproti roku 2004 zvýšil 
počet přestupků proti veřejnému pořád-
ku – neuposlechnutí veřejného činite-
le při výkonu jeho pravomoci dle § 47 
odst. 1 písm. a) zák. č. 200/90 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpi-
sů. Problematikou tohoto protiprávního
jednání se zabýval i Ústavní soud, kte-
rý v judikatuře vedené pod I. ÚS 263/97
konstatoval:

„Občané jsou povinni se podrobit 
výkonu pravomoci veřejného činite-
le bez ohledu na vlastní soukromý ná-
zor. Jsou-li přesvědčeni, že tímto jedná-
ním bylo porušeno jejich právo či jim 
byla způsobena škoda, mohou se pro-
ti takovému postupu veřejného činite-
le bránit jiným, a to zákonným způso-
bem. Ústava České republiky, Listina 

základních práv a svobod ani žádná
jiná právní norma nepřipouštějí, aby 
občané nejprve hodnotili zákonnost 
postupu veřejných činitelů a teprve 
na základě toho jejich pokynů upo-
slechli, nebo neuposlechli.“

Za uvedený přestupek lze uložit po-
kutu až 1000 Kč, není-li věc řešena v blo-
kovém nebo příkazním řízení, je nutno 
k sankci přičíst dalších 1000 Kč jako ná-
klady spojené s projednáváním přestup-
ku (viz § 79 odst. 1 zák. č. 200/90 Sb.).
Jedná se o paušální částku, kterou sta-
noví Ministerstvo vnitra ČR v dohodě 
s Ministerstvem financí ČR zvláštním 
právním předpisem.

Veřejný činitel je dle § 89 odst. 9 
zák. č. 140/61 Sb. (Trestní zákon), 
v platném znění, „volený funkcionář 
nebo jiný odpovědný pracovník orgá-

nu státní správy a samosprávy, soudu 
nebo jiného státního orgánu nebo pří-
slušník ozbrojených sil nebo bezpeč-
nostního sboru, soudní exekutor při vý-
konu exekuční činnosti, sepisování exe-
kutorských zápisů a při činnostech vy-
konávaných z pověření soudu podle 
zvláštního právního předpisu, pokud 
se podílí na plnění úkolů společnos-
ti a státu a používá přitom pravomo-
ci, která mu byla v rámci odpovědnosti 
za plnění těchto úkolů svěřena. Při vý-
konu oprávnění a pravomocí podle 
zvláštních právních předpisů je veřej-
ným činitelem také fyzická osoba, kte-
rá byla ustanovena lesní stráží, vodní 
stráží, stráží přírody, mysliveckou strá-
ží nebo rybářskou stráží.“

Mgr. Jiří Janoušek,
vedoucí oddělení správního

Velkoobjemové kontejnery 
budou přistaveny i o víkendech

Komplexní údržba komunikací 2005

Termíny čištění
Blok č. 1:    7. 10. (pátek)

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

Blok č. 2:    10. 10. (pondělí)
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitran-
ská (Vinohradská-Korunní), Perunova, 
Řipská (Vinohradská-Korunní), Slez-
ská (U Vodárny-Jičínská), U Vodárny 
(Vinohradská-Korunní)

Blok č. 3:    11. 10. (úterý)
Baranova (včetně spojky se Sudoměř-
skou), Bořivojova (Ondříčkova-Orlic-
ká), Ja ge llonská (Bořivojova-Radhošť-
ská), Křišťanova, Lucemburská (Orlic ká-
-Jičínská), Orlická, Přemyslovská (Orlic-
ká-Jičínská), Radhošťská, Sudoměřská, 
Žižkovo nám.

Blok č. 4:    12. 10. (středa)
Blodkova, Bořivojova (Kubelíkova-On-
dříčkova), Čajkovského (Ondříčkova-
-Kubelíkova), Fibichova, Jagellonská 
(Milešovská-Bořivojova), Křížkovské-
ho, Laubova, Lucemburská (Milešov-
ská-Bořivojova), Milešovská, nám. Ji-
řího z Poděbrad, Ondříčkova (Slavíko-
va-Bořivojova), Pospíšilova, Přemyslov-
ská (nám. Jiřího z Poděbrad-Orlická), 
Slavíkova, Ševčíkova, Škroupovo nám., 
Velehradská, Zvonařova

Blok č. 5:    13. 10. (čtvrtek)
Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelí-
kova), Čajkovského (Kubelíkova-Slad-
kovského nám.), Havelkova, Chvalova, 
Ježkova, Krásova (Kubelíkova-Seifer-

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

Blok č. 6:    14. 10. (pátek)
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilo-
va, Hu sinecká, Jeronýmova, Kostnické 
nám., Krásova (Seifertova-Husinecká), 
Orebitská, Pod Vítkovem, Příběnická, 
Řehořova, Štítného (Blahníkova-Cim-
burkova), U Božích bojovníků

Blok č. 7:    17. 10. (pondělí)
Havlíčkovo nám., Chelčického (Lipan-
ská-Prokopova), Chlumova (Seiferto-
va-Prokopova), Lipanská (Chelčické-
ho-Havlíčkovo nám.), Lupáčova, Milí-
čova, Rokycanova (Chelčického-Pro-
kopova), Štítného (Cimburkova-Hav-
líčkovo nám.)

Blok č. 8:    18. 10. (úterý)
Blahoslavova, Černínova, Českobratr-
ská, Chlumova (Roháčova-Koněvova), 
Jeseniova (Prokopova-Koldínova), Ko-
menského nám., Lukášova, nám. Ba-
rikád, Ostromečská, Prokopovo nám., 
Roháčova (Prokopova-Koldínova), Ro-
kycanova (Prokopova-Koněvova), Sa-
binova, Tachovské nám., Tovačovské-
ho, Žerotínova (Blahoslavova-Koldíno-
va včetně spojek + slepý konec)

Blok č. 9:    19. 10. (středa)
Basilejské nám. (západní strana), Bis-
kupcova (Zel. Hajského-Jana Želiv-
ského), Domažlická, Hájkova, Jeseni-
ova (Koldínova-Jana Želivského), Ka-
lišnická (Domažlická-slepý úsek), Kol-
dínova, Malešická (Na Parukářce-Ba-
silejské nám.), Na Parukářce, Roháčo-
va (Koldínova-Zel. Hajského), U Stadi-
onu, U Zásobní zahrady, Zelenky-Haj-
ského, Žerotínova (Koldínova-Zel. Haj-
ského)

Blok č. 10:    20. 10. (čtvrtek)
Kunešova, Na Balkáně (Za Žižkov-
skou vozovnou-Hraniční), Na Hlídce
(Na Balkáně-Koněvova), Na Ohradě,
Nad Ohradou, Strážní (Na Balkáně-
-Koněvova), V Bezpečí, V Domově 
(Za Žižkovskou vozovnou-Hraniční), 
Za Žižkovskou vozovnou (Kunešova-
-Koněvova)

Blok č. 11:    21. 10. (pátek)
Ambrožova, Basilejské nám. (východ-
ní strana), Biskupcova (Jana Želivské-
ho-Jeseniova), Buchovcova, Jeseniova
(Jana Želivského-Koněvova), Jilmová,
Loudova, Malešická (Basilejské nám.-
-Na Jarově), Na Hlídce (Koněvova-
-Jeseniova), Na Vápence, Rečkova, 
Strážní (Koněvova-Jeseniova), Viklefo-
va, Za Žižkovskou vozovnou (Koněvo-
va-Jilmová)

Blok č. 12:    24. 10. (pondělí)
Hraniční (Na Balkáně-Koněvova), K Lu-
činám, K Vrcholu, Křivá I a II, Luční 
(včetně spojky Luční-Luční), Na Balká-
ně (Hraniční-Spojovací), Na Lučinách, 
Na Vlastním, Na Vrcholu, Nad Lukami, 
Pod Vrcholem, Šikmá, U Kněžské lou-
ky, V Domově (Hraniční-K Lučinám), 
V Okruží

Blok č. 13:    25. 10. (úterý)
Buková, Habrová, Květinková, Mezi 
Domky (Na Vackově-Za Vackovem), 
Na Chmelnici, Na Jarově, Na Mokři-
ně, Na Rovnosti, Na Vackově (Pod Ja-
rovem-Malešická), Osiková (Pod Lipa-
mi-Habrová), Pod Jarovem, Pod Lipa-
mi, Schöfflerova, V Jezerách, V Zele-
ni (Na Mokřině-V Zahrádkách), V Za-
hrádkách, Za Vackovem

Městská část Praha 3,
Technická správa komunikací 

hl. m. Prahy

Třetí etapa komplexní údržby komunikací se na území městské části Praha 3 uskuteční v termínu 7. až 25. 10. Současně bude 
probíhat úklid komunikací, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních vpustí. Pro zdárný průběh této 
akce je potřeba zajistit: • uvolnění ulic od parkujících vozidel • vyčištění chodníků před zahájením KÚK • úklid prostor kolem 
stanovišť odpadkových nádob. Uvolnění ulic od parkujících vozidel bude zajišťovat TSK hl. m. Prahy v týdenním předstihu 
osazením dopravních značek B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti. V případě neuposlechnutí tohoto 
značení budou vozidla odtahována.

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

ze dne 31. 8.
Schválila
• záměr prodeje 26 bytových domů s po-
zemky ve vlastnictví hl. m. Prahy svěře-
ných MČ P-3 (III. etapa privatizace)
Souhlasila
• s parkováním automobilů účastníků 
akce „Čtyři a ¼ míle Žižkovem“ dne 
8. 10. od 12.00 do 14.00 hod. na nám. Jiří-
ho z Poděbrad • s pořádáním akce „Den 
ozonu“ dne 16. 9. od 16.00 do 21.45 hod. 
na nám. Jiřího z Poděbrad • se zadá-
ním veřejné zakázky „Úklid chodníků 
– oblast I a II“ v otevřeném zadáva-
cím řízení • se zněním volebního řádu 
školských rad ZŠ MČ P-3 • s Dohodou 
o spolupráci v drážní dopravě a využití 
drážních pozemků na území MČ P-3 
• se zadáním realizace světelné vánoční 
výzdoby MČ P-3 pro sezónu 2005/2006 
firmě Eltodo – Citelum, s. r. o., za cenu 
688 962 Kč vč. DPH
Vzala na vědomí
• rozbory hospodaření MČ P-3 za I. pol. 
r. 2005 • plán investičních akcí MČ P-3 
na léta 2006–2016 • seznam pozemků 
ve vlastnictví ČR v katastrálních úze-
mích MČ P-3 významných z hlediska její 
působnosti a pověřila zástupce starosty 
Ing. D. Reisiegela k učinění výzvy pří-
slušným orgánům hl. m. Prahy k zahájení 
jednání o jejich bezúplatném převodu

ze dne 14. 9.
Schválila
• rozdělení dotace na protidrogovou
primární prevenci v celkové výši 
70 000 Kč
Souhlasila
• s opravou havarijního stavu fasády 
západní stěny ZŠ Chelčického a schvá-
lila zadat realizaci subjektu Antonín 
Kadlec, stavitel, za cenu 474 691 Kč 
vč. DPH • s pořádáním akce „Setkání 
žonglérů na Židovských pecích“ dne 
17. 9. • s provedením akce „Rekon-
strukce komunikací dopravního hřiště 
v parku Židovské pece“ a schválila za-
dat realizaci firmě Inpros Praha, v. o. s., 
za cenu 1 100 688 Kč vč. DPH
Vzala na vědomí
• zprávy o posouzení a hodnocení na-
bídek na veřejné zakázky: 1. „Rekon-
strukce objektu Lipanská 9, P-3“ a sou-
hlasila s výběrem nabídek firem v navr-
ženém pořadí (první místo – Pozemstav 
Prostějov, a. s.), 2. „Nerezové bazény 
Pražačka – I. etapa“ a souhlasila s vý-
běrem nabídek firem v navrženém po-
řadí (první místo – Fajstavr, s. r. o.)

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

ze dne 20. 9.
Schválilo
• navržené dodatečné prodeje byto-
vých jednotek se spoluvlastnickými 
podíly na společných částech domů 
a na příslušných stavebních pozem-
cích • poskytnutí návratných půjček 

pro opravy a rekonstrukce domů 
na území MČ P-3 z fondu obnovy 
a rozvoje a odklad splátek • po-
skytnutí zpětného čerpání bytovým 
družstvům v celkové výši 410 054 Kč 
z fondu pro podporu údržby privati-
zovaných obytných domů

Zastupitelstvo městské části Praha 3

Rada městské části Praha 3

Do svého jubilejního, 10. ročníku 
vstoupila letos přírodovědná a ekolo-
gická soutěž Za kapkou rosy. 
Je určena dětem z Prahy 3, 
kteří zde bydlí nebo chodí 
do školy, pořádá ji třetí měst-
ská část. Termín odevzdání 
vyplněných odpovědních ar-
chů, jež je možné získat na ře-
ditelstvích základních a středních škol 
nebo na Odboru školství MČ Praha 3, 

je oproti předcházejícím letům prodlou-
žen, a to do konce kalendářního roku. 

Loni se soutěže, která pomá-
há prohlubovat znalosti o pří-
rodě nejen třetího pražského 
obvodu, ale i širokého oko-
lí, zúčastnilo přes stovku dětí 
(nikoliv 35, jak bylo omylem 
uvedeno v květnovém čísle 

Radničních novin).
-red-

Za kapkou rosy až do konce roku

Volné nebytové prostory
Výzva č. 204

MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými nebytovými prostory:
1. Přemyslovská 2/848V, kanceláře, 227,09 m2, přízemí (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
2. Lupáčova 10/805, sklad, 9,00 m2, přízemí (min. nájemné 400 Kč/m2/rok)
3. Blahoslavova 4/230, kancelář, tichá služba, 70,29 m2, přízemí (min. nájemné 
1000 Kč/m2/rok)
4. Táboritská 24/16 (vstup ze Sudoměřské), obchod, tichá služba, 98,65 m2, 2. podlaží 
(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna dne 6. 10. v 9–10 hod. 
5. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.15, 12,25 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)

Výše uvedené prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek za-
slaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 51, 
v obálkách označených značkou Výběrové řízení č. 204. Obálky takto neoznačené nebo 
označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou.

V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem, a stanovte výši nájemného 
(v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňu-
jeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro obsazení nebytového prostoru 
bude nabídnutá výše nájemného. Uveďte též záměr, co budete v nebytových pro-
storech provozovat (k provozování výherních a hracích automatů nebudou nebytové 
prostory pronajaty), podmínkou pro pronajmutí garážového stání je trvalé bydliště 
v Praze 3 (pokud budete zasílat nabídky na více nebytových prostor, je nutno zaslat kaž-
dou nabídku samostatně). Do výběrového řízení nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým 
má MČ Praha 3 finanční pohledávky.

Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude dne 14. 10. 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

Rada hl. m. Prahy na svém zasedání dne 16. 8. schváli-
la zásady pro poskytování grantů na obnovu památkově 
významných objektů na území hl. m. Prahy pro rok 2006. 
Nově mají možnost požádat o finanční podporu i stavby, 
které nemají statut kulturní památky, ale jejichž stav, po-
loha a historická hodnota si pomoci zasluhují. Konečný 

termín podání žádosti je 15. listopadu letošního roku. Zně-
ní zásad a formuláře pro žadatele lze získat v Informačním 
středisku MHMP (Mariánské nám. 2), ve spisovně Odboru 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP (Sta-
roměstské nám. 4) a na www.praha-mesto.cz/pamatky.

-red-

Vyhlášení grantů na obnovu památkově 
významných staveb v Praze
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Milan Český, 
starosta
1. Přibližně za rok se budou konat komunální 
volby. Který z větších plánů radnice byste ještě 
rád stihl do té doby realizovat?

Věcí, které bychom chtěli a měli do konce 
volebního období stihnout, je celá řada. Otáz-
kou zůstává, nakolik se to v poslední čtvrti-
ně našeho mandátu podaří. Přibližně půlrok 
před volbami bývá už totiž poměrně napjatá 
atmosféra. Vytrácí se snaha hledat věcná řeše-
ní problémů a veškerá energie se věnuje před-
volebnímu boji. Já osobně bych si velmi přál, 
aby nám racionální přístup vydržel co nejdéle 
a aby na radnici dál fungoval dobrý pracovní 
tým, který tady působil uplynulé tři roky.

Pokud jde o konkrétní programové úkoly, 
určitě chceme pokračovat v realizaci nástaveb. 
Na sídlišti Jarov jsme v rámci dosud největší 
investiční akce tohoto typu opravili v ulicích 
K Lučinám a K Chmelnici více než 200 byto-
vých jednotek. Podobně velkorysé rekonstruk-
ce plánujeme u stovek dalších obecních bytů. 
Byl bych rovněž rád, kdybychom stihli dokon-
čit prodej většiny z 80 bytových domů schvá-
lených ZMČ do III. etapy privatizace. Výnos 
poslouží z větší části k rychlejší moderniza-
ci domovního fondu, který zůstává v majetku 
obce. Pokračovat budeme také v krocích ve-
doucích k výstavbě podzemních garáží. U tří 
lokalit – Ondříčkova, nám. Jiřího z Poděbrad 
a Škroupovo nám. – jsme již ve fázi přípra-
vy dokumentace k územnímu řízení. Nesmí-
me zapomenout ani na projekt zón placeného 
státní, jejichž zavedení bylo odloženo na rok 
2007. Ukazuje se, že se bez regulace parkování 
neobejdeme. Teď je potřeba vážně diskutovat 
o její podobě, aby byl schválený systém obec-
ně akceptovatelný.
2. Žižkov se stále potýká s poměrně velkou kri-
minalitou. Co děláte pro to, aby se tato situace 
změnila k lepšímu?

Samozřejmě nemůžeme policii přímo úko-
lovat, ale o to více se snažíme vytvářet pro je-
jí práci dobré podmínky. Praha 3 uvolňuje 
nemalé finanční prostředky na potřebné tech-
nické vybavení, přispíváme též na rekonstruk-
ce služeben – jak pro městské, tak republiko-
vé ochránce zákona. Za důležitou považuji 
rovněž skutečnost, že policistům a strážníkům 
prioritně přidělujeme obecní byty, a to po-
dle předem schválené každoroční kvóty. Je to 
významný stabilizační prvek pro ty z nich, kte-
ří kvůli nevyřešené bytové situaci váhají, zda 
u policie zůstat.

Dalším receptem ke snižování kriminality je
kamerový systém, na jehož budování se vý-
znamně finančně podílíme. Za poslední roky 
bylo na tento účel vydáno několik milionů ko-
run. Kamery už najdeme na prakticky všech 
frekventovaných místech naší městské části. 
Policie jejich prostřednictvím nepřetržitě sle-
duje dění v různých lokalitách, přičemž je při-
pravena v případě potřeby okamžitě zasáh-
nout. Sama přítomnost kamer má navíc silný 
preventivní účinek a přispívá k výraznému sni-
žování drobné pouliční kriminality, která kaž-
dého z nás velmi otravuje. Podle některých sta-
tistik je tento úbytek více než 50%.

V neposlední řadě musím zmínit i úsilí 
o dobrou spolupráci jak s městskou, tak repub-
likovou policií. Scházíme se každé dva týdny 
na operativních poradách, kde se řeší aktuální 
komplikace, tipují se problémová místa a koor-
dinuje společný postup.
3. Na začátku září pořádal úřad pro své zaměst-
nance celodenní výlet parníkem. Nepovažujete 
to za trochu opovážlivý luxus v době, kdy peněz 
zrovna nepřebývá?

Troufám si tvrdit, že úředníci naší radnice od-
vádějí dobrou práci. V průzkumu MF Dnes byli 
spolu s pracovníky ÚMČ Praha 2 hodnoceni 
jako nejlepší v Praze. Ze strany vedení úřadu to 
tedy byla určitá forma poděkování. Kromě toho 
není podobná akce samoúčelná. Požadujeme-li, 
aby naši zaměstnanci pracovali kvalitně a odvá-
děli profesionální výkon, musíme v jejich řízení 
uplatňovat stejné postupy, s jakými se setkává-
me v privátní sféře. Společné akce – výjezdy, sou-
středění apod. – jsou hojně užívanou metodou, 
jak podpořit budování zdravé týmové atmosfé-
ry, která přispívá k lepší efektivnosti firmy. Není 
důvod o to samé neusilovat i v případě instituce 
zajišťující služby pro občany naší městské části.

ODPOVÍDÁ…

Na jednom ze svých posledních zasedání schválilo praž-
ské zastupitelstvo svěření dalšího majetku hlavního měs-
ta naší městské části. Jedná se o část území označovaného 
jako „S12“ – nezastavěnou proluku mezi ulicemi Roháčo-
va a Koněvova, která vznikla zbouráním původní zástav-
by v sedmdesátých letech minulého století během takzvané 
asanace Žižkova.

V očích hlavního města, které se musí starat o majetek 
za řádově stovky miliard korun, nejsou a nemohou být ne-
využité a neudržované stavební pozemky v centrální čás-
ti třetího pražského obvodu palčivým problémem. Ne tak 
pro místní samosprávu. Zanedbanost proluky rozhodně ne-
přidává dané lokalitě na prestiži. Bylo by tudíž velmi pro-
spěšné, aby se dnešní stav rychle změnil. Schválené svěření 
majetku obci tomu otevírá cestu.

Žižkovská radnice předpokládá, že se najde nemálo inves-
torů, kteří budou chtít v proluce stavět. Představit si lze např. 
výstavbu podobnou té, která jako komerčně-bytový komplex 
Vítkov vyrostla nedaleko odtud. Vznik moderního objektu 
v Koněvově nepochybně vyvolá zájem i o další investiční pří-
ležitosti v této ulici. Výsledkem by mělo být významné zlepše-
ní služeb i bydlení v celé oblasti.

Důvody, proč Praha 3 usilovala o získání pozemků v tržní 
hodnotě několika desítek milionů korun, jsou z výše řečené-
ho snad zřejmé. Jednání s představiteli hlavního města byla 
v této věci úspěšná i díky skutečnosti, že zástupci městských 
částí mají v pražském zastupitelstvu v probíhajícím voleb-
ním období výrazné zastoupení. Žádosti o převod majetku 
Prahy, který nemá celoměstský význam a přitom může vý-
znamně přispět k rozvoji příslušného pražského obvodu, tak 
nyní bývají vyslyšeny mnohem častěji než kdykoli předtím.

Pavel Hurda, zastupitel hl. m. Prahy

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Městská část 
získala důležitý 
majetek

Zastupitelstvo městské části Praha 3
schválilo na svém březnovém zasedání
seznam domů doporučených do III. eta-
py privatizace domovního fondu a pra-
vidla jejich prodeje. O tomto význam-
ném rozhodnutí jsem čtenáře Radnič-
ních novin již poměrně obšírně infor-
movala. Nyní je na místě popsat, jakým 
způsobem pokračuje proces směřující 
k prodeji nemovitostí.

Na jeho začátku byl zvolen soubor ur-
čitých kritérií, na základě kterého bylo 
vybráno 80 bytových domů. Teprve po-
té, co záměr jejich privatizace posvětilo 
ZMČ, bylo možné zahájit přípravu pro-
deje jednotlivých objektů. Jedná se o po-
měrně složitou operaci, kdy se pečlivě 
přezkoumávají stávající nájemní vztahy 
a kontroluje, zda je faktický stav jednotli-
vých bytových jednotek v souladu s plat-
nými kolaudačními rozhodnutími či zda 
neexistují právní překážky, které by kou-
pi nemovitostí bránily. U budov, jež jsou 

součástí většího komplexu, který nebyl 
z nějakého důvodu zařazen na seznam 
celý, je nutné zvážit stavebně-technické 
zásahy. Důvodem důkladného prověřo-
vání není snaha privatizaci jakkoli od-
dalovat, nýbrž úsilí vyhnout se takovým 
skutečnostem, které by v budoucnosti 
mohly převod majetku do soukromých 
rukou zpochybnit.

Zmíněným způsobem již bylo k pro-
deji připraveno prvních 26 bytových do-
mů (jejich seznam je k dispozici na in-
ternetových stránkách www.praha3.cz). 
V nejbližší době se vyhotoví znalecké 
posudky stanovující kupní cenu a opráv-
nění nájemci budou ve věci privatizace 
oficiálně osloveni dopisem starosty. Vě-
řím, že také u dalších schválených ne-
movitostí budeme moci v relativně krát-
ké době přikročit ke konkrétní nabídce 
adresované budoucím vlastníkům.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Rozbíhá se III. etapa privatizace Školské rady – nový fenomén škol?
Pro Prahu 3 nejsou školské rady ne-

známým pojmem. Na čtyřech zdejších 
základních školách jsou již několik let 
ustaveny a dobře fungují, byť pod starým 
názvem „Rada školy“. Do konce toho-
to kalendářního roku musí vzniknout 
na všech základních a středních ško-
lách, ať už je jejich zřizovatelem městská 
část (ZŠ), nebo hlavní město Praha (SŠ, 
VOŠ). Jejich vznik a činnost je upravena 
§ 167 a 168 nového školského zákona 
(č. 561/2004 Sb.).

Rada městské části Praha 3 svým 
usnesením č. 524 ze dne 31. 8. 2005 od-
souhlasila volební řád a složení těchto 
orgánů. Budou šestičlenné, tvořeny vždy 
dvěma zástupci pedagogů, rodičů (zá-
konných zástupců) žáků a zřizovatele 
(zastupitelů). Školská rada je jmenována 
zřizovatelem, funkční období jejích čle-
nů je tříleté. Na prvním zasedání, které 
svolává ředitel příslušné školy, volí svého 
předsedu a stanovuje jednací řád. Schází 

se nejméně dvakrát ročně, schvaluje vý-
roční zprávu o činnosti školy, školní řád 
a pravidla pro hodnocení žáků, vyjadřuje 
se k návrhům školních vzdělávacích pro-
gramů a projednává hospodaření školy, 
inspekční zprávy a další materiály.

Školská rada by tedy rozhodně nemě-
la být jen formálním orgánem, naopak 
může výrazně ovlivňovat chod instituce, 
při níž je ustavena, byť ji neřídí (k tomu 
nemá ani pravomoci, ani odpovědnost). 
Očekává se, že na zasedáních se budou 
střetávat názory pedagogů, rodičů a za-
stupitelů s cílem co nejlepšího fungování 
školy po stránce ekonomické, pedagogic-
ké i výchovné (řazeno abecedně, neboť 
těžko lze některé hledisko upřednost-
nit). K efektivnosti jednání snad přispěje 
i odpovědně zvolený menší počet členů.

Prakticky na všech školách existují 
různé rodičovské kluby, unie nebo jinak 
nazvaná sdružení, která zajišťují pravi-
delnou a těsnou spolupráci rodičů a ško-

ly. Nově zřizované orgány je rozhodně 
nenahrazují. Uvedená sdružení by bylo 
chybou rušit, naopak výstupy z jejich 
jednání mohou být dobrým podkladem 
pro zástupce rodičů ve školské radě, pro-
tože nejlépe reprezentují případné „uži-
vatelské“ požadavky směrem ke škole 
a zřizovateli.

Nejpozději během října musí rodiče 
a pedagogové ze svého středu vybrat 
zástupce do školských rad (zřizovatel je 
v této věci již připraven), aby ty mohly 
být v souladu s novým školským záko-
nem jmenovány do konce roku. A co 
stávající rady školy? Ustavením nových 
orgánů ukončí svou činnost.

Všem budoucím ,radním‘ přeji úspěš-
né vykročení do jejich práce a jistě mohu 
slíbit pomoc komise pro výchovu a vzdě-
lávání ZMČ, Odboru školství a samo-
zřejmě i svoji.

Ing. Bohuslav Nigrin,
zástupce starosty

Jednou z dominant Prahy 3 je kos-
tel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad. Naše městská část 
na základě doporučení Nadačního fon-
du pro rozvoj MČ Praha 3 před nedáv-
nem zažádala Ministerstvo kultury ČR 
o jeho zařazení mezi národní kulturní 
památky a zároveň usiluje i o zápis této 
stavby, jejímž tvůrcem byl známý archi-
tekt Josip Plečnik, na seznam UNESCO 
– jako památku předního světového kul-
turního dědictví.

Chceme-li naše žádosti ještě podpo-
řit, musíme se snažit též o úpravu okol-
ních prostor, tj. parku, chodníků, ale 
i venkovních vstupů do metra v oblasti 
křižovatky Vinohradská-Slavíkova. Po-
cházejí z doby výstavby trasy A, tj. jsou 
staré přibližně 25 let. Na tehdejší dobu 
byly stejně jako celé metro vybudová-
ny poměrně nákladně, ze žuly, skla a leš-
těné oceli. Soulad s urbanistickým poje-
tím náměstí nikdo neřešil. V současnosti 
vyžadují obě tyto stavby tak jako tak 
celkovou rekonstrukci, nicméně zastu-
pitelé se domnívají, že by bylo vhod-

nější je komplexně předělat a přiblížit 
více stylu okolní architektury, tj. pře-
lomu 19. a 20. století. Z tohoto důvodu 
třetí městská část nyní oslovila Doprav-
ní podnik hl. m. Prahy s žádostí o insta-
laci eskalátorů uzpůsobených provozu 
za zhoršených povětrnostních podmínek, 
tedy schopných „snášet“ bez krytí stře-
chou déšť, sníh apod. Uvedená akciová 
společnost naše přání vyslyšela a přislí-
bila, že při plánované výměně pohyb-
livých schodů nově instaluje přístroje, 
které budou zcela funkční i v otevře-
ném prostoru. V nejbližších letech by 
totiž měla následně proběhnout rekon-
strukce vstupů do metra, která předpo-
kládá jejich odlehčení a zrušení stávají-
cího masivního zastřešení.

Za vstřícný postoj Dopravního podni-
ku bych rád touto cestou poděkoval. Zá-
roveň pevně věřím, že realizací navrho-
vaných úprav celé náměstí v brzké době 
velmi zkrásní a tato oblast se stane sku-
tečným klenotem Vinohrad.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Stane se náměstí Jiřího 
z Poděbrad klenotem Vinohrad?

Představitelé všech „velkých“ měst-
ských částí (tj. Prahy 1–22), kteří mají 
na starosti obecní majetek, se pravidel-
ně scházejí se svým kompetenčním pro -
tějškem na hlavním městě – radním 
Pavlem Klegou a náměstkem primátora 
pro územní rozvoj Janem Bürgermeist-
rem. Na červnovém setkání jsme se za-
bývali pozemky, které na území Prahy 
vlastní Česká republika.

Stav řady z nich bohužel potvrzuje 
zkušenost, že stát je špatným hospodá-
řem. Je to konec konců pochopitelné, 
neboť není v silách úředníků spravujících 
nepřeberné množství majetku rozsetého 
po celé republice, aby zajišťovali náleži-
tou údržbu a rozvoj všech vlastněných 

pozemků, zvláště těch z jejich hlediska 
méně významných. Proto by bylo účel-
nější, aby se o ně starala příslušná obec, 
která k nim má „blíže“ a lépe ví, jak jich 
co nejrozumněji využít.

Jednání o jejich převodu na měst-
ské části je však komplikované tím, že
za Českou republiku vystupují v této 
věci různé instituce, zejména Minister-
stvo financí ČR, Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Pozem-
kový fond, případně již neexistující ob-
vodní úřady, jež mají právo hospodařit 
s majetkem státu. Na jedné straně tedy 
stojí 22 žadatelů, na straně druhé něko-
lik „vlastníků“. Proto jsme se na výše 
uvedeném setkání dohodli, že jednot-

livé městské části vyberou pozemky, 
o které mají zájem, a požádají hlavní 
město, aby se státními institucemi vy-
jednávalo svým jménem. Pokud bude 
Praha úspěšná a získá majetek do svých 
rukou, svěří jej následně příslušným 
pražským obvodům.

V případě Prahy 3 vlastní nejvíce stát-
ních pozemků Ministerstvo financí. Jed-
ná se zejména o rozsáhlé a neudržované 
území nacházející se za ulicí Na Balkáně 
– mezi sportovním areálem TJ Spoje 
a ulicí Spojovací (na snímku). Troufám 
si tvrdit, že dokážeme najít jeho daleko 
lepší uplatnění, než je to současné.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Státní pozemky na území Prahy
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Osmý ročník festivalu Kytara napříč 
žánry se odehrává na mnoha místech naší 
vlasti, dvěma koncerty zavítá i na Žižkov. 
V Akropoli vystoupí v pátek 30. 10. ta-
neční a hudební skupina Peňa Flamen-
ca (na snímku), jejím hostem bu de česká 
zpěvačka řeckého původu Martha Elef-
teriadu. Publikum se může těšit na špa-
nělské flamenco s prvky jazzu a orien-
tální hudby či řecké písně nebo perské, 
které zazpívá a na perský strunný ná-
stroj setár doprovodí fenomenální irán-
ský muzikant Shahab Tolouie. V koncert-
ní síni Atria se v pondělí 3. 11. představí 
Bratislavské kytarové kvarteto, soubor 
založený r. 1995 na půdě Vysoké školy 
múzických umění v Bratislavě. V reper-
toáru má nejen originální kompozice, ale 
i vlastní úpravy děl autorů různých stylo-
vých období. Celý program mezinárod-
ního festivalu akustické kytary najdete 
na www.kytaranapriczanry.cz. -red-

Po tři večery na přelomu 
října a listopadu bude Žiž-
kovské divadlo Járy Cimr-
mana patřit absurdnímu 
dramatu. Koná se zde to-
tiž akce nazvaná „Tři-
krát s Václavem Havlem 

od začátku“, která představí tři rané Hav-
lovy hry – Zahradní slavnost a Žebráckou 
operu v podání Divadla Na tahu Praha 
a Vyrozumění v provedení Klicperova di-
vadla Hradec Králové. Režiséra všech tří 
inscenací Andreje Kroba jsme se zeptali:
Minipřehlídka je uspořádána k 30. výro-
čí prvního představení Divadla Na tahu. 
Kdy a kde se uskutečnilo a o jakou hru 
tehdy šlo?

Představení zakázané Havlovy adap-
tace Žebrácké opery se uskutečnilo 1. lis-
topadu 1975 v Horních Počernicích v di-
vadelním sále hospody U Čelikovských.

Měl jste kvůli této inscenaci nějaké pro-
blémy se Státní bezpečností?

Byl jsem StB vyslýchán 16 hodin a ná-
sledně vyhozen ze zaměstnání v Divadle 
Na zábradlí.
Jak jste se vůbec dostal k režírování 
Havlových dramat?

Jako jevištní mistr v Divadle Na zá-
bradlí jsem byl u všech premiér jeho děl.

Navíc od roku 1966 jsme s Václavem 
Havlem dobrými sousedy na Hrádeč-
ku. Bylo mi tehdy – v polovině 70. let 
– líto výborné hry, původně napsané 
pro pražský Činoherní klub, která leže-
la ladem. Požádal jsem autora, zda bych 
jeho Žebráckou operu mohl se svý-
mi přáteli, převážně kulisáky, insceno-
vat. Od té doby jsem ve svém Divadle 
Na tahu a jiných českých divadlech po-
stupně režíroval téměř všechny Havlo-
vy hry.
Má Divadlo Na tahu někde domovskou 
scénu? Jaký je jeho další repertoár?

Domovskou scénu bohužel nemáme. 
Do roku 1997 jsme byli hosty v Divadle 
Na zábradlí, nyní si pravidelně pronají-
máme Divadlo v Řeznické. Léta nám 
vycházejí vstříc také v Žižkovském di-
vadle Járy Cimrmana, kde je možné ob-
čas vidět především moje mimopražské 

inscenace. V současné době máme na re-
pertoáru Ionescovu Plešatou zpěvačku, 
Havlovu Zahradní slavnost a Levinské-
ho Elenu Štěpánovou. Na den našeho 
výročí, v rámci přehlídky Havlových ra-
ných her v ŽDJC, připravujeme premi-
éru v pořadí již třetí inscenace Žebrác-
ké opery.

Připravil Patrik Benda

Na tahu s Václavem Havlem

Klicperovo divadlo Hradec Králové: Vyrozumění

Soutěž o nejlepší krátký autorský film, 
kterou již druhým rokem vyhlásilo kino 
Aero, bude znát koncem října svého vítě-
ze. Slavnostní vyhlášení výsledků včetně 
předání hlavní ceny – digitální videoka-
mery – proběhne v sobotu 29. 10., dopro-
vodí je promítání 10 porotou nejvýše hod-
nocených příspěvků a koncert Xaviera 
Baumaxy z Litvínova. Dva večery před-
tím (27. a 28. 10.) budou věnovány projek-
cím vybraných soutěžních snímků. Jejich 
publikum bude moci rozhodnout, který 
z nich získá ocenění diváků.

Do Aerokraťasu 2005 se přihlásilo
70 českých i zahraničních autorů s celkem 
80 pracemi, mezi nimiž najdeme přede-
vším hranou tvorbu, ale také dokumenty, 
experimentální video-art, hudební klipy, 
animace i loutkové filmy. Soutěže se zú-
častnili jak amatéři (z 80 %), tak lidé s fil-
movým vzděláním (z 30 %). Organizátoři 

klání vybrali 20 titulů, které předali oslove-
ným porotcům (např. filmovému a televiz-
nímu režisérovi R. Špačkovi či věhlasnému 
producentovi Č. Kopeckému) k indivi-
duálnímu seřazení podle kritéria „Který 
z nich bych nejraději viděl jako předfilm 
v Aeru?“. Na základě jejich hodnocení 
pak byla určena vítězná díla. Ta následně 
budou příležitostně promítána v žižkov-
ském biu a rovněž nabídnuta k širšímu vy-
užití dalším kinům a festivalům.

Představení nejlepších letošních dese-
timinutek by si neměli nechat ujít nejen 
všichni příznivci krátkých filmů, ale ani  
tvůrčí uživatelé digitálních videokamer. 
Třeba budou oslněni a získají inspiraci 
ke svým vlastním pokusům, třeba je sou-
těžní práce příliš nenadchnou, a oni se 
proto rozhodnou, že se příště – aeropilo-
ti rozhodně plánují v soutěži pokračovat 
– přihlásí taky. -red-

Aerokraťas 2005

Ozdobou pražského divadelního 
podzimu slibuje být druhé pokračo-
vání Fringe Off v Paláci Akropolis. 
Cílem této přehlídky je představit 
českým divákům jedinečné soubo-
ry ze zahraničí a umožnit tak jejich 
srovnání s domácí tvorbou. Hlavní 
slovo dostávají ti, kteří se v minulých 
letech výrazně prosadili na nejstar-
ším a nejvýznamnějším fringe festi-
valu, jenž se každý rok v srpnu koná 
v Edinburghu. Letos se na Žižkově 
můžeme těšit na britské Hoax Pro-
ductions (27. 10.), mezinárodní diva-
dlo NIE (25. 11.) a kanadský soubor 
Soma International (18. 12.).

Jako první vystoupí v Akropoli dr-
žitelé ceny Fringe First Award 2004 
– Ivan Marcos a Al Seed z Velké Bri-
tánie. Jejich hra nazvaná Raw Beef 
(Syrové hovězí) je směsí pantomimy, tan-
ce a grotesky, postavenou na vynikají-
cích fyzických a hereckých schopnostech 
obou umělců. Oblečeni do broskvových 
baletních sukének jsou spolu v místnosti, 
kde je jen špinavé prostěradlo, kus pro-
vazu, bedna a smeták na podlahu. To, co 

předvedou, odkazuje zpět k tzv. lazzi ko-
medie dell´arte, slovním i hraným komic-
kým výstupům a kouskům.

Raw Beef je smutný i veselý. Pro-
pracované gagy vyhrocené do absurdi-
ty se střídají jeden za druhým, to vše ale 
na pozadí strachu i bezstarostnosti obou 

přítomných mužů, kteří se ocitají 
v důvěrně známých životních situa-
cích. Hra provokuje, dotýká se na-
šich emocí. Máme vtíravý pocit déjà 
vu a zároveň se nemůžeme ubránit 
záchvatům smíchu. Tvůrci po nás 
chtějí, abychom zjemnili naši schop-
nost vnímat a znovu a jinak pocho-
pili, co je lidská křehkost, nejistota 
a selhání.

Britský průvodce divadlem (The 
British Theatre Guide) o hře napsal: 
„Chcete-li pořádné sousto, tohle je 
ono. Pokud se toto představení bude 
hrát ve vašem okolí, nepropásněte 
ho, i kdybyste se měli trmácet něko-
lik kilometrů sněhovou bouří. Štědré 
herecké výkony by rozmrazily i ram-
pouchy ve vagíně Ledové královny... 
Klenot vizuálního divadla, který udi-

vuje svěžími a originálními myšlenkami 
a neuvěřitelnou energií herců...“

Divadelní přehlídka Fringe Off se po-
prvé konala v minulém roce. Pořádá ji 
Palác Akropolis ve spolupráci s ředite-
lem Fringe festivalu Praha Stevenem 
Govem. -akr-

Syrové hovězí v Akropoli

V Galerii pod radnicí na Hav-
líčkově nám. je do 20. října 
k vidění výstava obrazů Vladi-
míra Fortina a Vladimíra Vše-

tečky (na snímku zleva). Obou autorů, 
z nichž první na Žižkově žije a druhý 
pracuje, jsme se zeptali, na co se mo-
hou návštěvníci expozice těšit: „Mé 
obrazy jsou sice abstraktní, ale ve sku-
tečnosti jsou to kra jiny. Z reálu vypre-
paruji prvky, ze kterých sestavuji vlastní 
svět... Považuji se za krajináře.“ (V. V.)
„Vystavuji dva ty py obrazů, abstrakce 
versus krajina a fi gura.“ (V. F.) 

A jak spolu jejich díla sou visí? „Jsme 
staří přátelé, shodneme se v názorech 
na umění a vycházíme ze spo lečných 
zásad výstavby obrazu. Naše práce jsou 
podobné či příbuzné, oba máme také 
rádi větší formáty.“

-red-

Výstava dvou Vladimírů

V hlavní roli akustická kytara

Foto: K. Wilkinson

Foto:  B. Holomíček

INZERCE

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

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

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)

Kre j čovs tv í
OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ I KOŽENÝCH VÝROBKŮ

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA • VZORKOVÁ PRODEJNA

Seifertova 95, Praha 3, tel.: 602 839 197, 604 648 953 
(TRAM 5, 9, 26 – zastávka Lipanská) 

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

� Salon Věra – dámské, pánské, dět-
ské kadeřnictví, pedikúra a manikúra, 
Praha 3, U Kněžské louky 1, přijme 
okamžitě manikérku. Osobní jednání, 
živnostenský list. Tel. 284 828 986
� Krejčovství v Praze 3 přijme vyuče-
nou dámskou krejčovou. Nástup mož-
ný ihned. Tel. 604 648 953
� 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 z pozůstalosti dřevěné a ko-
vové rámy, hračky, skleničky, půllitr 
s cínovým víčkem, kufříkové gramo 
na kliku. Tel. 274 814 448
� ZEDNICKÝ SERVIS. 
Tel. 222 719 022, 602 212 089
� Vyklízíme, odstěhujeme, přestěhu-
jeme. Tel. 272 767 360, 606 220 098
� 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
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel./fax: 220 807 635, mobil:
723 339 160, 607 240 407
� Psací stroje, kalkulačky – opravy. 
Tel. 241 412 507 
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600 
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584
� Vyměním obec. 2+1 (60 m2) na Žiž-
kově za podobný nebo menší (50 m2) 
kdekoli v Praze (i před privatizací). 
Tel. 728 371 309
� Vyměním pěkný byt 2+1, 90 m2, 
s bohatým přísl., vlast. top., za men-
ší, 50–60 m2, stát. před privatizací. 
Ostatní dohodou. Tel. 283 892 241, 
721 970 903
� Rodina koupí byt 3+1 od 68 m2 výše 
v Praze 3. Balkon, sklep a výtah vítán, 
ale není podmínkou. Možno i před re-
konstrukcí. Tel. 737 337 529 

� Vyměním byt před privatiz., 50 m2, 
Želivského 9, I. kat., za podobný v této 
lokal. P3. Jen státní. Tel. 728 032 656
� Vyměním 1+1 jako 2+kk v P3 za 3+1 
v Praze 2, 3, 10. Tel. 737 055 636
� 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 
� Hledám byt v Praze 3, dr., OV, 
i před re kon. Seriózně. Tel. 732 162 217
� Pronajmu družstevní garáž u Ol-
šanského nám. Tel. 257 950 270

Společnost RE/MAX, největší světový 
obchodník s realitami působící v 57 ze-
mích světa, hledá do své pražské kan-
celáře motivované lidi na pozici realitní 
makléř/ka. Nabízíme výjimečné ohod-
nocení, klimatizované kanceláře v nově 
zrekonstruovaném objektu, mobil. tele-
fon, notebook, po zapracování i osobní 
auto mobil. Požadujeme min. SŠ vzdělání, 
pracovitost, flexibilitu, komunikativnost, 
znalost AJ a realitního trhu výhodou. Info 
na 603 147 394 (p. Kubala). Vaše CV posí-
lejte na frantisek.kubala@remax-czech.cz.

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

Dne 11. 10. 2005 oslaví paní Marie 
Bláhová své 80. narozeniny. K tomuto 

jubileu ji celá rodina děkuje za její 
láskyplnou péči a přeje do dalších let 

hodně zdraví a spokojenosti. 

9. 10. by se dožil 75 let Mgr. Josef 
Šaroun, učitel na ZŠ Lobkovicovo nám., 
dobrý a obětavý člověk. Stále vzpomíná  

manželka Helena, rodina a přátelé. 

RAD_10_04.indd   1RAD_10_04.indd   1 27.9.2005   4:12:0027.9.2005   4:12:00



INZERCE  5Radniční noviny Prahy 310  2005

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

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 akce pro rekonstrukce panelových domů •
Krásova 701/3, Praha 3

Kupon na slevu

   25%

� MNOŽSTEVNÍ SMNOŽSTEVNÍ SLEVY AŽ 30 %LEVY AŽ 30 %

Slevy nelze sčítat.
Kupon platí do 31. 10. 2005 při zakázce nad 50.000 Kč.

VETERINÁRNÍ KLINIKA

MVDr. Kateřina Tandlerová
Na Hlídce 22, Praha 3

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

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

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

So: 9–12 hod., Ne: 16–19 hod.

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

ANGLIČTINA 
o víkendech (15–20 hod.)
NĚMČINA, RUŠTINA, 

FRANCOUZŠTINA 
o nedělích

RODET – RNDr. Dana Čiháková
Bořivojova 12, Praha 3 

tel.: 222 729 149 • mobil: 603 869 113
www.volny.cz/rodet

VÝUKA ANGLIČTINY
• pro dospělé • individuální 
přístup • v malých skupinách

Pod Parukářkou 6, Praha 3
tel.: 222 581 944 e-mail: koman@mbox.vol.cz
mobil: 607 882 434   http://komanova.webpark.cz

Mohl byste ve většině vlastních politických 
rozhodnutí zastupovat sebe samého? Zveme Vás na 

SETKÁNÍ VOLIČŮ KSČM 
se zastupiteli Prahy 3 a jejich hosty v pondělí 10. 10., 

7. 11. a 12. 12. vždy v 17–19 hod. v předsálí svatební síně 
Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 2. patro – první téma školství.

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 

ÚČETNÍ FIRMA ZPRACOVÁVÁ
• účetnictví a daňovou evidenci malých organizací 

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

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

! ! !  O P Ě T  O T E V Ř E N O  ! ! !
•příjemné posezení 

•vzorná obsluha•příznivé ceny
• obědy od 50,- Kč • celodenní nabídka 

steaků, ryb, těstovin, salátů, polévek 
a dezertů • skvělá domácí i zahraniční vína 
• možnost uspořádat narozeninové party, 

catering, rauty, svatby a promo akce

Při předložení inzerátu obdržíte k hlavnímu jídlu dezert a kávu ZDARMA! 

�

Kubelíkova 22, Praha 3, tel.: 775 999 414, 222 722 007, fax: 222 714 248
OTEVŘENO DENNĚ 1100–2300 hod.

�
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

20. 9. – 20. 10. VLADIMÍR FORTIN 
a VLADIMÍR VŠETEČKA –
OBRAZY

25. 10. – 24. 11. MARTIN STANOVSKÝ 
– FOTOGRAFIE (vernisáž 25. 10. 
v 17.00)

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

  1. so 17.30 UNAVENI SLUNCEM
20.30 JARO, LÉTO, PODZIM, 
ZIMA... A JARO
22.45 KOUŘ

  2. ne 17.45 PIANISTA
20.30 OLIVER TWIST

  3. po 18.00 SMRT V BENÁTKÁCH (FK)
20.30 NOC NA ZEMI

9 BRAN
VI. ročník festivalu 

česko-německo-židovské kultury
  4. út 18.30 TROMBENIK (koncert)

20.30 Zahájení festivalu: 
ARCHIVNÍ NĚMÉ FILMY 
J. MOROZOVA (hudební 
doprovod: The Sound & Light 
Cinematic Duo)

  5. st 15.30 PÁTRÁNÍ PO ESTER 
(FK pro SŠ)
18.00 POLNOČNÁ OMŠA
20.30 ...A PÁTÝ JEZDEC JE 
STRACH

  6. čt 18.00 KOČÁR DO VÍDNĚ
20.30 SMRT SI ŘÍKÁ 
ENGELCHEN

  7. pá 18.00 ADELHEID
20.30 ZÁNIK SAMOTY BERHOF

  8. so 10.00 Nový pohled – II. světová 
válka v dokumentárních filmech 
po r. 1989: NACISMUS –
VAROVÁNÍ HISTORIE (6 dílů –
začátek každého vždy v celou 
hodinu)
16.00 OSVOBOZENÍ 
ZÁPADNÍCH ČECH 
AMERICKOU ARMÁDOU 
V R. 1945, OSVOBOZENÍ 
MORAVY A SLEZSKA
18.00 MUSÍME SI POMÁHAT
20.30 DÉMANTY NOCI

  9. ne 10.00 Nový pohled: HITLER 
A HOLOCAUST (6 dílů – začátek 
každého vždy v celou hodinu)
16.00 JALTA – MÍR, SÍLA 
A ZRADA
18.00 SPALOVAČ MRTVOL
20.30 Zakončení festivalu: 
ROZSOVY PÍSNĚ

FESTIVAL 
BOLLYWOODSKÉHO FILMU

10. po 17.00 MUGHAL-E-AZAM
20.30 VEER ZARA

11. út 17.30 ČISTOTA SRDCE
20.30 DEVDAS

12. st 15.30 KINSEY (FK pro SŠ)
17.30 PĚŠÁK
20.30 MR. INDIA

13. čt 18.00 TAJUPLNÝ VLAK
20.30 MRTVÝ MUŽ

14. pá 18.00 HRUBEŠ A MAREŠ JSOU 
KAMARÁDI DO DEŠTĚ
20.30 ŠTĚSTÍ
22.30 DIVOKÉ VČELY

15. so 18.00 HRUBEŠ A MAREŠ JSOU 
KAMARÁDI DO DEŠTĚ
20.30 STOPAŘŮV PRŮVODCE 
PO GALAXII
22.45 REVIZOŘI (FK)

16. ne 18.00 OBČANSKÁ VÝCHOVA
20.30 HRUBEŠ A MAREŠ JSOU 
KAMARÁDI DO DEŠTĚ

17. po 18.00 ZUŘÍCÍ BÝK (FK)
20.30 PLECHOVÝ BUBÍNEK 
(FK)

18. út 18.00 PINK FLOYD: THE WALL 
(FK)
20.30 SLADKÝ ŽIVOT (FK)

19. st 15.30 PROKLETÁ ARGENTINA 
(FK pro SŠ)
18.00 SLONÍ MUŽ
20.30 SIN CITY

20. čt 18.00 TAJUPLNÝ VLAK
20.30 NECHOĎ KLEPAT 
NA DVEŘE

21. pá 18.00 TAKING OFF
20.30 a 22.45 WALLACE 
A GROMIT: PROKLETÍ 
KRÁLÍKODLAKA

22. so 18.00 BRAZIL (FK)
20.15 RAY
23.00 ŽENY PRO MĚNY

23. ne 18.00 WALLACE A GROMIT: 
PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA
20.30 HRUBEŠ A MAREŠ JSOU 
KAMARÁDI DO DEŠTĚ

24. po 18.00 ŠTĚSTÍ
20.30 OZVĚNY „MUSIC ON 
FILM – FILM ON MUSIC“

25. út 18.00 NOC NA ZEMI
20.30 3-IRON

26. st 15.30 LEKCE FAUST (FK pro SŠ)
18.00 MRTVÝ MUŽ
20.30 MANDERLAY 
(předpremiéra)

NA PŘÁNÍ AERODIVÁKŮ II.
27. čt 18.00 HRUBEŠ A MAREŠ JSOU 

KAMARÁDI DO DEŠTĚ
20.30 AEROKRAŤAS 2005 
(projekce vybraných filmů –
divácká soutěž, část I.)

28. pá 18.00 MANDERLAY
20.45 AEROKRAŤAS 2005 
(projekce vybraných filmů –
divácká soutěž, část II.)

29. so 17.00 MARKÉTA LAZAROVÁ
20.30 AEROKRAŤAS 2005 
(vyhlášení výsledků soutěže 
+ koncert: Xavier Baumaxa)

30. ne 18.00 MŮJ MILÁČEK RÁŽE 6,65
20.30 NOČNÍ HLÍDKA

31. po 18.00 OBČANSKÁ VÝCHOVA
20.30 SUPER SIZE ME

FILMY PRO DĚTI
  1. so 15.30 CÍSAŘŮV SLAVÍK
  2. ne 14.00 MACH A ŠEBESTOVÁ
15. so 15.30 ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA
16. ne 14.00 KÁŤA A ŠKUBÁNEK
22. so 15.30 KRTEČEK A TELEVIZOR
23. ne 14.00 TAJEMNÝ KOCOUREK 

MIKEŠ
29. so 15.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
30. ne 14.00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

DIVADLO PRO DĚTI
  2. ne 16.00 TŘI MALÁ PRASÁTKA 

(divadlo Buchty a loutky)
16. ne 16.00 TAM, KDE ŽIJÍ DIVOČINY 

(M. Míková, H. Řepová 
a divočácká kapela)

23. ne 16.00 DUHOVÉ BUBLINY 
(V. Strasser)

30. ne 16.00 HUSY NA TAHU 
(M. Míková a T. Novotný)

FILMY PRO SENIORY
  4. út 10.00 PŘÍLIŠ DLOUHÉ 

ZÁSNUBY
11. út 10.00 RAY
18. út 10.00 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO 

ŠÍLENSTVÍ
25. út 10.00 HOTEL RWANDA

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB 
 
  1. so 19.30 VISACÍ ZÁMEK 

(křest alba) *
  4. út 19.30 Future Line: ANNIE´S TRIP 

+ CARPE DIEM *
  5. st 19.30 FRU FRU *
  6. čt 19.30 J. SCHUBERT: Sám a sám
  7. pá 19.30 EGGNOISE, 

host: PSYCHONAUT *
  8. so 13.00 PRO-ROCK 

(soutěžní přehlídka mladých 
rockových kapel)

  9. ne 19.30 DIVOKÝ SRDCE (křest 
alba), kmotr: P. SHÖENFELT *

10. po 19.30 VYPSANÁ FIXA *
11. út 19.00 M. Gira´s ANGELS 

OF LIGHT (ex SWANS), 
support: AKRON/FAMILY

12. st 19.30 Benefiční večer Amnesty 
International: IVA BITTOVÁ 
& BARBARA MARIA WILLI, 
KAL Y KANTO

14. pá 10.00 Divadlo před dvanáctou: 
DIVADLO LAMPION –
O perníkové chaloupce *
19.30 COCOTTE MINUTE *

16. ne 19.55 I. MALIJESKÝ – J. RUDIŠ: 
Monoskop – O Lásce a Vědě 
(literární šou pro živé i mrtvé; 
hosté: I. Gutierez, V. Shock 
a A. Einstein)

17. po 19.00 MAHALA RAI BANDA
18. út 19.30 Future First Line: 

JELIZAVETA BAM *

19. st 19.30 DIVADLO NABLÍZKO: 
Tracyho tygr

20. čt 19.30 Tolerance 2005: GOTHART *
22. so 19.30 EuroConnections: 

MUTABOR + TLESKAČ
24. po 19.30 TEATR NOVOGO 

FRONTA: Hamlet or not to be 
(sólové představení Y. Gertsmana)

25. út 19.30 Future Line: LIVING 
ROOM + QUITE QUIET

26. st 19.30 KRUCIPÜSK (křest alba)
27. čt 19.30 Fringe Off: HOAX 

PRODUCTIONS – Raw Beef 
(česká premiéra)

29. so 19.30 KAREL PLÍHAL
30. ne 19.30 Kytara napříč žánry: PEŇA 

FLAMENCA, host: MARTHA 
ELEFTERIADU

31. po 19.30 Future Line: BBQ 
+ CHOCOLATE JESUS *

VÝSTAVA
5. 10. – 4. 11. LABE-ELBE (DOTEKY 

2005): Na cestě – Auf dem Weg 
(pořádá Sukus)

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

  4. út 19.30 J. KREJČÍ – klarinet, 
J. KULHAN – violoncello, 
M. SEKERA – klavír (V. Pichl, 
E. Douša, A. Honegger, 
O. A. Tichý, J. Brahms)

  6. čt 19.30 MUSICA BOHEMICA
  8. so 15.00 J. OSTRÝ – flétna, 

L. ŠABAKA – klavír, PLZEŇSKÉ 
FLÉTNOVÉ KVARTETO 
a C. TERILTZIAN – flétna 
(A. Rejcha, J. Casterede aj.)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

10. po 19.30 PRAŽŠTÍ PĚVCI 
a sólisté (scény z italských 
oper – G. Donizetti, V. Bellini, 
G. Rossini, G. Verdi)

17. po 19.30 M. ČUJANOVÁ – soprán, 
L. NOHEJLOVÁ – mezzosoprán, 
J. ZÁRUBA – baryton, J. MOJŽÍŠ 
– flétna, T. PYKAL – klavír:  
Romantický večer (W. A. Mozart, 
L. van Beethoven, F. Schubert, 
F. Mendelssohn-Bartholdy, 
R. Schumann aj.)

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

19. st 19.30 KARMÍNA: Ó světe, 
milý světe

20. čt 19.30 108 HZ: Mundus Canis –
Psí svět (V. Matoušek, P. Bakla, 
J. Cage, G. Crumb)

22. so 15.00 H. VELICKÁ – violoncello, 
M. RADA – klavír (J. S. Bach, 
J. Suk, A. Arutjunjan, L. Janáček, 
F. Chopin)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

24. po 19.30 V. BINAROVÁ – viola,
K. DOHNAL – klarinet, 
V. ČERNOHORSKÁ – klavír 
(W. A. Mozart, H. Vieuxtemps, 
C. M. von Weber, J. Francaix, 
B. Kovacs, P. Jeanjean)

26. st 19.30 K. KOŠÁREK – klavírní 
recitál (J. V. H. Voříšek, 
B. Martinů, B. Smetana, 
G. Gershwin)

31. po 19.30 PENGUIN QUARTET 
(J. Haydn, H. Wolf, 
L. van Beethoven)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
15. 9. – 7. 10. Výstava z produkce 

nakladatelství Bonaventura
13.10. – 11. 11. O. KARLÍKOVÁ: 

Křídla – Země (kresby)

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.
  4. út 20.00 M. Vraný: Tam za rohem 

+ Tak, a teď?
6., 13. a 20. 19.30 Uvolněte se, prosím 

(talk show J. Krause)
8. – 9. 20.00 M. Rebcová a BA-TO-CU; 

P. Černá – A. A. Gonzalez (Entre 
Pasos): Sonidos de un Sueno 
(česká premiéra)

10. – 11. 20.00 L. Ottová: Homo 
sentimentalis; P. Mika, O. Cobos, 
VerTeDance: Beneath the Silence

18. – 19. 20.00 M. Kozánek: Omša 
(premiéra); Z. Kozánková: Cocoon 
Invisible (premiéra)

24. po 20.00 V. Ondrašíková: Unique; 
L. Stránská: V každé z nás

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  5. st DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ
  6. čt ŠVESTKA
  9. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
11. út DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
16. ne 16.00 a 19.00 HOSPODA 

NA MÝTINCE
18. út ZÁSKOK
19. st VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY 

TŘÍDNÍ KNIHY
25. út AFRIKA
26. st CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
27. čt LIJAVEC
30. ne 16.00 a 19.00 BLANÍK

DIVADLO KONZERVATOŘE
3. a 24. J. Garner: PROBOUZENÍ
10. po T. Trapl, R. Genzer: VÝPRODEJ!
17. po Moliére: ŠKOLA PRO ŽENY

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC
  4. út J. Kolár: KROKET 

(Divadlo Pibimpap-Rizoto)
  7. pá P. Aplim: ODYSSEUS 

(Popraskd – Gymnázium Polička)
23. ne P. Macháček: MLEJNEK 

(Divadlo Kámen)
29. so V. Havel: ZAHRADNÍ SLAVNOST 

(Divadlo Na tahu Praha)
31. po V. Havel: VYROZUMĚNÍ 

(Klicperovo divadlo Hradec Králové)

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).

  4. út 19.30 Recitál Z. Růžičkové –
Hudební škola hl. m. Prahy, 
Komenského nám. 9

11. út 19.00 a 21.00 Brundibár 
(dětská opera) – ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad 7, 8

13. čt 19.30 Violoncellový recitál 
J. Hoška – Atrium, Čajkovského 12

16. ne 19.00 Koncert vítězů 3. ročníku 
Písňové soutěže Bohuslava 
Martinů – Hudební škola hl. m. 
Prahy, Komenského nám. 9

18. út 19.30 Bach v Betlémské kapli 
na Žižkově – Prokopova 4

19. st 20.00 a 21.30 Zpívající právník 
na poště – Olšanská 9

20. čt 19.30 Linha singers – hotel 
Olšanka, Táboritská 23

22. so 16.00 1. žižkovský kabaret 
„Illusion“ – hotel Ariston, 
Seifertova 65

24. po 19.30 Mozart v gala a japonská 
hudba – hotel Dorint Don 
Giovanni, Vinohradská 157A

25. út 19.30 Blues pro bláznivou holku –
Vikadlo, Bořivojova 86

28. pá 16.30 Varhanní koncert 
v Památníku na Vítkově

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

Turistický oddíl Ulita nabírá nové členy, 
info na www.turistikavulite.aktualne.cz.
* přihlášení nutné předem
 1. – 2. Puťák do Českého ráje – pro děti 

a mládež do 26 let (cena 250 Kč) *
  2. ne 16.30–19.00 Diskotéka v Beztíži 

(cena 30 Kč, Beztížáci 15 Kč) 
  7. pá 14.00–16.00 Art studio – škrobový 

papír (cena 40 Kč) *
7. – 9. Taneční, nebo výtvarný víkend 

ve Žloukovicích (cena 200 Kč) *
14. pá 14.00–18.00 Art dílna – hrátky 

se zvířátky (cena 40 Kč) *
15. so 9.00–18.00 Arteterapie: Barvy –

seminář pro mládež a dospělé 
(cena 340 Kč, studenti 260 Kč) *

15. so 9.00–17.00 Hlas – rytmická dílna 
pro mládež a dospělé (cena 120 Kč) *

21. pá 14.00–16.00 Art studio – ubrousky 
na textil (cena 40 Kč) *

23. ne 15.00–17.00 Šnečí studio – pro děti 
od 6 do 10 let a jejich rodiče 
(cena 40 Kč/rodina) *

26. – 30. Za Kelty do Nižboru – pobyt  
ve Žloukovicích (cena 600 Kč) *

26. st 9.00–17.00 Výlet do aquaparku 
(cena cca 150 Kč) *

27. čt 9.00–17.00 Drakiáda – výroba draků 
a jejich pouštění (cena 90 Kč) *

Říjnové 
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov

  9. ne 18.00 s 1. FC Brno B
16. ne 18.00 s MFK Ústí n. Labem
30. ne 18.00 s FC Hradec Králové

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17)
12. st 18.00 K. Stejskal: O papíru 

vyráběném ze dřeva z deštných 
pralesů a důsledcích tohoto po-
čínání (přednáška)

Církev československá husitská 
– Žižkův sbor
(nám. Barikád 1)
12. st 17.00 ThMgr. R. Krau so vá: 

Jan Žižka, tajemství smrti a po-
hřbu husitského vojevůdce (před-
 náška)

Českobratrská církev evangelická 
– Betlémská kaple na Žižkově
(Prokopova 4)
20. čt 18.00 PhDr. Michal Flegl: 

Poustevníci v době reformace 
(přednáška)

Galerie Krásova 37
17. 9. – 15. 10. výstava J. Vašků 

„Fragmenty pražského ghetta“ 
– fotografie

17. 10. – 15. 11. výstava M. Novot-
né – malba na textil

Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  6. čt 19.00 B-4
13. čt 19.00 Tygr gang

20. čt 19.00 Umělá hmota
27. čt 19.00 Psychohlína

Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
11. út 16.30 V. Toběrná: O přírodě 

na Žižkově (beseda)
25. út 16.30 V. Ebr: Ze světa knih 

(beseda)

Nová Trojka
(Jeseniova 19)
  4. út 10.00 přednáška Tempera-

menty dětí
5., 12., 19. a 26. 15.00 dárková díl-

na (malování na kamínky; zdo-
bení rámečků – mušličky; papí-
rová housenka na tužky; tisk 
na trička)

11. út 10.00 beseda Dula u porodu
15. a 16. 9.00 a 14.00 pletení ko-

šíčků (rezervace – tel. 605 514 046)
18. út 9.30 a 10.30 muzikoterapie
21. pá 10.00 Divadélko Krab: Jak 

medvědi vařili
26. – 28. centrum uzavřeno

Římskokatolická církev
  1. so 19.00 M. Dvorský a S. Hou-

da-Šaturová – benefiční koncert 
v kostele sv. Prokopa (vstupen-
ky – síť Ticket Art anebo hodinu 
před koncertem v místě konání)

  8. so 14.00 prohlídka kostela sv. 
Josefa na nám. Republiky a ulic 
a budov v okolí směrem k Ma-
sarykovu nádraží

11. út 18.00 M. Szabo a K. Schwar-
zenberg: Česká šlechta kdysi 
a dnes (benefiční beseda v Atriu, 
Čajkovského 12; vstup volný)

16. ne 9.30 návštěva arcibiskupa 
M. Vlka na Žižkově u příležitosti 
biřmování v kostele sv. Prokopa

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
12. st 14.00 vycházka do Klánovic 

(sraz na stanici tram. č. 1, 9 a 16 
„Spojovací“)

14. pá 16.00 Albatros: Setkání s kla-
siky operety (pořad v Nové Trojce, 
Jeseniova 19; přezutí s sebou)

26. st 14.00 prohlídka Lorety a No-
vého Světa (sraz na stanici tram 
č. 22 a 23 „Pohořelec“)

VOŠUP a SUPŠ
(Žižkovo nám. 1)
  4. út 16.00 vernisáž výstavy foto-

grafií L. Pavlucha (expozice po-
trvá do konce října)
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Novinky
pro seniory
Všem členům a ostatním seniorům, 

kteří oslaví v říjnu kulaté a půlkulaté na-
rozeniny, přejeme do dalších let hodně 
zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme:  
Ludmile Dolejšové, Milanu Homolkovi, 
Stanislavu Chaloupkovi, Hynkovi Krejčí-
mu, Miroslavě Nemazalové, Marii Práz-
novské a Věře Tarantové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Farní charita Žižkov pořádá od 6. 10. 
další pokračování šestitýdenního kurzu 
Trénování paměti. Lekce budou probí-
hat vždy ve čtvrtek v 15–16 hod. ve Far-
ním centru – Čajkovského 36. Pro dů-
chodce zdarma. Bližší informace na tel. 
721 132 671. Mária Uhnáková, 

Farní charita Žižkov

Nemoci pohybového aparátu
Minule jsme psali o zdravém život-

ním stylu, ke kterému patří rovněž do-
statek přiměřeného cvičení. Bohužel 
pohyb našeho těla a jeho částí může 
být – často i naší vinou – omezen. 
K tomu dochází např. při onemocnění 
kloubů, kostí, svalů, šlach, případně po-
jivové tkáně. Také u těchto potíží hra-
je velkou roli genetika. Zděděné vlivy 
našich předků nás mohou „předurčo-
vat“ k některým poruchám pohybové-
ho aparátu. Hlavní podíl však má vy-
soký věk, nezdravý životní styl nebo 
prodělání rozličných úrazů a někte-
rých nemocí.

Naše klouby můžeme nepřiměřeně 
zatěžovat, a to jak přílišnou, tak nedo-
statečnou fyzickou aktivitou. V obou 

variantách dochází k nevítaným změ-
nám příslušného kloubního aparátu 
včetně pouzdra, vazů a šlach. Napří-
klad u mnohých sportovců nebo profe-
sí, jako jsou třeba pokladači dlažebních 
kostek či podlah, se setkáváme s přetí-
žením kolenních kloubů doprováze-
ným rozvojem degenerativních změn, 
které nazýváme artrózou (v tomto pří-
padě gonartrózou). Dochází zde po-
stupně k poškození chrupavčité části, 
přičemž bolesti mohou být tak veliké, 
že je zapotřebí operačního řešení, kdy 
pacient získá tzv. endoprotézu. Podob-
ně a častěji bývá postižen kloub kyčel-
ní, a to coxartrózou, která také vyžadu-
je v pokročilém stádiu operaci.

Opakem přetížení je svým způso-
bem nečinnost, kdy dochází k nežá-

doucímu ochabnutí svalového aparátu,
který klouby nejen hýbe, ale též udr-
žuje jejich pevnost. Následkem může 
být oslabení celého kloubního aparátu 
spo jené s bolestmi, případně i zkráce-
ní šlach a svalů a omezení hybnos-
ti. K uvedeným potížím dochází velmi 
často při tzv. sedavých zaměstnáních, 
která mohou vést rovněž k poškození 
páteře, skolióze, bolesti hlavy, případ-
ně až posunu (výhřezu) intervertebrál-
ních disků – plotének.

Základem boje s těmito typický-
mi příklady tzv. civilizačních nemocí 
je přiměřený a všestranný pohyb s dů-
razem na nepřetěžování jednotlivých 
partií našeho těla.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Zdravotnické okénko

Málokdo si uvědomuje, že Olšanské 
a také Židovské hřbitovy leží na úze-
mí Žižkova v katastru Prahy 3. Větši-
na Pražanů žije v domnění, že hřbitovy 
jsou na Vinohradech. Rád bych připo-
mněl alespoň některé významné hrob-
ky, které se tu nacházejí.

Sousedící hrobky rodin Robitsche-
ků a Elbogenů najdeme při stěně na-
proti vchodu na Židovské hřbitovy 
(odd. 35). První z nich pochází z r. 1902, 
je z měkkého pískovce a má krásnou, 
dnes již opravenou branku mezi se-
cesními pylony, druhá – celá z tmavé-
ho leštěného kamene – vznikla o rok 
dříve. Obě jsou dílem nejvýznamnější-
ho projektanta počátku 20. století Jana 

Kotěry (1871–1923), který bývá ozna-
čován za zakladatele české moderní 
architektury. Od svých 28 let působil 
jako profesor na Uměleckoprůmyslo-
vé škole, od r. 1911 pak na Akade-
mii výtvarných umění v Praze. Krátce 
po svém příchodu z vídeňských stu-
dií do Prahy navrhl Jan Kotěra Peter-
kův dům na Václavském náměstí, kte-
rý však vyvolal velké polemiky. Kotěra 
byl obviňován z toho, že do českého 
hlavního města tahá vídeňskou módu, 
která sem nepatří. Po této hloupé kam-
pani se Kotěra stáhl a věnoval se men-
ším zakázkám, k nimž patřily i výše 
zmíněné hrobky.

Zdeněk Lukeš, historik architektury

Praha 3 a moderní architektura VII.

Máme při čtení románů a povídek Jaro-
slava Haška odhlížet od toho, že jejich 
autor není – mírně řečeno – zrovna vzo-
rem mravnosti?

Neřekl bych, že Hašek byl nemorální, 
ale souhlasil bych s tím, že byl amorální. 
Pro něj byla nejdůležitější otevřenost ži-
votu, tomu, co se všechno může stát, veli-
kému množství lidských povah, životní bi-
zarnosti. Toto vše ho lákalo. On dokázal 
psát i proti sobě, nedělalo mu to problém, 
protože měl hodně pseudonymů. I takové 
věci viděl jako komedii. Byl hráčem se ži-
votem a řečí.

Možná by také pomohlo rozlišování
osoby a osobnosti, jejich zaměňování ni-
kam nevede. Osoba Jaroslava Haška byla 
pro určité lidi – možná by se to týkalo 
i nás, kdybychom se s ním sešli – nepřija-
telná. Když ho budu posuzovat z hledis-
ka občanského, tak mu neodpustím. Ale 
kdy máme potřebu mluvit o autorovi? 
Dokud je živý nebo zasahuje do našich ži-
votů. Naopak osobnost spisovatele je to, 
co si z jeho textů vytvořím jako předsta-
vu. Ta je víc než osoba tvůrce. Vezměme 
si daleko živější případ Bohumila Hra-
bala. V posledních letech byl nepříjem-
ný, posílal všechny někam… V jeho ne-
dávno vydaných spisech najdeme i dopisy 
Janu Fojtíkovi a ústřednímu výboru stra-
ny, jak se snažil si něco vyžehlit. U Hraba-
la jako by šla osoba a osobnost od sebe. 
Myslím, že po čase se ukáže, co bude lidi 
víc zajímat: zda fakt, že se bál, nebo kni-
hy, co napsal.

Nechci ovšem celý problém bagateli-
zovat. Jsou situace, kdy vám osoba au-
tora zacloní přístup k jeho dílu. Nemá-

te k němu důvěru. A tu člověk ke čtení 
potřebuje.
Dobrý voják Švejk je stále jednou z nej-
známějších českých knih ve světě. V čem 
tkví její úspěch? V čem je tak univerzální?

Odpovím vám aforismem Karla Čap-
ka, který si u Haška nejvíce cenil jeho zna-
losti života: „Mnozí o něm psali, Hašek ho 
znal.“ Znát život znamená znát množství 
plošek, i těch, které jdou proti sobě. Tato 
ambivalence byla základem Haškova ta-
lentu a toho, co napsal.

Ve všech jazycích a kulturách se opa-
kuje, že je tady člověk jako jednotlivina 
a kolem něho něco, co ho šíbuje a mlátí 
s ním. Není třeba hledat ideologické vy-
světlení, jako u cibule se jednotlivé slup-
ky – vrstvy díla odlupují: že je proti válce, 
proti Rakousku, proti militarismu. A kde 
to má konec? Nemá. Švejk je otevře-
ný různým interpretacím, s každým dal-
ším čtením si všimneme něčeho, co nám 
dříve uniklo, odkryje se nám nějaká jeho 
jiná stránka. Lidé ho čtou proto, že je baví 
a že jim říká něco o životě.

Neměli bychom ale zapomínat také 
na skutečnost, že jeho světovému odpi-
chu nesmírně pomohl brzký a dobrý pře-
klad Grety Reiner do němčiny a Pet-
ra Bogatyreva do ruštiny nebo pozitivní 
kritiky, jako byla např. ta od Maxe Bro-
da. Nebýt těchto počinů, kdo ví, jak by to 
dopadlo. Vždycky hraje roli, kdo, kde a ja-
kým způsobem interpretuje. Mohlo se to 
posunout, ukázat později, nebo také vů-
bec neproniknout.
Jak vznikalo Haškovo nejslavnější dílo?

Hašek začal psát Švejka patrně v úno-
ru 1921, v srpnu, aniž by cokoliv řekl 

své ženě, odjel na Lipnici a už se nevrá-
til. Tam si posléze našel nezaměstnané-
ho chlapíka, jmenoval se Štěpánek, které-
mu vždycky dopoledne diktoval. A každý 
týden odesílal minimálně arch vydavateli 
Synkovi. Nechával si jen poslední stránku. 
Faktických nesrovnalostí je ale ve Švej-
kovi velmi málo, Hašek měl fenomenál-
ní paměť (viděl jsem v literárním archivu 
dvě verze jedné jeho povídky – tu první 
ztratil, a tak to napsal znovu: je mezi nimi 
rozdíl několika slov!).

Odkud čerpal? Vždyť to byl zázrak! 
Nešlo o fejeton, najednou psal desítky 
stran. Musel mít všechno v hlavě, náčr-
tů bylo minimum. Nesčíslně příhod, kte-
ré vypráví Švejk. Mechanismus jeho vy-
pravování je nepostižitelné kmitání a vy 
nemůžete nikdy vědět, jak skončí. Razil 
nový tvar, který nemá formální románo-
vou stavbu. Ohromil i takové kritiky, jako 
byl Arne Novák nebo F. X. Šalda. Ti si ale 
mysleli, že jde o splácaninu... Kdyby byla, 
tak by se nečetla. To není náhoda. A ostat-
ní není důležité.
A co samotná postava Josefa Švejka? 
Byl svým tvůrcem koncipován jako chyt-
rý človíček, který svým předstíraným blb-
stvím nastavuje zrcadlo vojenské zhova-
dilosti, nebo jako lstivý darebák, který 
hledí jen na svůj prospěch? Nebo je to 
ve skutečnosti opravdu jenom hlupák?

Za jednu z nejlepších interpretací Švej-
ka považuji Trnkův loutkový film, kte-
rý namluvil Jan Werich. Čte s hlubokým 
pochopením. Taky to někde říkal: „Švejk 
že je negativní postava? To je člověk, kte-
rý byl moudrý!“

Připravila Michaela Púčiková

Jaroslav Hašek byl hráčem 
se životem a řečí
Začátkem října bude na Žižkově odhalena 
jezdecká socha Jaroslava Haška, spisovatele, 
který dnes v povědomí lidí žije jako veselý bohém 
a kumpán, který nezkazil žádnou legraci. Z jeho 
životopisu však např. víme, že v roce 1918
odešel z československých legií k protivníkovi – 
Rudé armádě – a stal se bolševickým komisařem. 
Soudobí autoři na něj také nevzpomínají právě 
v dobrém... O rozhovor jsem požádala literárního 
vědce a znalce Haškovy tvorby Milana Jankoviče.

Stopaři jsou skautský oddíl pro hol-
ky a kluky ve věku 8 až 12 let. Sídlíme 
v Praze 3, nedaleko křižovatky „Ohra-
da“. Naše činnost probíhá po celý rok. 
Vrcholí v létě, na třítýdenním táboře 
v jižních Čechách.

Od podzimu do léta vyrážíme každý 
třetí víkend na jedno- až dvoudenní vý-
pravu do bližšího i vzdálenějšího oko-
lí Prahy. V přírodě pořádáme hry a sou-
těže na posílení ducha i těla. Překo-
náváme lanové lávky, vytváříme nej-
různější věci z přírodnin, házíme si lé-
tajícím talířem, šermujeme dřevěnými 
meči a děláme mnoho dalších zajíma-
vých akcí. Jindy zase navštívíme aqua-
park, muzeum, galerii apod., a to nejen 
v hlavním městě...

Každý týden se také koná schůz-
ka v naší klubovně na Žižkově. Trvá 
okolo hodiny a půl a bavíme se na ní 
především spoustou vypečených hří-
ček. Když je pěkné počasí, jdeme ven, 
do bazénu, na výstavu nebo přitažlivou 
formou poznávat pražská zákoutí… 
Sem tam se přiučíme, jak se neztra-
tit a „přežít“ nejenom v přírodním 
podmínkách. Jarní prázdniny trávíme 
na horách (poslední dobou jezdíme 
do Jeseníků).

Jak už bylo zmíněno, hlavní událostí 
naší celoroční aktivity je letní stanový 
tábor. Blízko tábořiště nedaleko Písku 
se nachází několik rybníků a řada hez-
kých míst, kde si můžeme hrát – třeba 
fotbal, softball, ale i petanque. Chodí-
me rovněž na výlety do okolní přírody 
i do města (byli jsme též na pštrosí far-
mě), zábavným způsobem se učíme an-
glicky. K večerům patří táborový oheň 
a posezení v teepee, povídání, divadlo 
a samozřejmě zpívání a hra na nejrůz-
nější nástroje (od kytary až po housle). 
Silní, ale hlavně odvážní jedinci sklá-
dají Hiawathovu zkoušku… Tábor je 
od začátku protkán etapovou hrou, 
ve které má každý možnost využít své 
znalosti a dovednosti a leccos nového 
se ještě naučit.

Během října přijímáme nové členy, 
kteří mají chuť zkusit po prázdninách 
zase něco jiného.

Markéta Strnadová, 
zástupce vedoucího oddílu

Kontakt:
Zelenky-Hajského 2, Praha 3 (klubovna)
tel.: 607 210 501
email: info-stopari@jeja.cz
http://stopari.jeja.cz

PŘEDSTAVUJEME

Stopaři – 150. oddíl 
skautů a skautek

Královské manévry
Minule jsme sledovali nástup husit-

ských sil a německého krále Zikmun-
da jsme zanechali v Kutné Hoře. Jak 
tedy zareagoval na všeobecné přípravy 
k obraně? Zdá se, že s nepříznivým vý-
vojem zatím vůbec nepočítal a zahájil 
inspekční cestu po hradech svého nebo-
hého bratra, spojenou s inventurou tam 
zanechaných pokladů (resp. toho, co 
z nich po všech zmatcích zbylo). V oka-
mžiku příchodu táborů (20. 5.) se zrov-
na nacházel na miniaturním Novém 
hradě u Kunratic. Jeho uherské vojsko 
se tam nevešlo, proto se utábořilo u Li-
tožnic, zaniklé obce mezi Běchovicemi 
a Dubčí.

Již v této situaci dochází ke sledu těž-
ko vysvětlitelných událostí – 23. 5. při-
cházejí do Prahy žatečtí, lounští a slán-
ští a Uhři se dávají na ústup, navíc tak 
zbrklý a neuspořádaný, že u Litožnic 
zanechali většinu svých zásob potravin, 
které následně ukořistili pražané a je-
jich spojenci! Jak si takové počínání jen 
vysvětlit? Zikmund ještě neměl žádné 
zkušenosti s vojenským uměním husitů, 

nebyl tudíž důvod k nějakému přehna-
nému respektu. Zničení jádra husit-
ských sil v poli mimo pražské hradby by 
pro něho nadto bylo více než vítané. Je-
diným možným vysvětlením je, že jejich 
početní převaha byla příliš citelná.

Ještě fatálnější ale bylo, že ustou-
pili rovněž kutnohorští, kteří směrem 
ku Praze přepravovali děla a další ob-
léhací stroje (Kutná Hora byla jediným 
městem v Čechách mimo Prahu, které 
disponovalo pokročilými metalurgický-
mi technologiemi). Artilerie se navráti-
la zpět a neexistuje jediná zpráva o tom, 
že by až do konce celé válečné kampa-
ně Kutnou Horu znovu opustila. Křižáci 
tak přišli o jedinou zbraň použitelnou 
při obléhání silně opevněné Prahy. Proč 
to tedy Zikmund dopustil? Možná ješ-
tě nedokázal dělostřelectvo, v té době 
žhavou technickou novinku, náležitě 
docenit, možná si byl naopak vědom 
jeho síly a nebezpečí plynoucího z toho, 
že mu zatím nedokáže poskytnout do-
statečnou ochranu. Pro husity by totiž 
děla byla příliš lákavou kořistí a jejich 
ztráta a přechod na nepřátelskou stra-

nu by pro královské vojsko znamenaly 
katastrofu...

Další cestu Zikmunda a jeho uher-
ského oddílu můžeme díky Vavřincovi 
sledovat velmi podrobně, ale jelikož 
to nepotřebujeme, budeme struční –
od Prahy se obrátil k severu na Sta-
rou Boleslav, 27. 5. byl v Mělníku, pak 
ve Slaném a 30. 5. v Litoměřicích. Od-
tud se přes Křivoklát, Žebrák, Točník, 
Karlštejn a Zbraslav vrátil z druhé stra-
ny na Nový hrad u Kunratic. A pak již 
nastoupil přímo na bojovou linii na Vy-
šehrad. Zároveň však začal opevňovat 
ležení ve Zbraslavském klášteře, což 
se zdá potvrzovat naši teorii, že jeho síly 
byly prozatím slabé – Zbraslav je sice 
rozlehlejší než Vyšehrad, nicméně ani 
ona příliš prostoru neposkytuje, je dob-
ře chráněna ze dvou stran vodou (mož-
nost jejího ostřelování z okolních kopců 
patrně král nebral v potaz), avšak k ak-
tivnímu útoku na Prahu je pro značnou 
odlehlost zcela nevhodná. Zikmund by 
se zde ocitl takříkajíc v ofsajdu!

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Otazníky kolem slavného vítězství III.

Kotěrovy hrobky na Židovských hřbitovech
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Strážníci kontrolovali 
dětská hřiště
V pondělí 5. září proběhla na území hl. m. Prahy preventivní 

akce, v rámci které městští policisté kontrolovali zejména dětská 
hřiště a pískoviště se zaměřením na sběr injekčních stříkaček a jehel. Na území 
městské části Praha 3 strážníci prohlédli všechna dětská hřiště a ostatní vytipova-
né rizikové lokality, přičemž nalezli 5 použitých injekčních stříkaček.

Upozorňujeme spoluobčany, aby se v žádném případě nalezených stříkaček ne-
bo jehel nedotýkali a obrátili se na městské strážníky (linka tísňového volání 156),
kteří zajistí jejich bezpečnou likvidaci. Bc. Dušan Machoň,

ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Závod automobilových a motocyklo-
vých veteránů na Vítkově, známý jako 
„Čtvrtmíle Žižkovem“, doznal v minu-
lém roce – ve svém jubilejním, patnác-
tém pokračování – podstatné promě-
ny. Na místo soutěžní záležitosti, kdy 
zájemci mohli na závěr sezóny změřit 
síly svých vozů na čtyřsetmetrové tra-
ti, nabídl jednoduchou orientační jízdu 
a následně korzo žižkovskými ulicemi 
a přehlídku krásných historických stro-
jů před radnicí Prahy 3. Vzhledem k to-
mu, že toto nové pojetí přilákalo na-
vzdory nepřízni počasí nejen nemálo 
diváků, ale i rekordní počet účastníků, 
chtějí v něm pořadatelé (Veteran Vin-
tage Club Praha spolu s třetí městskou 
částí) pokračovat i nadále.

Letošní ročník se uskuteční v sobotu 
8. října, začátek je jako obvykle na Vít-
kově (mezi 8 až 10.30 hod. proběhne 
přejímka a výstava vozidel a zvláštní 
zkouška). V půl dvanácté odtud startu-
je první automobil na trasu „4 a ¼ mí-
le Žižkovem“ – přes zastávku u koste-
la Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. 
Jiřího z Poděbrad zpět k Památníku. 
Ve 14 hod. vyjede konvoj veteránů spo-
lu s policejním doprovodem na projížď-
ku žižkovskými ulicemi (Ohrada, Ja-
na Želivského, Vinohradská, nám. Jiří-
ho z Poděbrad, Ondříčkova, Lupáčova), 
která skončí u radnice na Havlíčkově 
nám. Zde budou vozy vystaveny přibliž-
ně od 14.30 do 16 hod.

-red-

Veteráni znovu vyjedou do ulic Žižkova   

Střelbu z kuše, první kroky na chů-
dách, slalom na koloběžce, lov láhví ry-
bářským prutem, přetahování lanem, 
házení míčků na terč a mnoho dalšího 
si mohly vyzkoušet všechny děti, kte-
ré přišly odpoledne prvního školního 
dne na nám. Jiřího z Poděbrad. Několik 
dětských a mládežnických zájmových 
sdružení především z Prahy 3 tu v rám-

ci každoročně pořádané akce „Tahák“ 
předvádělo klukům a holkám různého 
věku, co všechno zajímavého se dá dě-
lat ve volném čase. Nechybělo ani pravé 
indiánské teepee a výtvarný stan, nemá-
lo diváků si našly i komentované ukáz-
ky historického boje s rozličnými sečný-
mi a bodnými zbraněmi.

-red-

I v letošním roce zajistilo hlavní 
město Praha ve spolupráci se svozo-
vými společnostmi a vybranými měst-
skými částmi možnost likvidace listí 
jírovce maďalu (koňského kaštanu), 
které je napadeno klíněnkou jírovco-
vou. Obyvatelé Prahy mohou toto lis-
tí shrabávat do pytlů, které lze zdar-
ma získat na 28 určených kontaktních 
místech a po naplnění buď přista-
vit ke stanovištím směsného odpa-
du a místa přistavení sběrných nádob, 
nebo bezplatně odevzdat na 13 kon-
taktních adresách či ve Spalovně ko-
munálního odpadu v Průmyslové uli-
ci, P-10 – Malešice (po–pá 6.00–18.00, 
so 7.00–15.00), kde se zneškodňují.

Celý seznam kontaktních míst je 
možné nalézt na internetové adrese 
www.praha3.cz, zde uvádíme pouze 
vybrané adresy.

Výdej prázdných pytlů:
• Magistrát hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 
P-1; p. Polák (236 004 376), po–pá 
8.00–12.00 a 13.00–16.00
• Pražské služby, a. s., Nové Mlýny 5, 
P-1; p. Dvořák (284 091 430), po–pá 
8.00–15.00
• Úřad městské části Praha 3, Havlíč-
kovo nám. 9, P-3; OTSMI (222 116 389, 
222 116 387), po–pá 10.00–14.00

Výdej prázdných pytlů 
a příjem pytlů naplněných listím:

• KOMWAG, podnik čistoty a údrž-
by města, a. s., Perucká 10, P-2; pí Mi-
ňovská (236 040 000, 263 040 027), 
po–pá 8.00–15.30
• Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Pod Šance-
mi 1, P-9; p. Weinfurter (284 098 581), 
po–pá 8.30–17.00, so 8.30–15.00

-red-

Na pomoc v mateřství je zaměřen 
nový klub, který se začátkem října ote-
vře v Domě dětí a mládeže Prahy 3 
(Na Balkáně 100). Dostal název Ulit-
ka a maminkám s dětmi a těhotným že-
nám nabídne mnoho zajímavých a uži-
tečných programů – odborné přednášky 
včetně medicínských, právní poraden-
ství, cvičení s miminky i malými kluky 
a holkami, pohybové dílny, arteterapii 
a muzikoterapii, společné výjezdní ak-
ce, psychologické semináře pro budou-
cí matky, těhotenská cvičení – např. gra-
vidjógu či orientální tanec, masáže, bur-
zy dětských potřeb a oblečení a ledacos 
dalšího (v případě akcí určených pouze 
pro dospělé se zajištěným hlídáním je-
jich ratolestí). 

Ulitka bude otevřena vždy od pon-
dělí do čtvrtka v 9 až 12 hodin, vstup je 
volný. Podrobnější informace lze získat 
na internetových stránkách www.ulita.cz, 

na tel. 271 771 012 (Mirka Tintěrová) či 
zasláním dotazu na e-mailovou adresu 
tinterova@ulita.cz. -red-

Ulita má Ulitku

Od konce předminulého století mo-
hou vždy jednou ročně změřit vytr-
valostní běžci své síly na stejné trase 
– mezi Běchovicemi a Žižkovem. Ani 
letošní rok nebyl výjimkou, účastní-
ci Mistrovství ČR v silničním běhu 
na 10 km – 109. Běchovic – startovali 
v neděli 25. 9. ve zmíněné obci a do cíle 
dobíhali na Pražačce. Nejlépe si v mis-
trovské kategorii juniorů, nad níž pře-
vzal záštitu starosta Prahy 3, vedl Ka-
mil Krunka z SK Nové Město n. Metu-
jí, druhý skončil Stanislav Kokaisl z AC 
Domažlice a třetí Jan Novák z PSK 
Olymp Praha. Pohár předal vítězi mís-
tostarosta Ing. Daniel Reisiegel.   -red-

Likvidace listí 
napadeného 

klíněnkou 

Stručně...
� Husitská teologická fakulta UK, 
městská část Praha 3, Společnost 
Vlastimila Kybala a Farní úřad Církve 
československé husitské na Žižkově 
zvou na slavnostní odhalení pamět-
ní desky historikovi a husitologovi 
prof. Františku M. Bartošovi, které 
se koná ve čtvrtek 6. 10. od 14.00 
ve Slavíkově ulici (dům č. 18/1190).
� Farní charita Žižkov organizuje
ve dnech 22. a 23. 10. od 9.00 
do 17.00 v Čajkovského 36 huma-
nitární sbírku oblečení, obuvi, byto-
vých textilií, přikrývek, kuchyňského 
nádobí a drobných elektrospotřebičů 
(vše čisté, funkční a vhodně zaba-
lené). Podrobnější informace na tel. 
736 242 333.
� Mezinárodní společnost Anto-
nína Dvořáka pořádá každé první 
úterý v měsíci od 14.30 v modliteb-
ně Českobratrské církve evangelické 
(Korunní 60, P-2) koncerty s výkla-
dem určeným hlavně pro senio-
ry (4. 10. – W. A. Mozart, E. Ysaye, 
1. 11. – A. Dvořák, J. S. Bach, 6. 12. 
– J. Suk, V. Novák, F. Chopin). Vstupné 
dobrovolné.
� DDM Praha 3 vyhlašuje podzimní 
soutěž pro děti a mládež do 26 let 
o nejlepší výtvarnou práci, nebo 
fotografii na téma „Můj Žižkov!“. 
Koná se v několika věkových kate-
goriích, na vítěze čekají ceny v hod-
notě min. 500 Kč. Soutěžní příspěv-
ky se jménem autora, jeho adresou, 
datem nar. a tel. kontaktem je třeba 
zaslat do 20. 11. na adresu: DDM 
Praha 3, Na Balkáně 100, 130 00 
Praha 3 (nejmenší formát výtvarné 
práce – A4, fotografie – 13x18 cm). 
Další informace poskytne Mgr. Jan 
Krajhanzl (e-mail: krajhanzl@ulita.cz, 
tel.: 271 771 012).
� Skautské středisko Gatagéwa 
pořádá ve dnech 10. až 15. 10. ve své 
klubovně v Bořivojově 27 pro všechny 
děti s rodiči i bez nich GatagewaFest  
– hry, soutěže, výtvarné dílny, bál, di-
vadlo, přehlídku vlastní filmové tvorby 
apod. Více na http://gatagewa.wz.cz.

Evropská zdravotnická laserová aso-
ciace (European Medical Laser Asso-
ciation – EMLA) svěřila pořádání své-
ho jubilejního, desátého mezinárodní-
ho kongresu o laserové medicíně Pra-
ze. Česká republika se tak stala první 
zemí z nových členských států Evrop-
ské unie, kde se tato významná akce 
konala. 

Setkání více než stovky domácích 
i zahraničních odborníků v dynamicky 
se vyvíjecím a pers pektivním lékařském 
oboru proběhlo ve dnech 16. až 18. září 
v hotelu Olšanka na Žižkově. Kongres 
Laser Praha 2005, na jehož organiza-
ci se podílela i třetí městská část, při-
šel pozdravit také žižkovský starosta 
Milan Český (na snímku, po jeho levi-
ci ředitel kongresu a zastupitel Prahy 3 
MUDr. Miroslav  Procházka).

-red-

Na Žižkově se konal prestižní lékařský kongres!

Kdo si hraje, nezlobí...

Kdo mě chce
    

1) 1745-05 pětiletá fena, kříženec německého ovčáka; veselá a poslušná, vhodná i do bytu. 
Nalezena s nečitelným telefonním číslem na obojku 12. 8. na rozhraní Prahy 3 a 10.

2) 1830-05 roční fena, sibiřský husky; vhodná k domku se zahrádkou, slyší na jméno 
Tarja. Původnímu majiteli odebrána pro neodpovídající péči a špatný výživný stav.

3) 1906-05 jedenapůlroční pes, kříženec německého ovčáka standardní velikosti; značně 
temperamentní, nevhodný k dalším zvířatům nebo dětem. Nalezen 2. 9. na Žižkově.

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

1 2

Běchovický běh
po stodeváté
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