
Před 100 lety zemřel 
Karel Hartig, stavitel 
a politik, který se 
o Žižkov zasloužil 
jako málokdo. 

Čtěte na straně 4.

Na 19 rozličných místech 
Prahy 3 proběhne 
na podzim 19 koncertů. 
Nekonvenční hudební 
festival je opět tady! 

Čtěte na straně 4.

Podle chat poznáte je. 
Sochařka a fotografka 
Veronika Zapletalová 
se zajímá o architekturu 
bez architektů. 

Čtěte na straně 7.
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Ražba tunelů pod Vítkovem a jejich 
napojení na železniční koridory patří 
k nejnáročnějším dopravním stavbám, 
které kdy byly na území České republiky 
uskutečněny. Kromě dvou nových dvoj-
kolejných podzemních úseků trati, které 
tvoří jádro projektu, budou vybudová-
ny čtyři železniční mosty a jeden tunelo-
vý. Vzniká také 300 metrů dlouhá silniční 
estakáda spojující Krejcárek a Palmov-
ku, která výrazně urychlí automobilový 
provoz mezi Žižkovem a Libní.

A co rozsáhlé stavební práce přine-
sou? Moderní propojení Hlavního ná-
draží se stanicemi v Libni, Vysočanech 
a Holešovicích slibuje zásadní zjedno-
dušení přestupů v Praze (všechny dál-
kové a mezinárodní osobní vlaky budou 
přijíždět na Hlavní nádraží), příměst-
ská a městská železnice bude zapojena 
do systému pražské hromadné dopravy, 
zlepší se spojení mezi Prahou a Středo-
českým krajem. V neposlední řadě bu-
dou uvolněny pozemky, které mohou 
být využity pro rozvoj města, což zname-
ná i zelenou pro parkové úpravy vrchu 
Vítkov. Celý projekt „Nového spojení“ 
má být hotov v prosinci roku 2010.

Oba tunely pod Vítkovem začaly vzni-
kat v letních měsících, ražba jižního (viz
snímek) byla zahájena již v červnu, se-
verní se buduje od začátku srpna.

-red-

Na úřad nejen 
pro razítka

Pohyb po žižkovské radnici vyža-
duje v těchto dnech jistou opatrnost. 
V záhybu chodby narazíte na lešení, 
co chvíli je potřeba překročit něja-
ké zakrytí podlahy nebo se vyhnout 
malíři se štětkou v ruce. V historické 
budově úřadu na Havlíčkově ná-
městí se právě maluje. Barevnost je 
přitom velmi odvážná a kontrastuje 
s tlumenými tóny, s nimiž se běžně 
shledáme v podobných prostorách 
jinde. Není to výmysl starosty nebo 
některého z aktivních úředníků, ale 
výsledek pečlivého stavebního prů-
zkumu. Ten určil, jaké barvy byly 
použity původně: současná výmal-
ba se tak co do barevnosti bude vel-
mi blížit té, která byla našimi před-
ky vybrána na konci předminulého 
století.

Letos byla dokončena také rekon-
strukce sklepa. Prostory, které mno-
ho let sloužily jako skladiště nej-
různějšího harampádí, se postupně 
proměnily ve velmi pěknou galerii. 
Během roku je zde k vidění celá řada 
zajímavých výstav. Už jste se by-
li na nějaké podívat? A do poloviny 
září bude hotova rovněž obnova
sálu, jenž byl svědkem krásného za-
čátku společného života bezpočtu
z vás. Řeč je o svatební síni. Žižkov-
ská radnice bude zase o něco krás-
nější. Jsem patriot, a tak musím do-
dat, že nejkrásnější v celé Praze.

Všechny zmíněné úpravy nedělá-
me pro pohodlí a uspokojení zdej-
ších úředníků nebo pánů radních. 
Radnice je veřejná budova a má být 
hezká a příjemná, aby se zde náv-
štěvníci, kteří přicházejí, cítili dob-
ře. Nikoli toliko úřad, kam se chodí 
pro razítka, ale též místo společen-
ských setkání. Proto ožívá při ma-
sopustu, proto se zde pořádají čet-
né výstavy a koncerty. Zkuste si sem 
při takové příležitosti najít cestu. 
Budete vítáni.

Milan Český,
starosta

Co se děje pod Vítkovem?

Hašek se 
již brzy odhalí!

Žižkovská radnice zve všech ny 
žižkovské patrioty a přízniv-
ce humoru recesisty Jaroslava 
Haška na odhalení jeho jez-

decké sochy! Slavnostní událost, k níž 
dojde ve středu 5. října v 16.00 hodin 
na Prokopově náměstí, doprovodí mj. 
salva c. a k. ostrostřeleckého pluku, 
přednes oslavné básně věnované au-
torovi dobrého vojáka Švejka, žižkov-
ská hymna i veselé scénky ze starého 
Žižkova. Účast přislíbila také řada zná-
mých tváří našeho kulturního a spole-
čenského života, možná přijde i největ-
ší český vynálezce a cestovatel – Jára 
Cimrman!

-jabr-

PÁTEK 23. září
12.00  slavnostní zahájení – vinice 

na Gröbovce
12.45  císařský průvod – Havlíčkovy 

sady – nám. Míru (13.00) – nám. 
Jiřího z Poděbrad (16.00)

nám. Míru
12.20 Krajanka
13.00  příchod císařského průvodu, 

vylisování prvních hroznů vína 
a přípitek

13.40  Kamulet – slovenský folklór
15.00  Pilgrim Pimple – poetický šantán
17.40  Irish Dew – irská a skotská hudba
19.00 Taliesyn – world music, folk
21.00  Noc na Karlštejně – filmová 

produkce pod širým nebem
radnice na Havlíčkově nám.

15.00 košt vín
nám. Jiřího z Poděbrad

16.00  příchod císařského průvodu, 
vylisování prvních hroznů vína 
a přípitek

16.25  začátek komponovaného histo-
rického programu – scénka hodo-
vání, dobová hudba a vystoupení 
kejklířů, příjezd vévody z Irska

16.50  historický šerm, rytířská klání, 
dobový tanec a hudba

17.55  rytířský turnaj na koních
18.25  rozloučení s císařským párem 

a jeho hosty

18.30  soutěž – pojídání hroznového 
vína na čas

19.15  Blue Effect, host: Vladimír Mišík
20.30 PRAŽSKÝ VÝBĚR

SOBOTA 24. září
nám. Míru

12.20 Pětník – vokální soubor
13.00 slavnostní zahájení 2. dne
13.20 Jiří Dědeček
14.40 2 + 1 – folk
15.50 Vltavanka
17.45 Cafe – rock
18.50 Armin Reich & Jazz Big Band
20.00  Aranytíz Néptánc Együttes – ma-

ďarská taneční skupina

nám. Jiřího z Poděbrad
14.00 příjezd císařského páru a dvora
15.00 šermířský turnaj
15.40 keltská hudba a tanec
16.15  mučení a poprava nehodného 

zlosyna
16.45 rytířský turnaj na koních
17.30 Jagabab – gotická hudba
18.30  soutěž – zdolávání historické 

překážkové dráhy
19.30 Žlutý pes
21.0 VLASTIMIL HORVÁTH

NEDĚLE 25. září
Karlovo nám.

10.00–18.30 návštěva císaře Karla IV. 
s chotí a dvorem, rytířský turnaj – pěší 
i na koních, dobová hudba a tanec, tržiště 
s ukázkou středověké krčmy

Doprovodné programy v průběhu 
Vinohradského vinobraní:

• dětský koutek (sladkosti, lukostřelba,
poníci) • ukázky sokolnických doved-
ností • středověké tržiště – dobová ře-
mesla (kovář, keramická dílna, svíčkař-
ství, zbrojíř, koželuh, vazba knih, koší-
kář) • ukázka žebravých mnichů • sběr 
a lisování hroznového vína • slavnostní 
průvod (herold, povozy, ozbrojená stráž, 
hudci, trubači a bubeníci, žongléři...)

Změna programu vyhrazena.

Program IX. ročníku Vinohradského vinobraníLoňský rok se do historie Vi no-
hradského vinobraní zapsal ja-
ko ročník plný změn v drama-
turgickém pojetí těchto oslav.

Žižkovská radnice, hlavní pořadatel pro-
jektu, vsadila na jejich převážně historické 
pojetí a předváděcí scénu doplnila velko-
kapacitní tribunou. Tento scénář se velmi 
osvědčil, a tak i letos nebude chybět bar-
vité ztvárnění historie dvoru Karla IV., 
zakladatele vinice na našem území. Náv-
štěvníci se mohou těšit na celou řadu 
akčních scén představujících tehdejší ře-
šení sporů – nesčetné šermířské souboje 
chrabrých mužů i nebezpečné jezdecké 
turnaje nebojácných rytířů, dozví se ně-
co nového z katovského řemesla a o ne-
chvalně proslulé tortuře, dočkají se též 
ukázek slastného dění na královském 
dvoře včetně kratochvílí, které se s touto 
dobou pojí... Scházet nebude stylizova-
né tržiště s mnoha známými, ale i netra-
dičními řemesly. Novinkou bude naučná 
stezka, která se bude proplétat rytířským 
ležením a přibližovat zhýralý a dobro-
družný život středověkých hrdinů. 

Letošní ročník je hodně zaměřen na hi-
storii, nezapomněli jsme však ani na hu-
dební program, v rámci kterého se před-
staví skupina Blue Effect spolu s Vláďou 
Mišíkem, Ondřej Hejma se svým Žlutým 
psem, legendární Pražský výběr a dru-
há česká SuperStar Vlasta Horváth. Jak 
už se stalo nepsaným pravidlem, zkrátka

nepřijdou také děti – připraveny jsou jak 
soutěže, tak koutek s poníky, dravými 
opeřenci a skákadly. Pro opravdové fajn-
šmejkry bude již tradičně otevřen vinný 
sklípek, kde budou moci ochutnat sku-
tečné skvosty z loňské, ale i předchozí 
sklizně. Napít se budeme moci samozřej-
mě též burčáku...

To vše se chystá na nám. Jiřího z Podě-
brad, místě umožňujícím propojení hu-
dební scény, tržiště, dětského koutku 
a kolbiště pro rytíře, a proto jako stvo-
řeném pro konání akce pro celou rodi-
nu. Dovolte mi, abych vás na IX. ročník 
Vinohradského vinobraní, který se ko-
ná ve dnech 23. až 25. září, co nejsrdečně-
ji pozval.

Jaroslav Brabec,
vedoucí Odboru kultury

Hlavní partner:

Partneři:

Mediální partneři:

I přes chladné léto burčák na Vinohradském vinobraní bude!

Privatizaci bytového fondu, ná-
stavbám, životnímu prostředí, 
investicím a řadě dalších té-
mat spojených s děním v Pra-

ze 3 se bude věnovat akce nazvaná 
Otevřený stan, kterou na podzim letoš-
ního roku připravuje žižkovská radnice.

V pracovních dnech prvního říjnové-
ho týdne (3. – 7. 10.) bude po dobu tří
dní postupně na třech různých lokali-
tách vybudován volně přístupný putovní 
stan, který nabídne fotografickou a pro-
jektovou expozici a informační mate-
riály vztahující se k zvoleným tematic-
kým okruhům. Výstava bude pocho-
pitelně zaměřena především na dění 
v Praze 3, vedle čistě místních problémů 
dojde ale i na projekty, které sice obvod 

městské části přesahují, ale života jejích 
občanů se dotýkají. V odpoledních ho-
dinách jsou pak plánovány přednášky 
na témata bytový fond, životní prostře-
dí a investiční akce. Jejich návštěvníci 
budou mít možnost zapojit se do disku-
se a klást otázky přednášejícím zástup-
cům radnice.

Otevřený stan zahajuje sérii aktivit 
zahrnutých do projektu Otevřená rad-
nice, v jehož rámci chtějí představitelé 
městské části občanům co nejvíce přiblí-
žit nejen svou dosavadní práci, ale také 
je seznámit se záměry, které se v oblasti 
rozvoje Prahy 3 teprve chystají.

Na výstavu a přednášky v Otevře-
ném stanu jsou pochopitelně zváni ne-
jen obyvatelé třetí městské části. -red-

Radnice Prahy 3 se otevírá...
Foto: V. Táborský, SŽDC – s. o.

RAD_09_01.indd   1RAD_09_01.indd   1 25.8.2005   14:28:1125.8.2005   14:28:11



2  ZPRÁVY Z RADNICE Radniční noviny Prahy 3 9  2005

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad –
NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!

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

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3) 12. 9.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 19. 9.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 26. 9.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 5. 9.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 12. 9.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2) 19. 9.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 26. 9.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 5. 9.

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

ze dne 29. 6.
Schválila
• výroční zprávu SKM P-3, a. s., za rok 
2004 • doplnění Směrnice RMČ P-3 
pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis 
pohledávek • zadání stavebně-technic-
kých průzkumů na regeneraci panelové-
ho bytového objektu Roháčova 24 a 26
Souhlasila
• se zadáním veřejných zakázek „Nere-
zové bazény Pražačka – I. etapa“ a  „Re-
konstrukce objektu Lipanská 9“ v ote-
vřených zadávacích řízeních • s uveřej-
ňováním usnesení RMČ a ZMČ P-3
na internetových stránkách MČ P-3 
za těchto podmínek: usnesení nebudou 
zveřejňována jako platný text usnesení, 
ale budou prezentována jako informa-
ce o usnesení; osobní údaje, které tato 
usnesení obsahují, budou začerněny
Vzala na vědomí
• stanoviska Odb. ekonomického ÚMČ 
P-3 a Odb. rozpočtu MHMP k přímému 
financování oprav chodníků z rozpočtu 
MČ P-3 a souhlasila: 1. s provedením 
oprav chodníků v ulicích K Chmelni-
ci, K Lučinám a V Domově, 2. s cenou 
do 550 000 Kč včetně DPH, 3. s pře-
vodem těchto investičních prostředků 
na TSK hl. m. Prahy, která je správcem 
místních komunikací a akci technicky 
zabezpečí

ze dne 27. 7.
Souhlasila
• s dodávkou šatních skříněk do ZŠ 
Lupáčova a schválila zadat realizaci 
firmě Vladimír Hataš, výroba a pro-
dej nábytku, za cenu 635 555,20 Kč 
včetně DPH • s úpravou šaten v ZŠ 
Lupáčova a schválila zadat realizaci 
firmě Elektros, družstvo pro výrobu, 
opravy a služby, za cenu 470 502 Kč 
včetně DPH • se zpracováním pro-
jektové dokumentace „Obnova a vý-
sadba uličních stromořadí – V. etapa“ 
a schválila zadat realizaci firmě Je-
na – zahradní architektura, středisko 
projekce, za cenu 291 550 Kč včet-
ně DPH • 1. se zpracováním dokumen-
tace pro územní řízení pro akci „Revi-
talizace Rajské zahrady“ a schválila 
zadat realizaci firmě Ing. arch. Ivan 
Plicka – STUDIO za cenu 280 000 Kč 
bez DPH, 2. s vypracováním polo-
hopisného a výškopisného zaměření 
prostor Rajské zahrady a schválila 
zadat realizaci geodetické kanceláři 
Ing. Luděk Horák – GeHo za cenu 
do 58 000 Kč bez DPH

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

Rada městské části Praha 3

Sportovní a rekreační areál Pražačka, 
příspěvková organizace zřízená třetím 
pražským obvodem v červnu roku 1992,
je důležitým centrem sportu a jeho vý-
uky nejen pro blízkou základní školu 
a gymnázium, ale také pro širokou ve-
řejnost. Z hlediska školních a zájmových 
aktivit má v naší městské části zcela ne-
zastupitelné místo. Každou jeho renova-
ci proto radnice vítá a podporuje.

V minulém roce zde byla dokončena
úprava venkovního sportoviště: na plo-
chu původně škvárového hřiště na ko-
panou byl položen nejmodernější typ 
umělého trávníku, nově instalováno by-
lo osvětlení hrací plochy, tartanový po-
vrch získala atletická dráha se sektory 
pro skok do výšky a dálky. Letos v říj-
nu bude zahájena obnova haly s kry-
tým bazénem: starou vanu nahradí no-
vá z nerezové oceli, rekonstrukce se do-

čká podlaha, stěny a strop včetně osvět-
lení. Práce by měly skončit do konce ro-
ku. Změny jsou plánovány také u ven-
kovního koupání, jak výměna vany, tak 
přestavba schodů mezi bazény na šat-
ny a vybudování vodních atrakcí přede-
vším pro děti (na místě stávajících let-
ních šaten).

Také Dětské dopravní hřiště v Jilmo-
vé, které spadá pod SARAP, je postup-
ně modernizováno. Loni tu vznikla no-
vá počítačová učebna, umožňující kva-
litnější výuku teoretických znalostí žáků 
v oblasti dopravní výchovy, ke konci le-
tošního roku se počítá s rekonstrukcí 
asfaltové vozovky, která je na mnoha 
místech již v havarijním stavu.

Milena Kozumplíková, 
zástupce starosty,

ve spolupráci s Martinem Čadkem, 
ředitelem SARAPu

Všechny držitele občanských průka-
zů vydaných do 31. 12. 1994 opětně upo-
zorňujeme, že platnost těchto dokladů 
končí posledním dnem letošního roku 
a že do té doby je musí mít vyměněné 
za nové. Žádost o vydání nového OP je 
ale nutné vzhledem k výrobním lhůtám 
podat nejpozději do 30. 11. 2005 (viz 
nařízení vlády č. 612/2004 Sb.)!

Občané imobilní nebo s omezenou 
pohyblivostí, jichž se tato povinnost tý-
ká, se mohou dohodnout s pracovnice-
mi oddělení osobních dokladů a eviden-

ce obyvatel Úřadu městské části Praha 3 
(Seifertova 51, tel. 222 116 531, 534), aby 
je ve věci podání žádosti i následného 
předání vyhotoveného dokladu osobně 
navštívily v jejich domovech (při přícho-
du se prokáží služebním průkazem).

Úřední hodiny oddělení jsou násle-
dující: pondělí a středa v 8 až 18 hod., 
úterý a čtvrtek v 8 až 15 hod. a pátek 
v 8 až 12 hod.

Miloslava Brunerová,
vedoucí oddělení osobních dokladů 

a evidence obyvatel

Areál na Pražačce 
čekají další změny

Již několikrát se stalo, že se Úřad 
městské části Praha 3 neshodl s roz-
hodnutím památkářů. Jejich povolení
některých staveb uvnitř památkové zó-
ny Žižkov a Vinohrady vyvolala kri-
tické reakce samosprávy, které pouka-
zovaly na bezohledné stavební zásahy 
do vzhledu tradičních čtvrtí.

Špičkoví i řadoví stavitelé minulosti 
vždy ctili okolí místa, kde budovali no-
vostavby, a mělo-li jedinečný charak-
ter, pokorně jej dotvořili. Dnešní archi-

tekti – často ve službách investorů, je-
jichž úkolem je reklamním způsobem 
rozmnožovat firemní image – mají na-
opak sklony arogantně ignorovat veš-
keré sousedství a stavět přebujelé ob-
jekty „bez souvislostí“. Každá osobitá
čtvrť unese a vstřebá vstup několika 
takovýchto staveb-vetřelců. Překročí-li
ale necitlivé zásahy jistou mez, dochá-
zí ke ztrátě identity celé lokality a ta 
dostává zcela jiný charakter, přičemž 
většinou ztrácí ten původní. Stává se tuc-

tovou, zaměnitelnou s jakoukoliv jinou 
nezajímavou oblastí na světě. Z uliček 
typického Žižkova se při nedůslednosti 
jejich ochrany mohou brzy stát městské 
komunikace podobné ulicím v Němec-
ku, Beneluxu, Austrálii či Číně.

Některé takovéto projekty, neberou-
cí aspoň minimální ohled na prostředí, 
v němž vznikají, se v poslední době po-
dařilo na Žižkově i Vinohradech prosa-
dit „přes památkáře“ (tedy s jejich sou-
hlasem). Obec nemůže měnit zákonná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Pro-
středky, jak důsledněji chránit svůj lo-
kální charakter, má pouze omezené. 
Při vědomí hrozícího nebezpečí si pro-
to radnice třetí městské části objednala 
vlastní pomocnou dokumentaci, která 
stanoví zásady, jak by měla být výstavba 
v památkové zóně regulována (na sním-
ku ukázka ze studie).

Prosazování těchto pravidel však ne-
bude ve sporných případech – vzhledem
k vyšším pravomocem Odboru kultu-
ry, památkové péče a cestovního ruchu 
Magistrátu hl. m. Prahy – snadné. Ani 
navrhované zřízení památkových pra-
covišť na úrovni městských částí pod-
le mě neřeší problém s profesionálním 
ručením uspokojivě. Odbornost, odpo-
vědnost i pravomoci by měly být sou-
středěny v jednom orgánu pro celé měs-
to, který ale musí metodicky pracovat
s faktem, že charakter jednotlivých ob-
vodů i menších oblastí se liší.

Ing. arch. Zdeněk Fikar,
vedoucí Odboru územního rozvoje

Spory radnice s památkáři

Jenom pár týdnů se mohly děti radovat z hradu se skluzavkou na čerstvě ob-
noveném dětském hřišti na Židovských pecích. V noci z 21. na 22. července ho 
totiž neznámí pachatelé doslova vyrvali ze země a ukradli. Vzhledem k velikos-
ti herního prvku se muselo jednat o skupinu zlodějů, kteří svůj lup odvezli v ná-
klaďáku...

Podrobnosti o případu doplnil Ing. Jiří Louša, vedoucí Odboru technické sprá-
vy majetku a investic žižkovské radnice: „Způsobená škoda přesahuje 140 tisíc ko-
run. Krádež začala ihned šetřit policie, ale šance na dopadení zlodějů asi velké ne-
jsou. Lze se domnívat, že šlo o krádež na zakázku a herní prvek má skončit někde
na zahradě rodinného domu nebo vily.“ -pb-

Co se všechno neukradne...

Správa komunálního majetku Praha 3,
a. s., chystá od září na svých interneto-
vých stránkách novinku. Ke spuštění při-
pravuje rubriku „Otázky a odpovědi“,
kam by nájemci žijící v domech patří-
cích třetí městské části mohli psát své 
připomínky. Na stejném místě najdeme 
též anketní otázky, jejichž prostřednic-
tvím  chce společnost zjišťovat názory ob-
čanů na správu obecního majetku.

Některé ankety se budou týkat kon-
krétních problematik a nájemců, jiné bu-
dou mít spíše obecnější charakter. Prv-

ní, která se na internetových stránkách 
www.skmpraha3.cz objeví, bude zaměře-
na na obyvatele ulic Květinková a Pod Li-
pami. V příštím roce zde městská část 
plánuje rekonstrukční, regenerační a ná-
stavbové práce na několika obecních do-
mech. SKM Praha 3 jako případného rea-
lizátora stavby zajímá, co si lidé o záměru 
radnice myslí. Uvítá i připomínky těch, 
kterých se investiční akce přímo týkat 
nebude. Je třeba si uvědomit, že kultiva-
ce Prahy 3 s sebou nese i určitá negativa, 
v tomto případě např. budou zdejší ob-

čané po určitou nezbytně dlouhou dobu 
chodit kolem staveniště. Na druhou stra-
nu ale ve finále budou žít v hezčím pro-
středí a otevře se jim možnost pořídit si 
v lokalitě garážové stání.

Lidé mohou pracovníky SKM Pra-
ha 3 kontaktovat prostřednictvím we-
bové stránky a e-mailu již nyní. Od no-
vé podoby internetové prezentace si 
však společnost slibuje zintenzivnění 
a zkvalitnění kontaktů s nájemci.

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

SKM Praha 3 chce znát názory 
nájemců obecních bytů

Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2005/2006 začne ve všech zá-
kladních, středních a speciálních ško-
lách ve čtvrtek 1. září 2005, v prvním 
pololetí bude ukončeno v úterý 31. led-
na 2006, ve druhém pololetí v pátek 
30. června 2006.

Dvoudenní podzimní prázdniny při-
padnou na stře du 26. října a čtvrtek 
27. října 2005.
Vánoční prázdniny budou zahájeny
v pátek 23. prosince 2005 a skončí 
v pondělí 2. ledna 2006. Vyučování za-
čne v úterý 3. ledna 2006.
Jednodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 3. února 2006.
Jarní prázdniny v délce jednoho týd-
ne podle sídla pražské školy:
 Praha 1 až 5:     6. – 12. února 2006
 Praha 6 až 10: 13. – 19. února 2006
Dvoudenní velikonoční prázdniny při-
padnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 
14. du b na 2006.
Hlavní prázdniny budou trvat od so-
boty 1. července do pátku 1. září 2006.

Organizace 
školního roku 
2005/2006

MČ Praha 3
vyhlašuje V. ročník 
fotografické 
soutěže 

„Žižkov 21. století“
Podmínky soutěže:
1. Do soutěže se mohou přihlásit pouze fotografové-amatéři.
2.  Témata fotografií: • Proměny Žižkova nebo Vinohrad • Kulturní a společenský 
život MČ Praha 3 • Snímek typický pro Žižkov nebo Vinohrady • Volné téma
3.  Nejmenší doporučený formát černobílé či barevné fotografie – 18x24 cm, event. 
15x21 cm, odvozeniny při zachování delší strany.
4.  Fotografie, na jejichž rubu bude uvedeno celé jméno, adresa a telefon, zasílejte 
na adresu: Městská část Praha 3, odd. kultury, Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3 
(kontaktní tel. 222 116 350).
5. Uzávěrka soutěže je 17. 10. Ceny za vítězné snímky se budou pohybovat v roz-
mezí 1500 až 2500 Kč. Vyhodnocení provede odborná porota, účastníci budou 
vyrozuměni do 7. 11. Vítězné fotografie najdete na www.praha3.cz, případně též 
v Radničních novinách Prahy 3.
6. U vítězných snímků si pořadatelé vyhrazují možnost využít je při propagaci sou-
těže a s ní souvisejících aktivit. Soutěžní fotografie se autorům nevracejí a zůstávají 
vyhlašovateli soutěže.

Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení kultury

V úterý 13. 9. mohou občané do přistavených sběrových vozidel odkládat tyto 
odpady: barvy, baterie všech druhů (včetně olověných akumulátorů), čisticí pro-
středky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, 
nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výboj-
ky a zářivky.

Doba stání sběrových vozidel a zastávky sběrové trasy v Praze 3 jsou násle-
dující:

15.00–15.20 nám. Jiřího z Lobkovic/Slezská
15.30–15.50 Slezská/Perunova
16.00–16.20 Ondříčkova (u parku – Žižkovo nám.)
16.30–16.50 Kostnické nám.
17.10–17.30 nám. Barikád/Roháčova
17.40–18.00 Loudova/Koněvova
18.10–18.30 Květinková/V Zahrádkách
18.40–19.00 Na Vrcholu/V Domově

Nebezpečné odpady je třeba odevzdávat výhradně obsluze sběrového vozidla!

Nové stabilní sběrné místo nebezpečného odpadu vzniklo ve Vlkově 35 – oteví-
rací doba je v pracovní dny od 6.00 do 14.00 hod. (tel. 222 710 656–7). Odevzdávat 
zde lze totéž jako při mobilním sběru.

Sběr nebezpečných odpadů zdarma!

Čas na výměnu již brzy neplatných 
občanských průkazů se krátí!
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MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty
1. Začátkem října se veřejnosti poprvé před-
staví nový projekt třetí městské části nazvaný 
„Otevřená radnice“. Co si od něho slibujete?

Městská část není jen soubor neživých věcí, 
jako jsou ulice, domy, nákupní střediska apod., 
ale je to – pokud se jen trochu snažíme – dyna-
micky se rozvíjející útvar podobný živoucímu 
organismu. To, jak doufám, platí i o Praze 3. Její 
rozvoj je možný jen díky pochopení a přičinění 

nás všech, kteří tady pracujeme nebo bydlíme. 
Právě změny a programy, které zde probíhají, 
chceme více přiblížit veřejnosti, ukázat, kam 
směřujeme, poradit se o věcech příštích.

První akce projektu „Otevřená radnice“ má 
proběhnout na začátku října letošního roku. 
Jejími hlavními tématy budou privatizace by-
tového a domovního fondu, veřejná zeleň 
a péče o ni a územní rozvoj městské části, tj. 
připravované investiční akce na Žižkově a Vi-
nohradech. V prostorách přenosného stanu, 
který by měl postupně stát na nám. Winstona 
Churchilla, nám. Jiřího z Poděbrad a Ohradě, 
se budeme snažit na ukázkách a přednáškami 
prezentovat úsilí radnice, ale i dalších subjek-
tů o rozkvět třetího pražského obvodu. Dis-
kusemi s občany chceme zase získat přesněj-
ší představu o tom, jak se na dění v obci dívá 
veřejnost.
2. I letos vydělila obec peníze na vznik no-
vých parkovacích míst prostřednictvím staveb-
ních úprav chodníků. Našly se takové lokality, 
kde je změna z podélného na příčné parková-
ní možná?

Ano, ale oproti loňsku, kdy úpravami chod-
níků za více než 4 miliony Kč vzniklo přibližně 
300 nových parkovacích míst, bylo hledání le-
tos přirozeně těžší. K změnám nakonec dojde 
na komunikacích Jeseniova, Strážní a nám. Ba-
rikád, což by mělo počet míst, kde se dá v Pra-
ze 3 zaparkovat, zvýšit o dalších 50. Uvolně-
no na to bylo 700 tisíc Kč, které pokryjí nejen 
prostou stavební úpravu chodníků pro příčné 

parkování, ale např. i náklady na ochranu stro-
mů před automobily na nám. Barikád nebo 
na komplexní rekonstrukci chodníku včetně 
prostoru pro chodce v ulici Strážní. Tyto práce, 
na něž již byla uzavřena smlouva mezi Technic-
kou správou komunikací hl. m. Prahy a doda-
vatelskou firmou, začnou v nejbližších dnech.

Realizací zmíněných úprav bude prakticky 
dokončena maximalizace parkovacích kapacit 
na místních komunikacích. Další kroky řešící 
neblahou situaci s parkováním již musí směřo-
vat k výstavbě hromadných garáží.
3. A směřují?

Řešení tzv. dopravy v klidu, jeden z prvořa-
dých úkolů radnice v tomto, ale i příštím vo-
lebním období, samozřejmě není jen o regu-
laci parkování, ale právě i o budování nových 
prostor, kde se dá parkovat. Se zónou place-
ného stání, kterou chceme zavést ve spoluprá-
ci s dalšími městskými částmi a hl. m. Prahou, 
úzce souvisí dlouhodobá příprava výstavby 
hromadných podzemních garáží na nám. Ji-
řího z Poděbrad, Škroupově nám. a v lokalitě 
Ondříčkova-Kubelíkova. I když jde o projekt 
finančně velmi náročný, přistoupilo se k poří-
zení projektové dokumentace pro územní roz-
hodnutí a pro studii EIA (o vlivu na životní 
prostředí). Celkově by se mohlo jednat o vznik 
700 až 800 nových parkovacích stání, a to pře-
devším pro občany naší městské části. V úva-
hu přicházejí i tubusy s plně automatizovaným 
provozem, které v dnešní době vycházejí eko-
nomicky výhodněji.

ODPOVÍDÁ…

Zřizovatelem základních uměleckých a středních škol 
v Praze 3 je hlavní město Praha. Jako takové má povinnost sta-
rat se o jejich údržbu, opravy a řádný chod. V nedávné době 
se podařilo zajistit řadu investic na jejich rekonstrukci. Opra-
vují se především fasády, střechy, kuchyně, ale i vnitřní prosto-
ry. Naposledy byly úspěšně získány peníze pro Gymnázium
Sladkovského nám. Finanční příspěvek města ve výši 7845 ti-
síc Kč bude užit na odstranění havárie střechy. Pro příští rok 
je pro tutéž školu přislíbena dotace ve výši cca 14 000 tisíc Kč 
na modernizaci školní jídelny, která je již delší čas kapacitně 
nedostačující (v současnosti se zpracovává projekt). Podobně 
jsou postupně renovovány i ostatní střední školy.

Nezapomíná se samozřejmě také na obě základní umělec-
ké školy na našem území. Na ZUŠ Štítného bylo v roce 2002 
opraveno sociální zařízení, letos na podzim by zde mělo do-
jít k malování a rekonstrukci osvětlení a stoupaček. ZUŠ Ko-
něvova se musí přestěhovat, jako vhodný objekt byl vytipo-
ván areál SOU v Učňovské ulici. Projekt jeho přestavby tak, 
aby vyhovoval potřebám ZUŠ, byl již dokončen a nyní probí-
há výběrové řízení na zhotovitele. Hl. m. Praha přidělilo na tu-
to akci celkem 32 200 tisíc Kč.

Jak je vidět, v třetí městské části se školy opravují. Velký dík 
za to patří jejich ředitelům, kteří mají největší podíl na získává-
ní dotací a investičních prostředků. Jejich zásluhou se zlepšují 
podmínky středoškolského žactva a našich začínajících uměl-
ců. Já mohu za sebe slíbit, že budu i nadále na pražském magis-
trátu aktivně prosazovat investice do škol v Praze 3.

Miroslav Poche, zastupitel hl. m. Prahy

O rekonstrukcích domů a prodeji
bytů v ulici K Lučinám jsem psala už 
několikrát. Dnes bych se ale chtěla 
na tuto lokalitu podívat z jiného úhlu. 
Městské části je totiž mnohdy podsou-
váno, že postupuje nekoncepčně a ne-
reaguje na podněty občanů. Ráda bych 
na příkladě uvedené ulice vyvrátila obě 
tato tvrzení.

Lučiny jsou klidná oblast. Tvrdí se, 
že tu bydlí pouze starší ročníky, nic-
méně na malém hřišti za bývalými jes-
lemi vždycky najdete hrající si capar-
ty. Herní prostor je ohraničen plůtkem, 
aby se děti nemusely bát pejsků, pí-
sek je tu vyměňován, jak to požadu-
jí příslušné normy. Ukázalo se však, 
že mladší obyvatelé této lokality (zvláš-
tě maminky) by uvítali vybudování dal-
šího místa na hraní. Z jejich strany však 
byla navrhována poloha nepříliš vhod-
ná, a tak radnice začala uvažovat o pro-
storách uvnitř školního areálu. Výsle-
dek: nové dětské hřiště pro několik 
věkových kategorií, samozřejmě veřej-
ně přístupné (celková investice ve výši 
3,5 milionů Kč).

Škola sama se díky tomu stává při-
rozeným centrem oblasti. Nedávno zde 
bylo otevřeno školní sportovní hřiště, 
k několika minulým investičním akcím 
uvnitř budovy ZŠ snad v budoucnos-
ti, pokud to finanční možnosti městské 
části jen trochu dovolí, přibude také 
oprava fasády.

Připočteme-li k tomu obnovu povr-
chu chodníků v této lokalitě, která by 
měla být hotova v říjnu letošního roku 
(o rekonstrukci vozovky a přístupo-
vých cest jsme zažádali Technickou 
správu komunikací hl. m. Prahy), a sa-
motnou renovaci obecních panelových 
domů, je myslím vidět, že se opravdu 
snažíme o komplexní úpravu celé ob-
lasti tak, aby měla nejen krásné domy, 
ale i vhodné prostory pro trávení vol-
ného času dětí a mládeže, dobře vyba-
venou a vypadající školu, kvalitní chod-
níky a silnici.

Udělejte si někdy čas, projděte se tu-
dy a vezměte s sebou i svoje nejmenší. 
Na novém hřišti se jim bude určitě líbit.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Investice do škol 
v Praze 3

Na silnicích v ČR zemřou každý den 
v průměru 3 lidé. Dochází k velkým lid-
ským i materiálním újmám, tragédie ne-
gativně zasahují celé rodiny. Co s tím? 
Všichni bychom měli jezdit bezpečněji, 
více předvídat a méně riskovat. Být ohle-
duplnější a samozřejmě dodržovat pravi-
dla silničního provozu. Obec pak věnuje 
pozornost zvláště místům, která se uka-
zují jako dopravně problematická.

Odbor dopravy Úřadu městské části
Praha 3 se průběžně snaží o zvyšování 
bezpečnosti silničního provozu na ko-
munikacích na území Žižkova a Vino-
hrad. Musí v této věci spolupracovat 
s Magistrátem hl. m. Prahy, jehož do-
pravní odbor vykonává státní správu 
na některých ulicích Prahy 3. Kromě 
toho je naprostá většina opatření, je-
jichž výsledkem je bezpečnější dopravní 

situace pro řidiče i chodce, hrazena hl. m.
Prahou z rozpočtu BESIPu.

Konkrétní výsledky této činnosti mo-
hou občané vidět např. v okolí tram-
vajové zastávky „Olšanské náměstí“. 
Na základě požadavku vedení blízké 
základní školy a po opakovaných zjiště-
ních o bezohledném chování některých 
řidičů bylo přistoupeno k umístění vo-
dorovného dopravního značení a zaří-
zení zajišťujících stažení dopravy podél 
nástupních ostrůvků do jednoho jízd-
ního pruhu. Toto opatření zamezí jevu 
na našich komunikacích z nejnebez-
pečnějších, kdy řidič v jednom jízd-
ním pruhu dává přednost chodci a řidič 
v druhém na to nedokáže adekvátně za-
reagovat. 

Na mnohých dalších místech (např. 
Koněvova, Malešická) došlo k zvý-

raznění svislých dopravních značek 
„Přechod pro chodce“ reflexním pod-
kladem. Ve fázi zpracování projektu 
pro stavební povolení je plánovaná re-
konstrukce tramvajové zastávky „Hu-
sinecká“ a jejího okolí. Zde by mělo 
dojít ke vzniku netradiční zastávky 
vídeňského typu, kdy vozovka podél 
rozšířených nástupních ostrůvků bude 
částečně zvýšena tak, aby bylo zajiš-
těno zpomalení projíždějících vozidel. 
V současné době jsou dále také tipová-
ny přechody pro chodce vhodné k na-
světlení, které zvyšuje bezpečnost po-
hybu po nich ve večerních a nočních 
hodinách.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty,

Ing. Martin Vančura,
vedoucí Odboru dopravy

Úsilí o bezpečnější provoz v Praze 3

Senioři mají nový klub

Remedium Praha, sdružení pro pod-
poru psychosociálních aktivit, otevřelo 
ve středu 13. července za přítomnos-
ti starosty třetí městské části, jeho zá-
stupců a dalších hostí Klub Remedium 
v Táboritské ulici 22. Nové centrum 
(nejen) pro seniory bude přístupné 
ve všední dny a rozšíří dosavadní pro-
gramovou nabídku Remedia (např. 
pohybová cvičení na židlích a na mí-
čích, kluby – diskusní, karetní a pán-
ský). Vždy jednou týdně zde bude pro-
bíhat poradenská činnost (občanská, 
psychologická a homeopatická porad-
na), v Klubu bude nadto stále přítom-
na dobře informovaná asistentka seni-
orských programů. Najdeme tu malou 
knihovnu, která kromě beletrie nabí-
zí hlavně literaturu o zdravém stár-
nutí, alternativních způsobech léčby 
a ochraně zdraví. Důležitou součás-
tí centra je Počítačový a internetový 
klub.

Senioři mohou do Klubu přicházet 
nejen na pravidelně pořádané kurzy 
a akce, ale též za účelem společenské-
ho kontaktu, popovídat si a seznámit 

se s novými lidmi. V plánu jsou rov-
něž víkendové přednášky, workshopy 
a semináře, které by měly do Táborit-
ské přivést i zástupce mladší generace. 
Pracovníci Remedia tak chtějí přispět 
k lepšímu mezigeneračnímu porozu-
mění a k boji proti mýtům o stárnu-
tí a stáří. Jsou přesvědčeni, že člověk 
může svůj život ovlivnit sám svými po-
stoji a aktivitami.

Standardní provoz Klubu Remedi-
um začíná 5. září, zápis do programů
probíhá od 5. do 22. září (v pondělí
až čtvrtek v 9–16 hod.). Městská část 
Praha 3 přispěla na jeho otevření část-
kou 315 000 Kč z grantového a pod-
půrného fondu a 50 000 Kč ze sociální-
ho a zdravotního fondu. Tyto finanční 
prostředky byly určeny jednak na úpra-
vu nevyhovujícího nebytového prosto-
ru, jednak na klubovou činnost. Jsme 
přesvědčeni, že možnosti, které nabízí 
nově otevřené centrum, uvítá zejména 
starší generace a že jeho provoz bude 
plně kapacitně využit.

Jan Plíva, zástupce starosty,
Helena Kubů, Remedium Praha

Prázdniny jako vždy utekly příliš rych-
le a začíná nový školní rok. Školní budo-
vy nebyly samozřejmě přes léto opuště-
né, ale probíhaly tu stavební práce, které 
by za normálního provozu nebylo mož-
né uskutečnit. Na letošek nebyly pláno-
vány velké investice typu rekonstrukce 
jídelen, ale ve většině základních a v čás-
ti mateřských škol probíhaly úpravy 
menšího rozsahu. Jednalo se především 
o pokračování výměny oken (ZŠ V Za-
hrádkách, Vlkova, Jeseniova a MŠ Li-

bická), instalaci termostatických ventilů 
(ZŠ V Zahrádkách, Chelčického, Havlíč-
kovo nám., nám. Jiřího z Lobkovic a MŠ 
Vozová) a opravy střech (ZŠ nám. Jiří-
ho z Poděbrad, tělocvična ZŠ Jeseniova 
a MŠ Vozová – zde společně s podlaha-
mi a okny). Na nové šatny se mohou tě-
šit žáci ZŠ Lupáčova, v ZŠ Vlkova byla 
opravena elektroinstalace. Finanční pro-
středky vynaložené na každou z těchto 
stavebních prací se pohybovaly v rozme-
zí 1 až 2 miliony Kč.

Nejnákladnější investiční akce (cel-
kem 4,7 miliony Kč) byla realizována 
na Základní umělecké škole ve Štítné-
ho ulici. Dům, v němž sídlí spolu se Žiž-
kovským divadlem Járy Cimrmana, má 
nyní novou fasádu a opravenou střechu. 
Ve škole se navíc plánují i vnitřní úpra-
vy (jak se o tom píše na jiném místě 
Radničních novin), ty však budou pla-
ceny z rozpočtu hl. m. Prahy, které je zři-
zovatelem ZUŠ.

Celkem dosáhly investice do škol-
ních budov výše 22,7 milionů Kč a po-
slouží jistě jak ke zlepšení jejich vzhle-
du, tak i k úspoře energií. Čas však 
neúprosně běží, a proto je nutné již dnes 
začít plánovat pokračování rekonstruk-
cí a oprav na příští prázdniny.

Také na rodiče žáků čeká po prázd-
ninách jedna novinka. Podle nového 
školského zákona musí být na všech 
základních školách ustaveny do kon-
ce roku 2005 školské rady. Budou šes-
tičlenné, vždy na dva zástupce mají 
nárok pedagogové, rodiče a zřizova-
tel (městská část). S volebním řádem 
a dalšími podrobnostmi budou rodi-
če seznámeni na zářijových třídních 
schůzkách.

Ing. Bohuslav Nigrin,
zástupce starosty

O Lučinách trochu jinak

Ve školách se přes prázdniny opět pracovalo
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Mezinárodní hudební festival nazva-
ný Nekonvenční žižkovský podzim není 
myslím třeba čtenářům Radničních novin 
nijak zvlášť představovat. V naší městské 
části se bude konat již podeváté, také le-
tos na podzim se dočkáme hudby, poezie 
i divadla v architektonických skvostech 
Prahy 3 – v kostelech, hotelech, Památní-
ku na Vítkově, televizní věži a dalších zná-
mých i netradičních sálech...

Festival tak jako v předcházejících le-
tech připomene různá hudební a spole-
čenská výročí. Na rok 2005 jich připadlo 
nemálo: třeba 100 let od úmrtí prvního 
starosty Žižkova Karla Hartiga, 60. výročí 
konce II. světové války či 590 let od upále-
ní Jana Husa. V hudební oblasti vzpome-
neme např. „kulatin“ barokních veliká-
nů Johanna Sebastiana Bacha a Georga 
Friedricha Händela (oba nar. roku 1685) 
a závěrečným koncertem uctíme památ-
ku českého kantora Jana Jakuba Ryby 
(1765–1815). Na žižkovské „Eiffelovce“ 
se bude hrát na počest Edith Piaf, která by 
se letos dožila 90 let... Životní jubilea osla-
ví koncertem orchestr Virtuosi Pragenses 
(30 let), kytarový virtuóz Štěpán Rak (65), 

Jiří Linha (75), umělecký vedoucí soubo-
ru Linha singers (na snímku), či zakladatel 
a umělecký garant žižkovského festivalu – 
violoncellista Jiří Hošek (50).

Chybět nebude ani „Cena Nekonvenč-
ního žižkovského podzimu“ (za nejlep-
ší interpretaci skladby 20. století), která 
bude mezi řadou dalších ocenění udělena 

na slavnostním koncertním vystoupení ví-
tězů Písňové soutěže Bohuslava Martinů.

Od 15. 9. do 16. 11. se na 19 místech Žiž-
kova a Vinohrad uskuteční 19 koncertů. 
Myslím, že se máme na co těšit. Nezbývá 
než popřát, aby se 9. ročník Nekonvenční-
ho žižkovského podzimu opravdu vydařil! 

Milan Český, starosta

INZERCE

Na Žižkově nekonvenční i podzim

Dny evropského dědictví, v jejichž rám-
ci jsme také letos připravili speciální pro-
gram v Národním památníku na Vítko-
vě, se v České republice pravidelně slaví 
od počátku 90. let 20. století. Jejich cílem 
je otevřít veřejnosti co možná nejširší
spektrum kulturních památek a ukázat 
tak kořeny naší civilizace. Letošní roč-
ník určuje téma „Nový život v historic-
kém prostředí“, což je přímo symbolic-
ké pro monumentální stavbu na Vítkově, 
kterou v následujícím období čeká rekon-
strukce. Tu spolu s architektonickým vý-
vojem objektu chceme představit v drob-
né výstavě.

A co tedy Památník v rámci svého zpří-
stupnění nabídne? V sobotu 17. září zde 
zdarma proběhnou v 10, 11, 14 a 16 hod. 
prohlídky s výkladem a v 15 hod. přednáš-
ka historika architektury Zdeňka Lukeše 
o architektonických památkách Prahy 3. 
Od 18 hod. se koná koncert prof. Michala 
Novenka (vstupné 50 Kč). Jako bonbónek 
pořádáme pro zájemce také ko mentované, 
cca půlhodinové návštěvy pod zemních pro-
stor, poslední před rekonstrukcí! Bude jich 
celkem osm, a to v době od 10 do 12 hod.
a od 13 do 15 hod. (vstupné 20 Kč).

Marek Junek, 
 Národní památník na Vítkově

Den evropského dědictví 
v Památníku na Vítkově

Letos v srpnu tomu bylo rovných sto 
let, co zemřela jedna z nejvýznamnějších 
osobností historie Žižkova – Karel Har-
tig, vůbec první iniciátor výstavby této 
čtvrti a také první zdejší starosta. Připo-
meňme si ve stručnosti alespoň to základ-
ní o jeho životě.

Narodil se 4. května 1833 v Sedlča-
nech v rodině panského mlynáře Josefa 
Hartiga. Do školy chodil v Příbrami, v ro-
ce 1854 složil v Benešově u Prahy stavi-
telské zkoušky jako „Landbaumaister“. 
Poté pracoval na různých místech tehdej-

šího Rakouska, od roku 1861, kdy dostal 
od pražského magistrátu zednickou kon-
cesi, v Praze. Když se po delší známos-
ti oženil s Amálií, dcerou Marie Stome o-
 vé, majitelky jednoho z největších stat-
ků na území budoucího Žižkova, dohodl 
se svou tchyní parcelaci pole u Vídeňské 
silnice, dnes přibližně mezi Husitskou uli-
cí a Vrchem sv. Kříže. Tam následně také 
začal stavět obytné domy. Výstavba Žiž-
kova byla v té době velice dobrým řeše-
ním pro lidi, kteří pracovali v sousedním, 
převážně průmyslovém Karlíně.

Karel Hartig byl známý svým vlaste-
nectvím, jako bouřlivák neváhal mnoho-
krát provokovat tehdejší rakouskou vlád-
noucí moc. Byl velkým vyznavačem hu-
sitství, Jana Žižky zejména. Není proto 
divu, že se – samozřejmě společně s řa-
dou dalších místních obyvatel – zaslou-
žil o přejmenování Vinohrad I. na Žižkov. 
Tato obec pak byla v roce 1881 rozhod-
nutím císaře Františka Josefa I. povýše-
na na město.

V roce 1876 byl Karel Hartig zvolen 
prvním starostou obce Vinohrady I., ná-
sledně přejmenované na Žižkov. Za svůj 
život postavil řadu žižkovských domů 
a zásadně ovlivnil rozvoj této části Prahy. 
Chceme-li někoho nazvat stavitelem Žiž-
kova, nemůže to být nikdo jiný než prá-
vě on. Zemřel 12. srpna 1905 a odpočívá 
na Olšanských hřbitovech nedaleko nej-
větších současných staveb v Praze 3.

Petr Kallista, Klub přátel Žižkova

100 let od úmrtí stavitele 
a politika Karla Hartiga

Ve dnech 15. až 17. září budou mít kul-
turychtiví Pražané jedinečnou možnost 
navštívit první ročník v Čechách i Evropě 
výjimečného festivalu MOVE. Uskuteč-
ní se v pražských klubech Palác Akropo-
lis, Rock Café, Roxy, Abaton, Guru, Cross, 
Kain a Matrix. Pořadatelé slibují neopo-
slouchané interprety a DJs nejen z Čech, 
ale také třeba z Francie, Kanady, Portu-
galska, Velké Británie, Maďarska či USA.

Jedním z hlavních cílů nového kulturní-
ho festivalu je propojení dění v pražských 
klubech a zároveň prohloubení kontaktů 
s evropskými hudebními subjekty. Jeho 
součástí bude rovněž odborný seminář, 
jehož hlavním tématem bude snaha o for-
mulování nové kulturní politiky hlavního 
města Prahy v souvislosti se vstupem ČR 
do EU. V rámci těchto debat chtějí orga-
nizátoři mimo jiné poukázat na absurd-
nost a neúnosnost situace, v jaké se praž-
ské kluby ocitly a která se v některých 
případech dá považovat téměř za likvi-
dační: jde především o nařízení ukončit 
produkci ve většině z nich (Palác Akro-

polis, Roxy, Rock Café aj.) do 22 hodin, 
přestože mnohé z těchto hudebních cen-
ter investovaly do odhlučnění svých scén 
částky jdoucí do milionů korun.

Festival MOVE pořádají pod záštitou 
primátora hl. m. Prahy Pavla Béma Palác 
Akropolis, Gato Loco Productions a Re-
tro 2000 ve spolupráci se zúčastněnými 

kluby. Vycházejí z know-how francouz-
ské agentury Gato Loco Productions a je-
jích zkušeností z produkovaní podobných 
akcí (např. festival Le Printemps de Bour-
ges, vybudovaný na obdobném principu, 
navštívilo letos přes 200 000 návštěvníků). 
MOVE se orientuje především na součas-
nou městskou avantgardní kulturu a chce 
představit mladé evropské a americké
umělce s akcentem na jejich lokální repre-
zentativnost (na snímku Mercan Dede,
Kanaďan původem z Turecka). Je konci-
pován jako festival bez megahvězd, za-
to s účastí neokoukaných a zajímavých 
inter pretů z různých světových metro polí. 
V rámci MOVE se uskuteční řada kon-
certů a „parties“, ale také taneční a di-
vadelní vystoupení, výstavy výtvarného 
umění apod.

Pro zájemce o hudební a kulturní avant-
gardu byly zprovozněny internetové strán-
ky na adrese www.movefest.info, kde je 
možné nalézt i přesný seznam vystupují-
cích a časový harmonogram festivalu.

Mgr. Jan Šmíd, zastupitel

Unikátní festival v režii 
Paláce Akropolis

Věnec na hrob Karla Hartiga položili 
v pátek 12. srpna mj. i představitelé žiž-
kovské radnice.

Foto: P. Jasanský

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

DĚTSKÁ HERECKÁ A TANEČNÍ AKADEMIE
Jany Sommerové vypisuje konkurs pro nové
členy ve věku od 4 do 13 let. Konkurs proběhne 
7. a 19. 9. 2005 od 14.30 do 16.30 hod. ve sportov-
ní hale TJ Sokol Královské Vinohrady, Riegrovy sady, 
Praha 2, 3. patro – Studio HÁTA, tel.: 724 028 247.

VETERINÁRNÍ KLINIKA

MVDr. Kateřina Tandlerová
Na Hlídce 22, Praha 3 – Žižkov
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.

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

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 30. 9. 2005 při zakázce nad 50.000 Kč.

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

CVIČÍME PRO RADOST 
lekce pro ženy všech věkových skupin, které chtějí mít 
hezké, pevné a zdravé tělo bez celulitidy

Gymnázium Na Pražačce, Praha 3 
(tram 1, 9, 16, zast. Vápenka)

Komplexní zpevňování těla pro všechny
pro ženy všech věkových kategorií s využitím malých míč-
ků-overballů, gum, činek, tyčí a prvků PILATES
Kondiční lekce, intenzivní formování postavy
k pevné postavě formou jednoduchého posilování s činka-
mi, cvičení s gumou, tyčemi, overbally, cvičení na stepech
Cvičení na velkých rehabilitačních míčích, 
balantes a pilates s malými míčky
malý počet cvičenek, vhodné pro začátečnice, ženy s nad-
váhou, bolestmi zad        

Začínáme v pondělí 19. září! Ukázková lekce ZDARMA!
ZÁPIS každé PO a ST 1700–2030 hod. � Výhodná cena permanentek!

tel.: 605 213 436, 603 539 859, 323 632 133
www.susmevemkezdravi.cz

Již 15. rok!

PO+ST
18 00–1900

PO+ST
19 00–2030

! NOVĚ !
ST

1650–1750

DELTA 
  SCHOOL since 1990

Angličtina
Kurzy pro veřejnost

v ZŠ Lupáčova 1, Praha 3
Zápisy na školní rok 2005/2006:

úterý 6. a čtvrtek 8. září 2005
16.00–19.00 hod. v ZŠ Lupáčova

dospělí 2x 90 min. týdně: 4300 Kč/pololetí
děti 2x 60 min. týdně: 2900 Kč/pololetí

Otvíráme kurz přípravy na zkoušky FCE University 
of Cambridge uznávané ve státech Evropské unie

Dlouhodobá úspěšnost našich studentů u těchto zkoušek: 86 %
Informace: PhDr. Jakub Cháb
tel.: 222 722 888,  776 221 788

www.deltaschool.cz • chab@deltaschool.cz

AQUA AEROBIK 
na Praze 3

Speciální cvičení v hluboké vodě 
posiluje a nezatěžuje klouby.

Každé pondělí večer. Zápis 19. září 2005. 
info: 775 274 752, www.plavani-sipka.cz

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

Právní zástupce hledá věřitele firmy SEKOSERVIS, s. r. o. 
(Praha 3, Rokycanova 30, IČO: 26416484)

ke společnému postupu ve věcech pohledávek podle práva ČR.
Kontakt: 602 332 063, e-mail: taufer@razdva.cz

Hledáme další věřitele 
firmy SEKOSERVIS, s. r. o.

KOUPÍM BYT V PRAZE 3
i před rekonstrukcí. 
Platba v hotovosti.
Tel.: 731 618 311
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NA SOUKROMÉ BRITSKÉ JAZYKOVÉ ŠKOLE V PRAZE 10 THE BELL SCHOOL 

Zapište se
do kurzů 

angličtiny 
pro děti, 
mládež 

a dospělé

BLIŽŠÍ INFORMACE O KURZECH VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/2006: 
The Bell School, a.s., Nedvězská 29, 100 00 Praha 10   
tel.: 274 815 342, 274 810 187  
www.bellschool.cz  info@bellschool.cz 

BEZPEČNÝ SKLEP 
& MODERNÍ SKLAD

fstorage.com

Úschovna pro kola, letní věci 
a vše, na čem vám záleží.
Zn. SNADNO, přístup NONSTOP 

www.cityselfstorage.com

Pankrác: 800 10 44 44 
Holešovice: 800 10 10 02

 

 
 
 
 

Jazykové kurzy
pro každého•angličtina•němčina

•španělština•francouzština a další
VEŘEJNÉ KURZY

•pololetní kurzy pro děti i dospělé 
•příprava na mezinárodně uznávané zkoušky FCE, CAE, ZD
•příprava na maturitu a bakalářské zkoušky na VŠ
•obchodní angličtina
•malé skupinky, moderní učebnice
•cena od 2.690,- Kč/pololetí
•kvalitní lektorský tým

  FIREMNÍ VÝUKA
•individuální klientský servis
•zahájení během celého roku

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

Zápis již 
probíhá!

Pobočky ČSOB Praha 3: Olšanská 1a, Prokopova 20 a Vinohradská 20
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

20. 9. – 20. 10. VLADIMÍR FORTIN 
a VLADIMÍR VŠETEČKA –
OBRAZY (vernisáž 20. 9. v 17.00)

Biskupcova 31, Praha 3
tel.: 271 771 349, fax: 222 585 345
info@kinoaero.cz, www.kinoaero.cz
  1. čt 18.00 BOKOVKA

20.30 OZVĚNY FRESH FILM 
FESTU

  2. pá 18.00 VĚČNÝ SVIT 
NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI
20.30 STOPAŘŮV PRŮVODCE 
PO GALAXII
22.45 PÁSMO VEČERNÍČKŮ I.

  3. so 18.00 MLUV S NÍ
20.30 SLUNEČNÍ STÁT ANEB 
HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY
22.30 PÁSMO VEČERNÍČKŮ II.

  4. ne 18.00 HLAS MOŘE
20.30 SIN CITY – MĚSTO HŘÍCHU

  5. po 18.00 KDO SE BOJÍ VIRGINIE 
WOOLFOVÉ?
20.45 PROTI ZDI

  6. út 18.00 ZEMĚ HOJNOSTI
20.30 NEBE NAD BERLÍNEM 
(FK)

  7. st 15.30 SLUNEČNÍ STÁT ANEB 
HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY 
(FK pro SŠ)
18.00 OSTROV (FK)
20.30 3-IRON (premiéra)

  8. čt 18.00 TAJUPLNÝ VLAK
20.30 MRTVÝ MUŽ

  9. pá 18.00 SALÓ ANEB 120 DNÍ 
SODOMY (FK)
20.30 INTIMITA
22.30 PÁSMO VEČERNÍČKŮ III.

10. so 17.45 CESTA DO FANTAZIE
20.15 RAY
23.00 PÁSMO VEČERNÍČKŮ IV.

11. ne 18.00 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO 
ŠÍLENSTVÍ
20.30 SKŘÍTEK

12. po 18.00 PLECHOVÝ BUBÍNEK 
(FK)
20.45 NOČNÍ HLÍDKA

13. út 18.00 PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
20.45 3-IRON

14. st 15.30 OLDBOY (FK pro SŠ)
18.00 IDIOTI (FK)

15. čt 18.00 PŘÍBĚH O UPLAKANÉM 
VELBLOUDOVI (FK)
20.30 Chilský film: MACHUCA

16. pá 18.00 OLDBOY
20.30 JARO, LÉTO, PODZIM, 
ZIMA... A JARO
22.30 PÁSMO VEČERNÍČKŮ V.

17. so 18.00 METROPOLIS (FK)
20.30 ŠTĚSTÍ
22.30 PÁSMO VEČERNÍČKŮ VI.

18. ne 18.00 DÍVKA S PERLOU
20.30 ŽIVOT JE ZÁZRAK

INGMAR BERGMAN
19. po 17.30 FANNY A ALEXANDER 

(FK)
20.45 LESNÍ JAHODY

20. út 18.00 SEDMÁ PEČEŤ (FK)
20.30 MLČENÍ

21. st 15.30 VERA DRAKE (FK pro SŠ)
18.00 3-IRON
20.30 NOČNÍ HLÍDKA

22. čt 18.00 ŽENY PRO MĚNY
20.30 Chilský film: CACHIMBA

23. pá 17.45 SLADKÝ ŽIVOT (FK)
20.45 ŠTĚSTÍ
22.45 PÁSMO VEČERNÍČKŮ VII.

JIM JARMUSCH
24. so 18.00 MRTVÝ MUŽ

20.30 KAFE A CIGÁRA
22.30 PÁSMO VEČERNÍČKŮ VIII.

25. ne 18.00 TAJUPLNÝ VLAK
20.30 MRTVÝ MUŽ

NA PŘÁNÍ AERODIVÁKŮ...
26. po 18.00 SIN CITY – MĚSTO HŘÍCHU

20.30 JSEM SEXUÁLNÍ MANIAK
27. út 18.00 ŠTĚSTÍ

20.30 MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
28. st 15.30 VINCI (FK pro SŠ)

18.00 DELIKÁTNÍ UMĚNÍ 
PARKOVÁNÍ
20.30 JSEM SEXUÁLNÍ MANIAK

29. čt 18.00 NECHOĎ KLEPAT 
NA DVEŘE
20.30 MOTOCYKLOVÉ DENÍKY

30. pá 18.00 DELIKÁTNÍ UMĚNÍ 
PARKOVÁNÍ
20.30 NECHOĎ KLEPAT 
NA DVEŘE
23.00 PÁSMO VEČERNÍČKŮ IX.

FILMY PRO DĚTI
  3. so 15.30 ŠROUBKOVO 

DOBRODRUŽSTVÍ
  4. ne 14.00 ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA
10. so 15.30 KRTEK VE SNU
11. ne 14.00 MACH A ŠEBESTOVÁ 

K TABULI
17. so 15.30 MIKEŠ SE UČÍ MLUVIT
18. ne 14.00 O HLOUPÉM PECIVÁLOVI
24. so 15.30 O ZLATÉ RYBCE
25. ne 14.00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

DIVADLO PRO DĚTI
  4. ne 16.00 ZLATOVLÁSKA 

(Bílkovo kratochvilné divadlo)
11. ne 16.00 O CHYTRÉ HORÁKYNI 

(Divadlo Na cestě)
18. ne 16.00 ŠPALÍČEK (L. Peřina)
25. ne 16.00 O LÍNÉ LIDUNĚ A TŘECH 

PŘADLENÁCH (Divadlo U staré 
herečky)

FILMY PRO SENIORY
  6. út 10.00 DOBRÝ WILL HUNTING
13. út 10.00 MUŽ NA MĚSÍCI
20. út 10.00 EVITA
27. út 10.00 INVAZE BARBARŮ

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB 
 
  5. po 19.30 THE WALKABOUTS, 

supp. TRANSMISSIONARY SIX *
  6. út 19.30 Future Line: HROMOSVOD 

+ FUNK ALLSTARS *
  7. st 19.30 ŠTĚPÁN SMETÁČEK 

& NEW ORCHESTRA 
OF DREAMS, special guest: 
TONYA GRAVES

  9. pá 19.30 Respect Plus: MUSAFIR 
(Gypsies of Rajasthan India)

11. ne 19.55 I. MALIJESKÝ – J. RUDIŠ: 
Monoskop – Láska a Prázdniny 
(literární šou pro živé i mrtvé; 
hosté: V. Janota, K. Kuna, J. Dietl 
a K. Šarközi)

13. út 19.30 Future First Line: 
SLOT & SHADE (křest alba) *

14. st 19.30 MALÉ VINOHRADSKÉ 
DIVADLO: Děvčátko s mozkem

15. čt 19.30 MOVE festival – 
EuroConnections Night: 
MERCAN DEDE + CAMAEL

16. pá 19.30 MOVE festival: 
OHM SQUARE + THE GIFT

17. so 19.30 MOVE festival: 
M83 + SOLDOUT

18. ne 19.30 10 let za nebeskou bránou –
vzpomínkový večer na P. Kalandru: 
MARSYAS + BLUES SESSION 
+ ASPM *

20. út 19.30 Future Line: VĚTROPLACH 
+ ÚPLNĚ ROVNÝ BANÁN *

21. st 19.30 Láska v dvojjazyčnom pohybe /
Love in Bilingual Motion (taneční 
představení)

22. čt 19.30 Tolerance 2005 – Fest Noz: 
DICK O´BRASS + MARW *

24. so 18.00 IMPACT PULSE feat.
NOTHING NADA 
+ IMMUNOLOGY + Z PROCHEK 
+ COLONY 5

25. ne 19.30 PETER LIPA (křest alba 
+ DVD Live in Akropolis Prague) *

26. po 19.30 PRIESSNITZ, host: U-BAHN 
+ uvedení komiksu Alois Nebel: 
Zlaté Hory

27. út 19.30 Future Line: ANNIE´S TRIP 
+ CARPE DIEM *

29. čt 19.30 SUNSHINE
30. pá 19.30 ČINOHERNÍ STUDIO 

ÚSTÍ NAD LABEM: Alois Nebel 
(scénický komiks)

VÝSTAVA
1. – 25. 9. F. „FERRY“ SMÍTKA: Koláže
26. – 30. 9. JAROMÍR 99: Alois Nebel 

(vybrané kresby z nebelovské trilogie)

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

 14. st 20.00 BONAVENTURA – 15 let 
(slavnostní večer za účasti autorů 
a spolupracovníků nakladatelství)

15. čt 19.30 MUSICA BOHEMICA
17. so 15.00 ARTEMISS TRIO (V. Novák, 

B. Smetana)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

20. út 19.30 O. LÉBR – housle, 
M. SEKERA – klavír (W. A. Mozart, 
Z. Lukáš, L. Janáček, G. Sollima, 
A. Pärt, M. Ravel)

21. st 19.30 O. ŠTĚPÁNOVÁ –
mezzosoprán, P. ADAMOV – 
baryton, I. SMOLJAROVA – 
klavírní spolupráce (písňová tvorba 
A. Dvořáka, P. I. Čajkovského, 
S. Rachmaninova)

27. út 19.30 T. PROSEK – housle, 
D. PROSEK – hoboj, D. WIESNER 
– klavír (G. P. Telemann, J. S. Bach, 
D. Scarlatti, D. Cimarosa, J. Benda, 
W. Kroll, A. Dvořák, J. Čart)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

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

nakladatelství Bonaventura 

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
tel.: 224 817 886, 224 813 899
vstupenky@divadloponec.cz
www.divadloponec.cz

Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně 
postižené.
1., 8., 15., 22. a 29. 19.30 Uvolněte se, 

prosím (talk show J. Krause)
  4. ne 20.00 Večer módy a hudby (ukázky 

prací studentů Vyšší odborné školy 
oděvního návrhářství z Prahy 7)

11. ne 20.00 Večer HAMU – I. Dukić: 
Komedie del arte (Romeo a Julie); 
L. Mírková: Trio Life Moll

19. – 20. 20.00 P. Mika, O. Cobos, VerTeDance: 
Beneath the Silence (premiéra); P. Mika, 
O. Cobos: If as always

23. – 24. 20.00 Cesty oděvního designu –
Oděv ve spirále času

26. – 27. 20.00 T. Rychetský: Bezpředmětná 
křehkost; T. Rychetský, D. Stránský: 
Nanopicture

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
11. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
13. út AFRIKA
14. st AKT
15. čt ZÁSKOK
18. ne 16.00 a 19.00 ŠVESTKA
20. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
21. st DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ
27. út VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ 

KNIHY
29. čt LIJAVEC

DIVADLO KONZERVATOŘE
12. po J. Garner: PROBOUZENÍ
19. po T. Trapl, R. Genzer: VÝPRODEJ!
26. po Moliére: ŠKOLA PRO ŽENY

9. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 
HUDEBNÍHO FESTIVALU
NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 
Jiřího Hoška

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

Předprodej vstupenek v trafice TTT naproti 
hotelu Olšanka (tel. 222 728 842).
15. čt 16.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

FESTIVALU – Galerie pod radnicí, 
Havlíčkovo nám. 9

22. čt 19.30 100. JUBILEUM 
1. STAROSTY ŽIŽKOVA – 
žižkovská radnice, Havlíčkovo nám. 9

Pozvánka
Galerie Krásova 37
(otevřeno denně v 13.00–18.00)
21. 8. – 11. 9. výstava obrazů R. Kli-

menta „Summer of War“
17. 9. – 15. 10. výstava fotografií J. Vaš-

ků „Fragmenty pražského ghetta“

Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  1. čt 19.00  Jinovatka
  8. čt 19.00  Fatty Lumpkin
15. čt 19.00  Ráj houbařů
22. čt 19.00 Baťa a Kalábůf něžný 

beat
29. čt 19.00  Hroší farma
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
6. a 13. 16.30 posezení při kávě (mož-

nost pustit reprodukci přednášek 
o Žižkově)

29. út 16.30 čtení: Franta Sauer vy-
práví o Haškovi

Římskokatolická církev
  2. pá 14.00 prohlídka Strakovy aka-

demie (nyní Úřad vlády ČR; sraz 
před budovou)

11. ne 13.30 promítání o Bulharsku 
s vyprávěním o Istanbulu v kostele 
sv. Prokopa

  19.00 Schola Gregoriana Pra-
gensis – benefiční koncert v kostele 
sv. Prokopa (vstupné dobrovolné)

13. út 18.00 M. Szabo a T. Halík: 
Akademický farář uprostřed dění 
(benefiční beseda s filosofem 
a knězem v Atriu, Čajkovského 12; 
vstup volný)

24. so 19.00 Žižkovští varhaníci (se) 
představují – benefiční koncert 
nově opravených a zkolaudova-
ných varhan v kostele sv. Prokopa 
(vstup volný)

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  7. st 14.00 vycházka do Divoké 

Šárky (sraz na stanici tram. č. 20 
a 26 „Divoká Šárka“)

16. pá 16.00 Albatros: Melodie, které 
pohladí (pořad v Nové Trojce, Je-
seniova 19; přezutí s sebou)

21. st 14.00 prohlídka Valdštejnské 
zahrady (sraz na stanici metra 
A „Malostranská“)

Zářijové 
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov

11. ne 18.00 s SC Xaverov H. Počernice
25. ne 18.00 s SK Han. Slavia Kroměříž

INZERCE

� FORMIKA, o. s., přijme pracovníka
pro práci s lidmi se znevýhodněním 
na trhu práce. Nástup ihned, 9. platová 
třída. Kontakt: formika@formika.org 
nebo tel. 271 910 016, 775 350 115
� V Kung-Fu škole Petry Lorenzové, 
Cimburkova 19, Praha 3 probíhá 5. – 7. 9.
v 16.00–18.00 hod. zápis začátečníků 
od 4 do 90 let do oddílů Kung-Fu i kick-
boxu. Tréninky 2x týdně, cena 1950,- Kč
pololetně. Kontaktní tel. 606 582 848. 
www.kungfu-praha.com
� Praktický lékař, Vinohradská ulice, 
přijme zdravotní sestru na poloviční 
pracovní úvazek. Tel. 737 613 121

� Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856
� Potřebujete poradit – využijte bez-
platnou Poradnu sociálně právní 
ve čtvrtek 6. 10., 3. 11. a 1. 12. 2005 
od 17.30 hod. na OV KSČM Praha 3, 
Baranova 11.
� 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 k dekoraci hudební nástro-
je: basu, housle, trubku, violu, lesní 
roh, saxofon, klarinet aj., i poškozené. 
Tel. 274 814 448
� ZEDNICKÝ SERVIS. 
Tel. 222 719 022, 602 212 089
� 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
� 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
� Psací stroje, kalkulačky – opravy. 
Tel. 241 412 507 
� Učím ČJ – levně. Tel. 737 844 683
� Koupím družstevní garsonku v cih-
lové zástavbě na Žižkově, s balkonem. 
Tel. 777 226 323
� Vyměním obecní 1+1 Praha 5 – Bar-
randov za větší obecní na Praze 1 až 7, 
jakékoli kategorie. Tel. 608 063 515
� 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. 721 970 903, 
283 892 241
� Vyměním 1+1 jako 2+kk v P3 za 3+1 
v Praze 2, 3, 10. Tel. 737 055 636
� Pronajmeme místnost v suterénu 
obytného domu Baranova ul. (spo-
lečenství vlastníků), místnost je su-
chá, rozloha cca 15 m2, samostatný 
vchod, vhodná  jako sklad. Základní 
nájemné 1500 Kč. Tel. 222 729 389
� Pronajmu dr. garáž v hlídaném ob-
jektu, Malešická, Praha 3, 1500 Kč mě-
síčně. Tel. 604 756 815, 604 325 677
� Dvě místnosti (jedna min. 20 m2, dru-
há i menší) pro kancelář psychoterapeu-
ta, ticho podmínkou. Tel. 608 284 555
� Pronajmu nebyt. prostor, 2 místnosti, 
19 m2, Chmelnice, WC, ÚT, teplá voda, 
tel., zabezp. zaříz. na agenturu. Nájem 
1000 Kč vč. služeb. Tel. 603 774 433

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)

KERAMIKA
SVÍČKY, SVÍCNY

BYTOVÉ DOPLŇKY
SEIFERTOVA 93 • PO–PÁ 12.00–17.00

Program v září
Zasílání měsíčního přehledu akcí a novinek 
Ulity e-postou si můžete vyžádat na adrese 
nemcova@ulita.cz.
  1. čt 14.00–17.00 Otevřená Ulita – prezentace 

kroužků a dílen, hudební a taneční vystoupení 
(vstup volný)

  15.00 Tahák na nám. Jiřího z Poděbrad –
prezentace pražských DDM (vstup volný)

  4. ne 16.30–19.00 Poprázdninová diskotéka s DJ 
Hobrem (cena 30 Kč, Beztížáci 15 Kč)

  8. čt 14.00–17.00 Akční Ulita – ukázka činnosti 
Klubu otevřených dveří Beztíže (vstup volný)

11. ne Bio dožínky na ekofarmě Country life v Ne-
načovicích

16. pá 14.00–16.00 Art studio – drobné hračky 
(cena 40 Kč vč. materiálu)

23. pá 14.00–16.00 Art studio – masky (cena 
40 Kč vč. materiálu)

25. ne 15.00–17.00 Šnečí studio – pro děti od 6 
do 10 let (cena 40 Kč/rodina)

30. pá 14.00–15.30 (děti) a 16.00–18.00 (dospělí) 
Africké tance – pohybově-rytmická dílna (cena 
40 Kč)

Kluby
MATEŘSKÝ KLUB ULITKA – bohatý program 
pro maminky a tatínky s hlídáním dětí, pro budou-
cí maminky, společný pro rodiče s dětmi – kurzy, 
semináře, cvičení, tanec, masáže, besedy s odbor-
níky, právní poradenství, společné dovolené, burza 
dětských potřeb a oblečení apod. Od října každý 
všední den v 9.00–12.00 v klubu Beztíže.
KLUB BEZTÍŽE – otevřený klub pro teenagery 
(stolní fotbálek, šipky, žonglování, deskové a PC 
hry, internet). Každý všední den v 14.00–18.00. 
Vstup volný, možno zakoupit členskou kartu s dal-
šími výhodami (200 Kč/rok).

Zájmové kroužky a kurzy pro děti i dospělé
Podrobný rozpis včetně cen najdete v nabídkovém 
katalogu, který si můžeme vyzvednout v Ulitě, nebo 
na www.ulita.cz. Nově možnost navštívit zdarma 
a nezávazně první lekci v týdnu od 12. do 16. 9. 
(po předběžné domluvě). Zápis každý všední den 
od 1. do 9. 9. v 10.00–18.00.
SPORT: Aerobik (P-class, Bodystyling, Dance...), Gym-
bally s aerobikem, Stolní tenis, Sebeobrana (začáteč-
níci i pokročilí), Plavání (mírně pokročilí – v YMCA,

Na Poříčí 12), Florbal, Fotbal (mladší s výukou v AJ), 
Hokejbal, Přehazovaná, Volejbal, Sport klub
ESTETIKA: Dramatický kroužek, Tvůrčí psaní, Di-
vadelní kroužek (mládež i dospělí), Šikulka, Tvořivý 
ateliér, Výtvarka, Kreslení, Vitráže – tiffani, Aranžo-
vání (děti i dospělí), Tradiční řemesla (dospělí), Ke-
ramika, Sochařský kurz, Netradiční techniky – 
umělecko-řemeslné, Na klavír s písničkou, Výuka 
zpěvu, Vokál (mládež i dospělí)
TANEC: Břišní (děti i dospělí), Historický a country, 
Hip-hop, Show, Disko, Junior, Square (v AJ – mlá-
dež i dospělí), Mažoretky, Roztleskávačky
VZDĚLÁVÁNÍ: Přípravka na SŠ – Ma, ČJ (5., 9. tř.), 
Doučování – AJ na PC, Matematika (8. tř.), Fran-
couzština, Angličtina
PRO NEJMENŠÍ: Sportovní školička, Cvrčci (cvi-
čení pro rodiče s dětmi), Výtvarná školička, Lidové 
tanečky, Zpívánky, Aerobik pro nejmenší, PC hrou
TECHNIKA: Počítač kamarád, Počítače od A do Z, 
Programování (začátečníci), Tvorba www stránek 
a zpracování digitální fotografie, Grafika na PC, 
Psaní na PC, Základy práce na PC, Internet, PC 
pro seniory, Kutílek, Modelář, Elektro
RŮZNÉ: Malý detektiv, Malý žurnalista

Dům dětí a mládeže, Praha 3
Na Balkáně 100, 130 00

tel.: 271 771 012 (25, 26), 606 611 920, fax: 271 774 726, 271 776 027 (odd. sportu a turistiky)
info@ulita.cz, www.ulita.cz

Hledám ke koupi byt kdekoli na Žižkově, 
osobní i družstevní vlastnictví, může být 
i před rekonstrukcí. Cena do 3 mil. Kč, 

dle nabídky. Tel.: 777 074 078
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Blahopřání 
seniorům

Všem členům a ostatním seniorům, 
kteří oslaví v září kulaté a půlkula-
té narozeniny, přejeme do dalších let 
hodně zdraví a osobní pohody. Bla-
hopřejeme: Marii Capouškové, Marii 
Červené, Věře Jelínkové, Růženě Lin-
hartové, Ludmile Sajdlové a Milosla-
vě Veselé.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Moderní doba a zdravý životní styl
Dnešní sedavý způsob života a ne-

vhodné stravovací návyky mají mnoh-
dy zhoubný vliv na naše zdraví. Téměř 
každý má v současnosti problémy 
s pohybovým aparátem. Bolesti zad 
a krční páteře bereme téměř jako
běžnou součást našeho bytí, s nad-
váhou se potýká skoro jedna čtvrti-
na populace vyspělých zemí. Jednou 
z mála možností, jak se vyhnout ci-
vilizačním chorobám spojeným s ne-
zdravým životním stylem, je věnovat 
se sportu. Nynější nabídka sportov-
ních aktivit je velká, většina z nich 
však řeší pouze rozvoj kardiovasku-
lárního a pohybového systému a ne-
ní schopna zároveň nabídnout trans-
formaci postavy, zlepšení správného 
držení těla a odstranění bolestí zad 
a krční páteře.

Tělo je třeba chápat jako úzce pro-
pojený celek. Při chybě v jedné části 
tohoto systému mohou zdravotní pro-
blémy nastat až po delší době a na ji-
ném místě. Např. přepracovanost se 
nemusí projevit jen neurózou, potí-
žemi se spánkem či ztrátou psychické 
pohody, ale také nechutenstvím, bo-
lestmi kolem žaludku či dokonce po-
ruchou imunity a zvýšenou náchylnos-
tí k infekčním nemocem.

Proto je třeba u většiny z nás při-
stoupit k celkové úpravě životního 
stylu spočívající nejen v pravidelném 
a přiměřeném cvičení, ale i ve změ-
nách v dalších oblastech životosprá-
vy. Rozvržení práce, snížení psychic-
kého či fyzického přetížení, odbourání 
různých škodlivých aktivit (ponocová-
ní, přejídání, kouření apod.), to jsou 
cesty vedoucí k lepší životní harmo-

nii. Takto komplexně umí na nás půso-
bit např. v tzv. wellnesscentrech, speci-
alizovaných střediscích ucelené péče 
o naše tělo i „duši“. Optimální je také 
doplnění o stravovací program sesta-
vený podle přání každého jednotliv-
ce. Vše pod dohledem lékaře a fyzio-
terapeuta.

Kombinace vhodného cvičení a fy-
zioterapie doplněné správnou živo to-
správou je nejlepší prevencí vzniku
civilizačních chorob. Správně zvolená
pohybová aktivita dokáže nejen mo-
delovat postavu, ale též ovlivňuje po-
zitivně psychiku, což je v dnešní 
uspěchané, hektické době obzvláště
důležité.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty,
Vladimír Hirka, 

odborník na zdravý životní styl

Zdravotnické okénko

Kubismus na Žižkově
Blok v dolní části Husitské ulice 

u železničního viaduktu byl postaven 
v letech 1913 až 1914. Tvoří jej čtyři 
pozdně secesní domy, některé s výraz-
ným kubistickým dekorem. První z nich 
(číslo popisné 753) je dílem architekta 
Bohuslava Homoláče, absolventa praž-
ské stavební průmyslovky. Především 
v katastru Žižkova a Vinohrad, ale také 
Holešovic, Bubenče i Smíchova posta-
vil celou řadu velice kvalitních budov 
s prvky velmi blízkými kubismu, nebo 
přímo kubistickými – konzolami, dia-
mantovými nebo hvězdicovými orna-
menty, zábradlími apod. Homoláčův 
tzv. kýlový dům využívá stísněnou troj-

úhelníkovou parcelu mezi ulicí a tratí 
a je zakončen nárožní věží.

Stejně zajímavý je i dům (čp. 1251) 
na druhém konci uvedeného bloku, 
proti bývalému kinu Ponec (kde je dnes 
taneční scéna paní Yvony Kreuzman-
nové). Projektoval ho Václav Klatov-
ský. Vedle pozdně secesních ornamen-
tů, které vidíme na meziokenních plo-
chách, nese též kubistické prvky, např. 
tzv. diamantování. Portál v uličce za do-
mem má pozoruhodné domovní zna-
mení: je dekorován třemi čápy. Možná 
je to připomínka staršího objektu toho 
jména, který tu kdysi stával – snad zá-
jezdního hostince.

Zdeněk Lukeš, historik architektury

Praha 3 a moderní architektura VI.

Pamatujete si všechny majitele chat, kte-
ré jste fotila?

Většinou ano, oni ke svým domeč-
kům patří. Už podle chaty poznám, jest-
li mě ten člověk pozve na kafe, nebo 

jestli na mě pošle psa. Chaty vypovída-
jí nejen o době svého vzniku, ale také 
o svých majitelích. Já s nimi ale nevypl-
ňuji žádné dotazníky, mluvím s nimi, jen 
když je potkám. Investuji většinu ener-

gie do toho, abych fotila, kdybych měla 
ještě něco dlouze zapisovat, tak bych 
se přestávala soustředit na focení.
Jak na tento svérázný architektonický 
projev reagují cizinci?

Různě. V Sýrii mi po vernisáži přišly 
ženy pochválit, jaké u nás máme krás-
né domy.
Se svou výstavou nebo jen s fotoapará-
tem hodně cestujete po světě. Poznáte 
mezi turisty Čechy?

Ještě pořád ano, ti starší mají něco 
v očích nebo se zkrátka jinak dívají. Ale 
to rozpoznávání je čím dál těžší, už jsme 
se ve světě rozkoukali. Nejlépe poznám 
Němce a Angličany, jsou světlí a kulatí.

Na to, kolik nás je a jak ve srovnání 
se Západem relativně nemáme peníze, 
cestujeme docela hodně. Asi máme zá-
klad od Eskymo Welzela... Sama na so-
bě vidím, jaký je v Česku hlad po ces-
tování. Ale mužům se jezdí líp, ženy to 
mají těžší, například v Sýrii jezdit sto-
pem není zrovna dobrý nápad.
Jsou nějaká místa, kam se vracíte?

Ano, třeba právě na Blízký východ. 
Začala jsem zde fotit slumy jako orga-
nicky narůstající geometrické tvary. Za-
jímá mě kulturní krajina, jak se mění, 
jak reaguje na člověka a lidové stavitel-
ství – architektura bez architektů. Pro-
to jsou pro mě zajímavé tato z vnějšku 
neorganizovaná sídla, které se v Evropě 
ale tolik nevidí.
Vy jste studovala sochařství, teď se ale 
věnujete fotografování...

Ono se to tak prolíná, já jsem se za-
bývala lidovou architekturou v rámci 
studia dějin umění na filozofické fakultě 

v Praze, pak malbou a sochou na VŠUP 
a AVU. Ale také jsem navštěvovala In-
stitut tvůrčí fotografie v Opavě... Mys-
lím, že je dobré věci vidět, a to, jak je 

zpracujete, už je na vás. Jde o vizuální 
umění a je jedno, jestli má člověk v ruce 
fotoaparát, dláto nebo štětec. Člověk by 
měl zvládnout řemeslo a pak vzít do ru-
ky to, co potřebuje. Což je tedy u mě po-
slední dobou foťák.

Proč umělečtí fotografové nepoužívají 
tolik digitál?

Přiznám se, že nevím, ani co je umělec-
ký fotograf, ani co používá. Řekla bych, 
že dokumentaristé – na rozdíl od repor-
tážních fotografů – stále radši fotí na ne-
gativ. Je v tom určitě i trocha staromilství, 
digitál pro mě kromě toho nemá tak do-
konalý obraz jako klasický fotoaparát, 
také je pomalejší. Má-li být kvalitní, při-
jde to na šíleně peněz. Ale stejně jsem si 
ho nakonec koupila, protože mě živí.
V parku ve Slavičíně nedaleko Uherské-
ho Hradiště je možné vidět Vaše dřevěné 
sochy. Jak jste se k této práci dostala?

Pan Pivečka chtěl obnovit lesopark, 
který jeho rodina založila za první re-
publiky. Oslovil ateliér Kurta Gebauera, 
ze kterého zůstala pracovat na svých vl-
cích jen Stáňa Konvalinková, která mě 
také do Slavičína přivedla. A pak se to 
šťastně sešlo: pomáhali ochránci přírody, 
pan učitel, hasiči, sousedé, mezi tím nás 
navštěvoval Klub českých turistů. A ta-
ké popadaly staré duby, takže byl k dis-
pozici materiál. V Pivečkově lesoparku 
nejsou jen mé práce, ale díla různých so-
chařů. Člověk jde lesem a potká vlky, 
slimáky, píďalky, šneky...
Čemu se teď věnujete?

Připravuji knihu Chatařství, měla by 
vyjít příští rok před Vánocemi. Pak také 
pokračuji ve fotografování blízkový-
chodní architektury, mým dalším téma-
tem jsou vozítka, tím myslím doma vy-
robené nebo upravené automobily. Dají 
se najít všude na světě, i u nás se ještě 
na vesnicích či skrytých místech Žižkova 
objevují.  -red-

Chaty jsou zhmotnělé podoby 
lidských snů
Málokdo asi viděl tolik chat, chatek a chatiček 
jako Veronika Zapletalová. Po celém světě putuje 
její výstava nazvaná Chatařství. Barevné snímky 
zachycující víkendová sídla ze všech koutů 
naší vlasti postihují specifický český fenomén. 
Žižkovská sochařka, malířka a fotografka 
je mimo jiné také autorkou dřevěných soch 
v lesoparku ve Slavičíně. Vystavovala v mnoha 
evropských, asijských i amerických zemích, 
na své četné zahraniční cesty si bere fotoaparát 
a dokumentuje lidovou architekturu a tvořivost.

Lidé si odpradávna uvědomovali, jak 
velký význam pro jejich život má zdraví. 
V minulosti se tím však rozuměl přede-
vším dobrý tělesný stav, teprve postupně 
se začalo ukazovat, že neméně důleži-
tá je i duševní rovnováha. Důsledkem 
psychických poruch bývají velmi často 
závažné potíže fyzické a naopak fyzické 
nemoci následně vyvolávají komplikace 
psychické. Ještě do současnosti se setká-
váme s tím, že nezájem o duševní zdraví 
trvá někdy tak dlouho, až je nakonec 
nutná třeba i hospitalizace...

Po prodělaném infarktu, operaci atp. 
bývá zpravidla nezbytná následná péče 
a rehabilitace. Po vyléčení poruch psy-
chických by měl být takovýto postup 
stejnou nezbytností; vždyť mnozí bývalí 
pacienti se jen obtížně vrací do běžné-
ho života. V České republice existuje 
řada institucí a organizací, které těmto 
lidem podávají pomocnou ruku. Jed-
nou z nich je také Česká společnost 
pro duševní zdraví (ČSDZ). Toto ob-
čanské sdružení vzniklo v roce 1990 
a pomáhá jak lidem s duševním posti-
žením či ohroženým závislostmi nejrůz-
nějšího charakteru, tak jedincům v zá-
važné životní krizi, kteří neví, jak dál.

Pořádáme řadu zájmových aktivit 
(pracovní dílny, jóga, kurzy komuni-
kace, besedy, přednášky, stolní tenis, 
společné výlety po okolí Prahy apod.), 
v našich prostorách pět minut od nám. 
Jiřího z Poděbrad poskytujme také po-
radenskou službu – psychologickou, 
psychiatrickou a pedagogicko-psycho-
logickou. Od září a října tohoto roku 
uvažujeme o rozšíření naší nabídky 
podle přání a zaměření klientů. Přiví-
táme proto všechny, kteří mají zájem 
jakýmkoli způsobem přispět k tomu, 
aby naše sdružení ještě lépe naplňova-
lo své poslání. Všechny aktivity a služ-
by jsou bezplatné. Podrobný program 
naší činnosti najdete v pražském mě-
síčním kulturním přehledu nebo přímo 
ve Zvonařově ulici a brzy také na we-
bových stránkách, které připravujeme.

Lenka Flášarová,
místopředsedkyně ČSDZ

Adresa: 
Zvonařova 6, Praha 3 
(v průchodu vlevo)
Kontakt: 
tel.: 222 717 124, 777 336 139
e-mail: csdz@seznam.cz

PŘEDSTAVUJEME

Česká společnost 
pro duševní zdraví

Táboři přicházejí
Minulé vyprávění jsme přerušili v oka-

mžiku vyhlášení křížové výpravy. Nyní 
proto musíme alespoň telegraficky vylí-
čit její začátek. Úmysl vyhlásit kruciátu 
oznámil římský král Zikmund ve Vrati-
slavi přibližně v polovině ledna r. 1420, 
1. 3. téhož roku tento bohulibý záměr 
ve Florencii potvrdil papež Martin V. 
a 13. 3. dorazil rychlý posel s papežskou 
bulou do Vratislavi. Výprava se od 17. 3. 
začala scházet u slezské Svídnice a již 
30. 4. překročila u Trutnova či Nácho-
da české hranice. O pár dní pozdě-
ji – 3. 5. – kapituloval Hradec Králové 
(ovšem radikální husité vedení knězem 
Ambrožem odešli 30. 4. na pomoc Pra-
ze). Mnohem horší však bylo, že zradou 
Čeňka z Vartenberka padl 7. 5. i Praž-
ský hrad. 12. 5. stanul Zikmund v Kut-
né Hoře a zahájil tu jednání. Pražské 
poselstvo k němu dorazilo 15. 5., ovšem 
nabídnuté podmínky byly pro Prahu 
natolik kruté, že nezbylo než císaři vy-
hlásit otevřenou vzpouru. Pražané pro-
to téměř vzápětí požádali o pomoc Tá-
bor a táboři, ač sami tísněni Oldřichem 
z Rožmberka, se bez meškání vydali 
na cestu. Do Prahy dorazili – po vítězné 
bitvě u Poříčí, svedené prakticky za po-
chodu – již 20. 5.! Tři dni na to přitáhli 
ještě žatečtí, lounští a slánští.

Nyní získáváme první indicie ve věci, 
která nás bude zajímat. Na základě úda-

jů Vavřince z Březové totiž můžeme po-
měrně přesně rekonstruovat rozmístění 
sil v Praze ještě před příchodem kři-

žáků. Vyšehrad a nově i Pražský hrad 
byly v rukou urozených českých příz-
nivců Zikmunda. Malá Strana 8. 5. vy-
hořela, pražané se však opevnili v kláš-
teře sv. Tomáše a především v Saském 
dvoře, tudíž drželi předmostí Karlo-
va mostu. Hradečtí orebité, kteří do-

razili nejdříve, se utábořili na jihu No-
vého Města na nezastavěném prostoru 
kolem kostela sv. Apolináře. Zde moh-
li klást účinný odpor vyšehradské po-
sádce, která podnikala výpady do údo-
lí Botiče a ostřelovala vypálený prostor 
Podskalí. (Vyšehrad byl tehdy přímo 
propojen s Novým Městem jen úzkou 
a strmou Jeruzalémskou poternou – tu-
nelovou výpadní brankou, dnešní poho-
dlná Cihelná brána vznikla až r. 1841.) 
Úsek na jih od Svinské brány byl ale
ohrožený i odjinud – přímo za hradba-
mi se totiž rozkládala rovinka umožňu-
jící manévry (zejména rozjezd) těžké 
železné jízdy.

Na okraji Nového Města existovalo 
ještě jedno takto kritické místo! A tím 
bylo Špitálské pole, nynější Karlín (toto 
jméno dostal až roku 1817 podle tehdej-
ší císařovny Karolíny Augusty), před Po-
říčskou branou. Sem neomylně zamíři-
li táborité – podle Vavřincovy kroniky 
po svém příchodu rozbili hlavní ležení 
na ostrově Štvanici. Na Poříčí navíc bý-
vala největší kolonie německých kup-
ců v Praze, kteří po vypuknutí husit-
ské revoluce z města hromadně uprchli, 
a tak tu jistě byl i dostatek volných 
domů pro „lepší“ ubytování táborských 
hejtmanů stavu rytířského. Ještě bylo 
třeba tento prostor něčím zabezpečit…

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Otazníky kolem slavného vítězství II.

Král Zikmund Lucemburský v roce 1424
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Trvalé označování psů
Dnem 1. ledna 2005 nabyla účinnosti vyhláška hl. m. Prahy 

č. 18/2004, která stanoví povinnost každého chovatele psa chova-
ného na území hl. m. Prahy nechat psa staršího 6 měsíců trvale 
označit mikročipem nebo tetováním a do 30 dnů od tohoto úkonu 

se přihlásit do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hl. m. Prahy. V případě, 
že pes nebyl před účinností této vyhlášky uvedeným způsobem označen, je třeba 
to provést nejpozději do 12 měsíců ode dne její účinnosti, tj. do konce roku 2005.

Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Kdo mě chce

1) 1565-05 sedmiapůlletý pes se znaky, ně-
mecký ovčák standardní velikosti; hodný 
a poslušný, vhodný k domku se zahrád-
kou. Nalezen 19. 7. na Vinohradech.

2) 1569-05 jedenapůlroční černý pes, kří-
ženec menší velikosti; veselý a milý. 
Nalezen 19. 7. s evidenční známkou ÚMČ 
Praha 3, která byla z důvodu ztráty od-
hlášena a patřila jinému psovi.

3) 1579-05 tříletý rezavý pes, kokršpaněl 
standardní velikosti. Nalezen s černým 
pleteným vodítkem, kovovým obojkem a náhubkem 21. 7. na rozhraní Prahy 3 a 9.

4) 1607-05 dvouapůlletá béžová fena, lhasa apso standardní velikosti; hodná a čistotná, 
slyší na jméno Luci. Majitelka je nemocná.

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

Do desátého roku své činnosti vstupují 
se začátkem školního roku (od 1. září!) 
školy potápění a plavání v areálu Pra-
žačka. Škola potápění je určena pro dě-
ti od 8 let, které učí ploutvovému pla-
vání, potápění s přístrojem a vodnímu 
záchranářství (vyučovací hodiny – út 
a čt v 17.30–18.15). Škola plavání na-
bízí dětem od 7 let výuku jednotlivých 
plaveckých stylů, obrátek a startovních 
skoků a seznámení s pravidly sportov-
ního plavání (vyučovací hodiny – út a čt 
v 18.15–19.00). Obě školy děkují za pod-
poru své práce městské části Praha 3. Po-
drobnější informace na tel.: 603 509 293 
a 607 537 882.

Stručně...
� Kühnův dětský sbor přijímá no-
vé členy – děti od 5 let, které rády 
zpívají a mají zdravý hlas. Nejbližší 
možnost zápisu je 5. 9. od 17 do 19 
v ZŠ Kuncova 1580 (Praha 13 
– Stodůlky) a 7. a 8. 9. od 17 do 19 
v aule ZŠ TGM (Ortenovo nám. 34, 
Praha 7 – Holešovice). Více informa-
cí na www.kuhnata.cz nebo na tel. 
266 710 263 a 602 974 060.

� Informační centrum Kontakt 
(Palackého náměstí, vestibul metra) 
nabízí 7. 9. od 13 do 15 možnost 
konzultace s psychologem a 14. 9. 
od 13 do 15 s psychiatrem. Akce 
se koná v rámci kampaně „Kdo z nás 
je normální? aneb Pečujme o své du-
ševní zdraví“, která probíhá od srpna 
do poloviny září v pražském metru. 
Více na www.stopstigma.cz.

� Na Dětském dopravním hřiš-
ti na Židovských pecích proběh-
ne v úterý 20. 9. od 14 do 18 Den 
pro rodinu – dopravně-výchovná akce 
pro děti a rodiče pořádaná v rámci Ev-
ropského týdne mobility 2005 (sou-
těže ve znalostech dopravních před-
pisů a zručnosti jízdy na kole, ukázky 
činnosti Policie ČR apod.; výhodou je 
příjezd na vlastním kole).

� Farní charita Žižkov (Čajkovské-
ho 36) zahajuje od pátku 23. 9. opět 
„Polední ateliér“ (dámský klub – kaž-
dý pá od 12 do 15). Materiál na ruční 
práce i kurzy nových výtvarných tech-
nik jsou pro důchodce zdarma. Bližší 
informace na tel. 222 711 202.

Na úspěšné závodníky Sportovní-
ho klubu ZŠ Jeseniova čekalo těsně 
před prázdninami zápolení z nejtěž-
ších – Mistrovství ČR v atletice doros-
tenců a juniorů, které se uskutečnilo 
25. a 26. 6. v Pardubicích. I zde se někte-
ří z nich dokázali uplatnit: stříbro získal 
Martin Blahut (za 60,28 m v hodu oště-
pem) a Klára Hájková, Alena Dutko-
vá, Tereza Frabšová a Tereza Hrdličko-
vá (za čas 50,81 ve štafetě na 4 x 100 m), 
bronzovou medaili si připnula Tere-

za Poláčková (za čas 33:27,09 v chůzi 
na 5000 m).

Rovněž na Olympiádě dětí s Orbitem, 
která se konala ve dnech 21. až  26. 6. 
v Brně, nechyběli členové žižkovského 
atletického klubu. Na snímku v žlutém 
dresu Jakub Hrudka, který v běhu mlad-
ších žáků na 800 m skončil na 4. místě.

SK ZŠ Jeseniova pořádá v září nábor 
dětí ve věku 10–15 let do oddílu atleti-
ky. Bližší informace na www.jeseniova.cz
nebo na tel. 777 569 193. -red-

Do dubna příštího roku musí 
být dle požadavku hl. m. Prahy 
aktualizován projekt zóny pla-
ceného stání (ZPS) v třetí měst-
ské části tak, aby zohlednil ně-
které změny v principu fungo-
vání ZPS (např. zavedení karty, 
která umožní krátkodobé par-
kování v rezidentních zónách
též návštěvníkům, nebo zříze-
ní ZPS jen po ulici Jana Želiv-
ského). Městská část Praha 3 
počítá s tím, že by práce na ak-
tualizaci projektu mohly začít 
letos v listopadu. Rádi bychom, 
aby ještě před tím měli občané 
možnost vyjádřit se, zda chtějí 
ZPS na území třetího pražské-
ho obvodu ponechat jako je-
den celek, nebo zda by uvítali 
rozdělení na dvě oblasti (6 a 7),
a posoudit jednotlivé typy zó-
ny (rezidentní x návštěvnické 
parkování).

Otiskujeme proto mapu čás-
ti Prahy 3, kde se ZPS plánu-
je, s vyznačeným rozdělením 
na oblasti a dle typů zóny. Své 
připomínky a názory zasílejte
poštou na adresu: ÚMČ Pra-
ha 3, Odbor dopravy, Seiferto-
va 51, Praha 3, nebo e-mailem 
na: martinv@p3.mepnet.cz.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty,

Ing. Martin Vančura, 
vedoucí Odboru dopravy

Žižkovští atleti se neztratí

Občané se mohou vyjádřit k podobě zóny placeného stání v Praze 3

MATEŘSKÉ A OTCOVSKÉ CENTRUM
Pravidelné programy pro děti a dospělé 

začínají od 19. 9., bližší informace na tel. 
603 475 144.
po 9.00–12.00 batolátka – kreativní 

dopoledne pro mrňata a jejich dospělé
út 9.00–12.00 děti s sebou – herna, 

zajímaví hosté, rodinná témata
9.00–10.00 anglická konverzace 
pro dospělé – pokročilí 
(tel. 776 613 260)

st 9.00–12.00 školička – program 
pro předškoláky od 2,5 let, 
bez přítomnosti rodičů (nutná 
rezervace předem – tel. 777 327 207)
15.00–18.00 herna, do 17.00 
dárková dílna 

čt 9.00–12.00 miminka – cvičení 
pro nejmenší (9.30–10.15 – děti 
od 6 do 12 měsíců, 10.30–11.15 – 
děti od 2 do 5 měsíců)

pá 9.00–12.00 herna, od 10.00 
hudební dílna 
9.00–10.00 anglická konverzace 
pro dospělé – začátečníci 
(tel. 603 475 144)
10.00–11.30 keramický ateliér (nutná 
rezervace předem – tel. 721 253 708)

KURZY ve školním roce 2005/2006
Kurzy (15 lekcí) začínají od 19. 9., zá-

vazné zápisy probíhají od 5. 9. – na tel. 
603 416 724.
HUDEBNÍ:
Klavír (po, čt, pá), Kytara (út), Flétna (čt, pá) 
– vždy v odpoledních hodinách
VÝTVARNÉ:
Keramika pro děti od 5 let (st 14.30–16.00), 
Keramika pro školní děti (po 16.00–17.30), 
Keramika pro školky (čt 9.30–11.30), Dívčí

výtvarná dílna s keramikou (st 16.00–18.00),
Grafické a výtvarné techniky pro děti 
(po 16.00–17.30)
PRO NEJMENŠÍ:
Kulička s angličtinou a výtvarničením 
(pro děti od 4 do 6 let – po 13.30–15.30),
Kulička s keramikou a pohybem 
(od 3 do 6 let – út 14.00–16.00), Kulička
s flétnou a keramikou (od 4 do 7 let – 
út 16.00–18.00), Kulička s výtvarničením 
(od 3 do 6 let – st 13.30–15.00), Kulička 
s pohybem – malý neposeda (od 3 do 6 let 
– čt 13.30–15.00)
PRO DOSPĚLÉ:
Keramika (út 18.00–19.30, čt 18.15–19.45), 
Grafické a výtvarné techniky (po 18.00–
19.30), Textilní techniky (st 18.30–20.00), 
Rehabilitační cvičení (st 18.30–19.30), 
Břišní tance (st 20.00–21.00)

JEDNORÁZOVKY v září
16. pá     10.00 Divadlo Paleček: Princezna 

Karolínka
17. – 18.  9.00 a 14.00 pletení košíčků 

(rezervace na tel. 605 514 046)
21. st     15.00 malování na sklo
5. – 18.    9.00–12.00 centrum otevřeno 

(ve všední dny)

NOVÁ TROJKA
Jeseniova 19, Praha 3, tel.: 222 589 404, 607 644 978; www.novatrojka.cz

Slavíte jubilejní
 svatbu?

Jako v předchozích letech po-
řádá městská část Praha 3 ta ké 
letos v listopadu oslavy jubilej ních 
svateb – tentokrát však ne jen zla-
tých a diamantových (50 a 60 let
trvání manželství), ale poprvé rov-
něž smaragdových a kamenných 
(55 a 65 let společného života). 
Pokud i vy patříte mezi manžel-
ské páry, které toto krásné jubi-
leum slaví, buďte prosím tak las-
kavi a ozvěte se na telefonní čís-
lo: 222 116 349 (Odbor kultury 
– Marta Valentová), nebo písem-
ně na adresu: Úřad městské části 
Praha 3 – odd. pro kulturu, Lipan-
ská 14, 130 85 Praha 3.
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