
Žižkovské pivobraní nabíd-
lo o posledním červnovém ví-
kendu skutečně reprezentativ ní 
průřez produkcí více než tuc-

tu českých pivovarů. Ochutnat všech-
ny odrůdy desítek, jedenáctek, dva-
náctek, ležáků, světlých, tmavých, ba
i zelených – kopřivových piv bylo prak-
ticky nemožné. Vybírat se dalo rov-
něž ze spousty dobrot: prasátka, ku-
řátka, klobásky, langoše, bramboráky, 

rozličné laskominy od cukrové vaty 
přes zmrzlinu až po žužu. Počasí přálo 
chmelovým slavnostem možná až příliš, 
v třicetistupňových pátečních vedrech
přišel vychlazený nápoj vskutku vhod... 
Ani v sobotu, kdy v jiných částech 
Prahy zuřila bouřka a liják, se přízeň 
shůry neumenšila: na Vítkově pouze 
opravdu decentně sprchlo.

K festivalu piva samozřejmě patří též
živá muzika: nechyběla dechovka, kelt-
ské, skotské a irské melodie, revival 
rock, ska ani pop. Prvním vyvrcholením 
pátečního hudebního programu bylo vy-
stoupení nejen na Žižkově velmi oblí-
bených Sto zvířat, královnou večera se

pak stala Anna K., která zazpívala jak 
své nejslavnější pecky, tak i kousky 
z nejnovější desky. Překvapením dru-
hého dne se stala rokenrolová smršť 
The Fireballs (na hlavním snímku), je-
jíž pozitivní energii někteří neodola-
li, odložili kelímky a pustili se do tance. 
Početné publikum svých fanynek při-

táhl na závěr oslav piva populární Ri-
chard Krajčo a jeho Kryštof.

Na své si na Vítkově přišli také0 příz-
nivci neobvyklých klání: po oba dny zde 
probíhala soutěž pánů i dam v páce, a to 
pod dozorem Stanislava Dupkaly, sou-
časného mistra Evropy v této disciplíně 
(nejenom vítězové si následně nenecha-

li ujít příležitost změřit své síly i se zmí-
něným borcem). Velký výběr sladkostí,
atmosféra jako na pouti a dostatek pro-
storu včetně herního koutku zase umož-
ňovaly pojmout návštěvu pivních slav-
ností jako rodinný výlet s dětmi, což – 
soudě z počtu kočárků i malých capar-
tů – napadlo nejednoho z rodičů. -red-

Jak se žilo v roce 1978 
na Žižkově? Unikátní 
svědectví podávají 
černobílé fotografie 
Dany Kyndrové. 

Čtěte na straně 10.

Míčky, kužely, diabola 
budou létat vzduchem 
pod vrchem Vítkovem. 
Prázdninový festival 
žonglování se blíží...

Čtěte na straně 4.

Padouch, nebo hrdina? 
Janu Žižkovi a jeho 
době se již mnoho let 
věnuje renomovaný 
historik Petr Čornej. 

Čtěte na straně 11.

V recesistickém duchu proběhlo slav-
nostní zahájení výstavby pomníku Ja-
roslava Haška na Prokopově náměstí. 
Nekonalo se žádné poklepání na základ-
ní kámen, ale křest pivem, natočeným 
z makety sochy. Kmotrů se sešlo hned 
několik – vedle Richarda Haška, vnuka 
slavného spisovatele, sochařky Karolí-
ny Neprašové a starosty Prahy 3 Milana 
Českého (na snímku) také architekt Pa-
vel Kupka, historik umění Jiří Tomáš Ko-
talík a generální ředitel Metrostavu Jiří 
Bělohlav.

Haškova busta na kamenném pod-
stavci procházejícím hřbetem koně by 
měla být odhalena letos v říjnu. Návrh 
nekonvenční jezdecké sochy, na Žižkově 
již druhé, vznikl v ateliéru Karla Nepraše, 
po náhlém skonu tohoto významného  
umělce se práce na dokončení jeho díla 
ujala dcera Karolína. Žižkovská radni-
ce získala na výstavbu pomníku účelo-
vou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, další 
potřebné peníze zajistila akciová společ-
nost Metrostav, která má na starosti tech-
nickou realizaci celého projektu. -red-

Tekutý chléb a hry na Vítkově
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Ti Římani jsou 
ale blázni!

Už jako malé děti jsme se učili si 
na kloubech obou rukou ukazovat, kte-
rý měsíc je kratší a který delší. Jistě to 
také znáte: šikovná pomůcka, jak se v ne-
přehledném roce orientovat. Leden je 
na kloubu, je jednatřicetidenní, únor v jam-
ce – osmadvacetidenní, pak se pravidel-
ně střídá jednatřicet a třicet dní, až ouha! 
Na řadu přijdou letní měsíce, červenec 
a srpen, které jsou oba dlouhé... Jak je ta-
ková podivnost možná, vždyť náš kalen-
dář přece dělali Římané, kultura proslu-
lá svým právním cítěním, svou systematič-
ností? Pátral jsem po tom, v čem je háček, 
a narazil na jednu zajímavou hypotézu.

Na počátku, tedy do vzniku juliánské-
ho kalendáře, to bylo hezky uspořádané, 
dlouhé a krátké měsíce se střídaly napros-
to pravidelně, jen chudák únor měl třikrát 
za čtyři roky pouhých devětadvacet dní. 
Pak se ale římský senát rozhodl, že Julius 
Caesar má takové zásluhy o stát, kalendář 
a vůbec o všechno, že se červenec, do té 
doby Quintilis, bude jmenovat po něm – 
Julius. Ovšem Caesar nebyl jediným vel-
kým mužem starého Říma. Po smrti císa-
ře Augusta usoudil milý senátorský sbor, 
že také tento pán si zaslouží mít vlastní mě-
síc, a ze srpna, do té doby Sextilis, byl náh-
le Augustus. Avšak běda! Náhle si někdo 
z mocných uvědomil, že srpen je kratší 
než červenec, což by mohlo být vykládáno 
tak, že císař Augustus byl méně významný 
než Julius Caesar! To se muselo napravit. 
Srpnu se přidal jeden den, aby si oba veli-
káni byli i co do délky svých měsíců rovni. 
Jenomže kalendář se přece jen neřídí pou-
ze přáními lidí, ale také trochu slunečními 
cykly, a tak když se den někde přidá, jinde 
se musí zákonitě ubrat. A vzal se – z naší 
popelky února! Beztak je to měsíc divný, 
každou chvíli má jen devětadvacet dní, tak 
jich prostě bude mít jenom osmadvacet, 
však ono ho neubude! Teda, trochu ubu-
de, ale on to přežije... A přežil.

Martin Benda, 
předseda redakční rady

Hašek pokřtěn pivem
K 60. výročí ukončení II. světové 

války udělil ministr obrany ČR účast-
níkům domácího i zahraničního odbo-
je v letech 1938–1945 čestné pamět-
ní odznaky. Jejich předání 13 členům 
(z celkem 18 vyznamenaných) Čes-
koslovenské obce legionářské Praha 3 
se ve středu 1. června v zasedací síni 
žižkovské radnice ujal starosta Milan 
Český. Z rukou jeho zástupkyně Mile-
ny Kozumplíkové přijalo medaili o tý-
den později – v úterý 7. června – také 
přes 80 hrdinů z Českého svazu bojov-
níků za svobodu v Praze 3 (oceněno 
dohromady 132 členů), kteří se k slav-
nostnímu aktu sešli v kině Aero.

-red-

Pamětní odznak válečným hrdinům

Opravená a lépe vybavená uvítala le-
tos na jaře své návštěvníky některá dět-
ská hřiště na území třetí městské části. 
Velkou lanovou průlezku pro větší děti 
najdeme od 1. 5. na Židovských pecích, 
téhož dne bylo po rekonstrukci ote-
vřeno hřiště Pod Kapličkou, kde došlo 
k výměně již více jak 25 let sloužících 
herních prvků. Od 30. 5. je veřejnos-
ti opět přístupný herní prostor Na Bal-
káně, který vedle opravených skluzavek 
a houpaček nabízí navíc např. lanovou 
pyramidu a průlezku, místo pro míčo-
vé hry a pítko. Také druhé, větší hřiště 
na Židovských pecích se dočkalo pro-
měny: od 1. 6. se zde děti mohou vy-
dovádět na závěsných i pružinových 
houpačkách, skluzavkách či lanovém 
kolotoči (na snímku). Veškeré nové vy-
bavení je pořizováno od osvědčených 
výrobců a splňuje náročné bezpečnost-
ní normy platné v ČR i EU. -red-

Obnova dětských hřišť v Praze 3 pokračuje

Generální partner:

Městská část Praha 3 jako hlavní organizátor děkuje všem partnerům za pomoc při realizaci VII. ročníku pivobraní: 

Partneři: Pražská plynárenská, a. s., Pražská 
energetika, a. s., Správa komunálního ma-
jetku Praha 3, a. s., Key Production, s. r. o.,
JCDecaux, Český svaz malých nezávislých 
pivovarů, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.,

Pražské služby, a. s., Cateringový servis Cin-
cibus, Plzeňský Prazdroj, a. s.

Mediální partneři: Český rozhlas Regina, 
Večerník Praha, Eclipse, a. s.
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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.

Stanoviště na křižovatce Orlická/Přemyslovská od července letošního roku natrvalo nahrazuje původní 
umístění kontejneru na nám. Jiřího z Poděbrad, které se z různých důvodů ukázalo jako nevhodné.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (2) 18. 7., 15. 8.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (1, 2) 25. 7., 22. 8.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 4. 7., 1. 8., 29. 8.
4. Přemyslovská/Jičínská (2, 1) 11. 7., 8. 8.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 18. 7., 15. 8.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (1, 2) 25. 7., 22. 8.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2, 1, 2) 4. 7., 1. 8., 29. 8.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 11. 7., 8. 8.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (1, 2) 18. 7., 15. 8.
10. Ambrožova/Malešická (3) 25. 7., 22. 8.
11. Jeseniova 143 (3, 2, 3) 4. 7., 1. 8., 29. 8.
12. V Zahrádkách/Květinková (3, 2) 11. 7., 8. 8.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 18. 7., 15. 8.
14. Koněvova/V Jezerách (1, 2) 25. 7., 22. 8.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2, 1, 2) 4. 7., 1. 8., 29. 8.
16. Křivá 15 – vedle domu (2, 1) 11. 7., 8. 8.

ze dne 1. 6.
Jmenovala
• paní I. Sovovou do funkce ředitel-
ky příspěvkové organizace MŠ Je-
seniova 98 s účinností od 1. 8. 2005 
a pana Mgr. M. Šoukala do funkce 
ředitele příspěvkové organizace ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8 s účinnos-
tí od 1. 7. 2005
Schválila
• výroční zprávu představenstva Praž-
ské parkovací, a. s., za rok 2004 včetně 
roční účetní závěrky, vytvoření rezerv-
ního fondu uvedené společnosti a pře-
vedení vytvořeného zisku za rok 2004 
do tohoto rezervního fondu
Souhlasila
• s opravou elektroinstalace včetně 
výměny svítidel ve 2. a 3. patře ZŠ Vl-
kova a schválila zadat realizaci firmě 
Elektro Uldrich, spol. s r. o., za cenu 
1 989 033 Kč bez DPH
Vzala na vědomí
• nutnost zahájit dlouhodobou infor-
mační kampaň směřující ke zlepšení 
informovanosti obyvatel MČ o dění 
na území P-3 a souhlasila s projek-
tem „Otevřená radnice“

ze dne 15. 6.
Schválila
• převod finančních prostředků ve vý-
ši 300 000 Kč z rezervního do inves-
tičního fondu v rámci hospodaření 
příspěvkové organizace Pečovatel-
ská služba P-3 jako doplněk k finan-
cování nového užitkového vozu KIA 
Pregio 6VAN a souhlasila s jeho ná-
kupem za cenu 487 976 Kč a s pro-

dejem vozu Mitsubishi L300 (1992) 
prostřednictvím autobazaru s nejvý-
hodnější nabídkou • účtovat paušální 
poplatek v červenci a srpnu v propor-
cionální výši na 1 den pobytu dítě-
te v jeslích • výsledky předložených 
hodnocení některých MŠ a ZŠ
Souhlasila
• s poskytnutím příspěvku z fondu
sociálního a zdravotního Ošetřovatel-
skému domovu Praha 3 ve výši
25 000 Kč a darů z téhož fondu – 
1. Ústavu sociální péče pro mentál-
ně postiženou mládež v Lochovicích 
ve výši 2300 Kč za klienta z MČ P-3
(celkem do 6900 Kč), 2. Speciální-
mu domovu mládeže v Chotěšicích 
ve výši 8000 Kč za klienta z MČ P-3 
(celkem do 16 000 Kč), 3. Obvodní-
mu výboru P-2 Svazu tělesně postiže-
ných v ČR ve výši 500 Kč za účastníka 
z MČ P-3 (celkem do 3000 Kč) • s do-
poručením komise sociální a zdravotní 
RMČ vybudovat v DPS Roháčova 26 
několik bytů s bezbariérovým přístu-
pem a schválila realizovat v letošním 
roce rekonstrukci 1 bytové jednotky 
na bezbariérový byt • s výměnou části 
oken MŠ Libická a schválila zadat re-
lizaci firmě Anytrade Construct, s. r. o., 
za cenu 1 915 988,10 Kč včetně DPH
Vzala na vědomí
• návrh privatizačního manuálu a sou-
hlasila s jeho realizací 

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

Výstavbě padesáti nových bytových
jednotek a rekonstrukci panelových do-
mů na sídlišti Chmelnice byl jako aktu-
álnímu tématu věnován v minulých čís-
lech Radničních novin značný prostor. 
Žižkovská radnice je s největší investič-
ní akcí Prahy 3 posledních let velmi spo-
kojena. To ale neznamená, že se neobje-
vily také kritické připomínky. Na dvou
posledních jednáních ZMČ osobně pro-
jevili svou nespokojenost někteří z oby-
vatel opravených budov.

V prohlášení občanského sdružení 
Chmelnice, které bylo v březnu adre-
sováno zastupitelům třetí městské čás-
ti a jež nyní dostala redakce k dispozi-
ci, jsou uvedeny tři hlavní problémy, 
jejichž nevyřešení dle autorů neumož-
ňuje přistoupit k privatizaci stávají-
cích bytů: 1. Nejsou dokončeny všech-
ny stavební práce. 2. Současný systém 
slev není pro konkrétní lokalitu vhod-
ný. 3. Byty jsou po rekonstrukci zamo-
řeny toxickým azbestem.

O vyjádření k těmto výhradám jsme 
požádali Petra Blažka, tiskového mluv-
čího úřadu: „Stavba je de facto dokon-
čena již řadu týdnů, dodělávaly se pouze 
terénní a sadové úpravy v okolí. Kupní 
cena, za kterou nabízíme byty v opra-
vených domech jejich nájemníkům, je 
natolik vstřícná, že jakékoli další sle-
vy by byly nespravedlivé vůči ostatním 
obyvatelům městské části. Veškeré do-
hady ohledně současného zamoření to-
xickým azbestem musím kategoricky 
odmítnout. Měření potvrzující nezá-
vadnost bytů provedl státní zdravotní 
ústav. V průběhu rekonstrukce sice do-
šlo k jistému pochybení stavební firmy, 
celá kauza však byla neskutečně zveli-
čena a skandalizována a měla se zřej-
mě stát záminkou ke snížení ceny bytů, 
na což obec nepřistoupí. Nakonec v do-
tčených domech se prodávají nové by-
tové jednotky a již po prvním kole vý-
běrového řízení jsou prakticky všechny 
před podpisem kupní smlouvy, aniž by 
se kdokoli znepokojoval jejich údaj-
nou zdravotní závadností. Velký zájem 
o bydlení v dané lokalitě podle mého 
názoru nejlépe svědčí o tom, že žádný 
problém s azbestem reálně neexistuje.“

-red-

Již od září roku 2002 je v účinnos-
ti zákon č. 285/02 Sb., o darování, od-
běrech a transplantacích tkání a orgá-
nů (transplantační zákon), přesto jen 
malá část veřejnosti ví o některých 
právech, která pacientům přináší.

Vysoce humánní rozhodnutí o pří-
padném posmrtném dárcovství vlast-
ních orgánů a tkání může každý ne-
přímo učinit již za svého života. Zákon 
stanoví, že odběr orgánu nebo tká-

ně z těla zemřelé osoby lze uskuteč-
nit pouze tehdy, pokud s tím dotyčný 
nebo jeho zákonný zástupce nevyslo-
vil prokazatelně nesouhlas. Za ten je
kromě vyjádřeného odmítnutí ve zdra-
votnickém zařízení (za přesně vymeze-
ných podmínek) považována eviden-
ce zemřelého v tzv. Národním registru 
osob nesouhlasících s posmrtným od-
běrem tkání a orgánů, který byl zřízen 
Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Na internetových stránkách regist-
ru (www.nrod.cz) je k dispozici jedno-
duchý formulář, který byl pro sepsání 
nesouhlasu vytvořen, a jsou uvedeny
podmínky pro jeho vyplnění a ode-
vzdání. Podrobnější informace lze zís-
kat též na tel. čísle 261 364 045 nebo 
zasláním dotazu na e-mailovou adresu 
info@ksrzis.cz.

Ing. Simona Prokopcová,
zdravotní rada

Co přinesl transplantační zákon?

V poslední době jsou pracovníci sta-
vebního úřadu ze strany památkářů, ale 
i odborné veřejnosti vyzýváni k rázné-
mu zakročení proti rozšířenému nešva-
ru při výměnách oken u domů v Praze 3. 
Stále častěji zde totiž dochází k tomu, 
že na místo původních dřevěných při-
cházejí okna plastová, neodpovídající au-
tentickému vzhledu domů. Značné úze-
mí Vinohrad a Žižkova přitom spadá 
do památkové zóny, kde je takovýto po-
stup zcela proti platným zásadám.

Všem žadatelům o výměnu oken je 
nutné důrazně připomenout, že sou-
částí povolení k tomuto kroku musí být 
souhlasné stanovisko Odboru památko-
vé péče Magistrátu hl. m. Prahy. Týká 
se to domů v celé třetí městské části, ne-
jen budov v památkově chráněné zóně, 
která sahá od centra přibližně po ulici 
Jana Želivského (přesný průběh hrani-

ce lze zjistit na Úřadu městské části Pra-
ha 3), ale i na zbývajícím území, které je 
zase zařazeno do kategorie ochranného 
pásma.

Na vlastníky domů čekají v případě 
nelegalizované stavební úpravy uvede-
ného typu výrazné sankce, např. neohlá-
šená okenní výměna v bytě je pokutová-
na 10 000 Kč u fyzických a až 200 000 Kč 
u právnických osob. Nová okna se záro-
veň musí do stanoveného termínu, za je-
hož nedodržení následují další finanční 
postihy, odstranit. Navíc sankce mohou 
přímo ve své kompetenci uplatnit i or-
gány státní památkové péče, a to podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památko-
vé péči, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Karel Urban,
vedoucí Odboru výstavby,

Ing. arch. Zdeněk Fikar,
vedoucí Odboru územního rozvoje

Nelegální výměny oken 
budou rázně pokutovány!

Studenti SUPŠ a VOŠUP na Žižkově nám. dostali v prvním červnovém týdnu hez-
ký dárek. Bylo totiž dokončeno elegantní zastřešení školního venkovního hřiště, kte-
ré jim umožní holdovat sportu bez ohledu na nepřízeň počasí. Na fotografii ze slav-
nostního otevření (zleva): zástupci ředitele školy PhDr. Jitka Mrázková a Mgr. Miloš 
Nevařil, ředitelka Odboru školství Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Dáša Hostašová, zá-
stupkyně starosty MČ Praha 3 Milena Kozumplíková, Ing. František Kunc z Odboru 
školství MHMP a ředitel SUPŠ a VOŠUP Mgr. Pavel Kovářík.

Reakce nejen 
pozitivní

Rodiče z Prahy 3, kteří pobírají pří-
davky na děti, našli v průběhu dub-
na a května ve svých schránkách for-
mulář k doložení příjmů za rok 2004 
(k dispozici je rovněž na Odboru stát-
ní sociální péče Úřadu městské části 
Praha 3). Jeho vyplnění a odevzdání je 
podmínkou k přiznání nároku na zmí-
něnou dávku státní sociální podpo-
ry v dalším období, tj. od 1. 10. 2005 
do 30. 9. 2006. Žadatelé jej mohou 
podat již nyní, v časovém předstihu, 
a vyhnout se tak případným frontám 
na úřadě či dokonce přerušení výpla-
ty přídavků, nejpozději pak do 31. 10. 
letošního roku.

„Doklad o výši příjmů“ má letos 
vzhledem ke změnám zákona o státní 
sociální podpoře novou podobu, proto 
nelze používat staré předlohy. Nicmé-
ně má-li někdo na nich již potvrzeny 
příjmy za minulý rok, může je připo-
jit jako přílohu k novým formulářům. 
U dětí starších 15 let je součástí žá-
dosti „Potvrzení o studiu“, které se tý-
ká aktuálního stavu v době vyplácení 
dávek státní sociální podpory (tento-
krát tedy školního roku 2005/2006). 
Proto se vyplňuje až po nástupu dítě-
te do školy a odevzdává do konce září, 
nezávisle na „Dokladu o výši příjmů“. 
Mladí lidé, kteří ukončili nebo přeruši-

li studium, a nebudou proto dále žádat 
o přídavky, jsou povinni tuto změnu 
písemně nahlásit a doložit příslušným 
dokumentem (např. maturitní vysvěd-
čení, rozhodnutí školy o přerušení stu-
dia apod.).

Všechny potřebné formuláře a do-
klady (vyplněné, potvrzené a pode-
psané!) k přiznání nároku na přídav-
ky na děti je třeba buď osobně podat 
na Odboru státní sociální podpory 
ÚMČ Praha 3, Seifertova 51 (úřední 
hodiny – pondělí a středa v 8–18 hod.), 
nebo tamtéž zaslat poštou.

Ludmila Nováčková,
vedoucí Odboru státní sociální podpory

Přídavky na děti je možné si vyřídit v předstihu

ze dne 21. 6.
Schválilo
• závěrečný účet za rok 2004 a sou-
hlasilo s celoročním hospodařením 
bez výhrad • změnu objemu roz-
počtu MČ na rok 2005 v návaznos-
ti na smlouvu o poskytnutí finanč-
ních prostředků na částečnou úhra-
du neinvestičních výdajů v oblasti 
kultury • prodej pozemků v k. ú. Žiž-
kov • poskytnutí zpětného čerpání 
bytovým družstvům v celkové výši 
4 371 034,60 Kč z fondu pro podpo-
ru údržby privatizovaných obytných 
domů • vyhodnocení výběrových ří-
zení na prodej ideální poloviny by-
tového domu a pozemku a nově vy-
budovaných bytových jednotek s od-
povídajícím podílem na společných 
částech domů a na příslušných sta-
vebních pozemcích, vše v k. ú. Žiž-
kov • poskytnutí návratných půjček
pro opravy a rekonstrukce domů 
na území MČ z fondu obnovy a rozvo-
je • žádost o svěření pozemku hl. m.
Prahy – parcely č. 408/4 a na něm sto-
jící stavby (veřejné WC) v k. ú. Žiž-
kov • poskytnutí finančních prostřed-
ků z fondu starosty – 1. Doc. Jiřímu 
Hoškovi ve výši 20 000 Kč na částeč-
né pokrytí nákladů spojených s rea-

lizací televizního dokumentu „V bě-
hu času“, 2. Klubu přátel Žižkova 
ve výši 10 000 Kč na provozní činnost 
• poskytnutí peněžitých darů z roz-
počtu MČ P-3 na rok 2005 – 1. Na-
dačnímu fondu Rychlé šípy Jaroslava 
Foglara ve výši 300 000 Kč, 2. občan-
skému sdružení Život bez závislos-
tí ve výši 150 000 Kč • přijetí půjčky 
ve výši 15 mil. Kč od Pražské parko-
vací, a. s.
Souhlasilo
• s poskytnutím darů z fondu sociál-
ního a zdravotního – 1. FN Královské 
Vinohrady ve výši 47 500 Kč na za-
koupení operačních nástrojů pro ar-
troskopii, 2. Doc. MUDr. B. Semigi-
novskému, DrSc., ve výši 25 000 Kč 
jako příspěvek na tvorbu a vydání pu-
blikace „Posilování bariérových me-
chanismů proti sociálně patologickým 
jevům u žáků základních škol. Me-
todická příručka pro učitele a rodiče“
Vzalo na vědomí
• vyhodnocení zadávacího řízení o za-
dání veřejné zakázky koupě pozemků 
a staveb ve vnitrobloku Biskupcova/
Jeseniova/Ambrožova/Jana Želivské-
ho od dodavatele Česká spořitelna, 
a. s., a souhlasilo s kupní cenou ve vý-
ši 29 500 000 Kč

Rada městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části Praha 3

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 00 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
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Jan Plíva, 
zástupce starosty

1. V dubnu bylo v Ostromečské slavnost-
ně otevřené nové komunitní centrum ob-
čanského sdružení R-Mosty, zaměřené 
především na práci s romskou mládeží. 
Proti jeho fungování se brzy postavila ne-
malá část nájemníků příslušného domu. 
Jak hodlá radnice tuto situaci řešit?

Nejdříve krátce pár informací o prá-
ci uvedeného sdružení, které má velmi 
dobré reference. Založeno bylo v roce 
1992 a mezi jeho hlavní aktivity patří or-

ganizování zájmových kroužků pro děti 
a mládež pod vedením odborných lekto-
rů a za pomoci dobrovolníků. Pro mladé 
zajišťuje i vzdělávací kurzy, doučování, 
letní výchovné tábory i víkendové pohy-
bové aktivity. Jeho nízkoprahovým pro-
gramem je Klub dětí ulice.

Umístění komunitního centra do uvol-
něných nebytových prostor v Ostromeč-
ské 9 se ukázalo jako nevhodné přede-
vším proto, že to tam je nedostatečně od-
hlučněno. Kvůli špatně utěsněným prů-
duchům kolem inženýrským sítí a netěs-
nostem ve spojích panelů byli obyvatelé
okolních bytů skutečně nepříjemně ru-
šeni. Případné stavební úpravy by při-
tom byly velmi nákladné a technicky ob-
tížně proveditelné. Proto jsme hledali 
lepší místo, v tuto chvíli již je jedna alter-
nativa od září zajištěna.
2. Jaký je aktuální stav přípravy rekon-
strukce vnitrobloku Soběslavská/U Vi-
nohradské nemocnice/Vinohradská/Hol-
larovo náměstí?

V současné době je dokončeno geo-
detické zaměření pozemků ve vnitroblo-
ku, které slouží jako podklad pro zahá-
jení práce na architektonické studii. Ta 
bude zpracována rovněž s přihlédnu-
tím k průzkumu veřejného mínění, kte-
rý mezi obyvateli přilehlých objektů pro-
běhl v únoru letošního roku a je cenným 
vodítkem pro naplnění představ příjem-
ného prostředí v okolí jejich bydliště. 
Městská část chce v započaté komuni-

kaci o podobě vnitrobloku pokračovat 
i po dokončení architektonické studie.
3. Velmi přísné nároky Evropské unie 
na bezpečnost herních prvků přinesly mj. 
to, že modernizace dětských hřišť je nyní 
dražší. Jak se s tím vyrovnává Praha 3?

Na vybavení dětských hřišť se vztahu-
je nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým 
se u vybraných výrobků stanovuje po-
vinnost posoudit shodu jejich vlastností 
s požadavky českých technických před-
pisů. S platností od 1. 12. 2002 mohou být 
na dětských hřištích použity pouze her-
ní prvky, které jsou od výrobce opatře-
ny certifikátem, čímž je zajištěno, že jsou 
vyrobeny podle bezpečnostních norem 
platných v ČR.

Naše městská část tento trend od po-
čátku sleduje a respektuje jej a v roz-
počtu každý rok vyčleňuje finanční pro-
středky na modernizaci dětských hřišť. 
Již v roce 2002 vybavila certifikovanými
herními prvky hřiště v Habrové, dnes jsou 
tímto způsobem obnoveny herní prosto-
ry pro děti např. ve vnitrobloku Rad-
hošťská, v ulicích Na Balkáně a Pod Kap-
ličkou, v parcích na Židovských pecích
a Žižkově náměstí. Od letošního září 
bude díky vstřícnosti vedení ZŠ K Luči-
nám pro veřejnost přístupné i opravené 
dětské hřiště v areálu školy.

V současné době nejsou na žádném 
z veřejných dětských hřišť ve správě naší 
městské části herní prvky, které by neod-
povídaly výše zmíněnému nařízení vlády.

ODPOVÍDÁ…

Po pěti letech neměnných tarifů se od 1. července letošního roku zvyšuje cena 
za používání pražské hromadné dopravy. Tato zpráva nepochybně nepřidá na po-
pularitě žádné politické reprezentaci, nicméně každý trochu zodpovědnější před-
stavitel hl. m. Prahy ví, že to je krok nezbytný a nutný. Dokonce si troufám říci, 
že měl přijít daleko dříve.

O změnách cen jízdného se v Zastupitelstvu hl. m. Prahy vedou diskuse již 
několik let. Navrhováno bylo všechno možné, od radikálního zdražení odpoví-
dajícího praxi v jiným západoevropských zemích (kolem 60 Kč za jednu jízdu) 
po naprosto populistické plány typu doprava MHD zadarmo. Hledání nejracio-
nálnějšího řešení, které by vzalo v potaz doporučení odborníků na danou pro-
blematiku a zároveň našlo podporu mezi pražskými zastupiteli, tak nebylo vů-
bec jednoduché.

Od roku 1998, kdy v Praze naposledy stouply částky za jednorázové jízdenky, 
se zvýšily spotřební daně (o 30 %) či cena benzínu (o 30 %) a energií (o 40 %). 
Zároveň Pražané začali brát větší mzdy: zatímco před 7 lety byl jejich průměrný 
plat 12 000 Kč, v současné době to již je 18 000 Kč. Přitom tržby z jízdného do-
sud kryjí pouze cca 23 % provozních nákladů na pražskou hromadnou dopravu, 
zbytek je dotován hlavním městem. Po zdražení uhradí cestující v průměru při-
bližně 28 % faktické ceny jízdy, což je stále podstatně méně, než je tomu ve větši-
ně evropských metropolí.

V Radou hl. m. Prahy schváleném jízdním tarifu bude zachována doprava 
MHD zdarma pro seniory od 70 let věku, děti do 6 let nebo zdravotně postižené. 
Nově Praha zvýhodňuje kategorii důchodců do 70 let – s tzv. senior-pasy budou 
mít nárok na 50% slevu na kupony i jízdenky. S levnějšími kupony mohou počí-
tat také děti do 15 let (o 75 %) a studenti do 26 let (o 50 %).

Zvýšení cen jízdného by ročně mělo přinést částku ve výši 592 milionů Kč. 
Tyto finanční prostředky pomohou městu alespoň zčásti nadále zajišťovat pro-
voz Pražské integrované dopravy v potřebném rozsahu a udržet současné inves-
tiční tempo.

Bc. Ondřej Pecha,
zastupitel hl. m. Prahy

Hrubá stavba komplexu Luxembourg 
Plaza se pomalu chýlí ke konci. V úterý 
28. 6. proběhla tzv. glajcha, oslava zastře-
šení budovy. Nejen pro investora a vlastní 
stavebníky je to důvod ke spokojenosti.

Městská část Praha 3 se u každé-
ho většího stavebního projektu na úze-
mí Žižkova a Vinohrad zajímá o to, 
jaká bude celková prospěšnost výsled-
ku, jeho urbanistický charakter, začle-
nění do daného území apod. Z tohoto 
hlediska můžeme další dominantu v ob-
lasti Flory hodnotit jako jednu z nejvý-
znamnějších staveb, která u nás vzni-
ká. Své okolí zatraktivní a do Prahy 3 
přitáhne zákazníky i drobné investo-
ry. Pominout nelze ani nová pracovní 
místa, která celý komplex nabídne (po-
čítá se skoro s dvěma tisíci), a rovněž 
fakt, že esteticky laděná budova vyrůs-
tá v prostoru, kde ještě donedávna stá-
ly pouze nevzhledné garáže.

Radnice vždy sleduje také samotný 
průběh stavebních prací. Každá výstav-
ba omezuje okolní obyvatele a čím je 
větší, tím více nepříjemností jim přiná-
ší. Stoupá prašnost a hlučnost, zvyšuje 
se dopravní provoz atd. Dojde-li k ně-
jakým pochybením, je stavební úřad 
městské části povinen reagovat. Sami 
investoři se v naprosté většině přípa-
dů snaží o minimalizaci negativních do-
padů, ale některým průvodním potí-
žím se zkrátka nevyhnou. Tak je tomu 
i v případě Luxembourg Plaza, kde je 
situace ještě zkomplikována rozsáhlos-
tí stavby.

Dokončením střechy komplexu bylo 
dosaženo důležitého etapového cíle. Mů-
žeme očekávat, že stavební práce se po-
stupně přesunou přímo do objektu a ne-
gativních vlivů na okolí bude ubývat.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Stavební ruch v Jičínské  
ulici postupně utichne

Od první chvíle, kdy se na interneto-
vých stránkách radnice Prahy 3 objevil 
seznam domů zařazených do III. etapy 
privatizace, se dveře na Odboru evi-
dence majetku ÚMČ netrhnou a tele-
fony zde drnčí téměř nepřetržitě.

Nejčastější dotaz zní: Proč náš dům 
není na seznamu? Nechci se opakovat, 
ale musím znovu zdůraznit, že měst-
ská část nepostupuje ani plošně (např. 
podle ulic, případně lokalit), ani abso-
lutně nahodile tak, jak nájemci projeví 
zájem. Vybírá se vždy podle určitého 
zvoleného systému. Někomu se může 
jevit jako neobjektivní nebo uměle na-
stavený, ale v každém případě se do-
my v jednotlivých etapách privatizace 
hodnotí podle stejných kritérií.

Jiný problém řeší ti aktivnější, kteří 
svou adresu naopak v přehledu našli: 
Co máme dělat, abychom dům mohli 
koupit co nejdříve? Jak jsem již mno-
hokrát psala, v případě převodu vlast-
nictví městské části, která je veřejno-
právní korporací, se musí dodržovat 
určité přesně stanovené postupy. Celá 
transakce se řídí nejen všemi odpo-
vídajícími zákony ČR, ale i Statutem 
hl. m. Prahy (v posledních dnech jsme 
byli dopisem Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR upozorněni i na legislativu 
EU). Proto musí být konkrétní nemo-

vitost nejprve oceněna znalcem a tepr-
ve poté může být Radou městské části 
schválen záměr jejího prodeje. Násle-
dují další kroky tak, jak bylo popsá-
no v minulém čísle Radničních novin. 
Radnice si uvědomuje, že je to vše po-
měrně složité, proto se rozhodla v prů-
běhu července do schránek přísluš-
ných nájemců distribuovat podrobný 
manuál, kde bude přesně uvedeno, co, 
kdy a kde bude třeba učinit.

Lidé, kteří se z různých důvodů ne-
chtějí na koupi podílet, se pro změnu 
ptají: Co s námi bude? Krátce odpově-
zeno: nic se pro ně nezmění. Pouze už 
nebudou v nájemním vztahu s obcí, ale 
se svými sousedy, kteří jim budou po-
sílat složenky a vyúčtování služeb stej-
ně, jako je tomu v tisících družstev-
ních domů v naší zemi. A výše nájmu?
Ta se bude odvíjet od toho, jakou 
právní úpravu navrhne vláda a přijme 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. 
Chtějí-li však nájemci být na vůli zá-
konodárců závislí co nejméně a sami 
si v družstvu určovat, jakou částku za-
platí, doporučuji jim, je-li to jen trochu 
možné, se procesu privatizace zúčastnit. 
Budou pak moci o skutečně svém byd-
lení rozhodovat daleko svobodněji.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Zvýšení cen jízdného 
je realitou

Otázky a odpovědi 
k privatizaci domů

Nanejvýš pozitivně můžeme hodno-
tit skutečnost, že Praha 3 se v posled-
ních letech stává pro investory stále 
zajímavější a přitažlivější. Dalším vel-
kolepým projektem, který se zde chys-
tá a bezesporu si zaslouží pozornost, je 
rezidenční areál nazvaný Central Park 
Praha. Ten by měl vzniknout na dosud 
nevyužitém území, ohraničeném ulice-
mi U Stadionu, Pitterova a Malešická 
a zelenou hradbou Parukářky.

V první fázi výstavby, jejíž dokončení 
se plánuje již v létě příštího roku, nabíd-
ne Central Park přibližně 180 bytových 
jednotek na ploše cca 8 hektarů. Nový 
projekt počítá i s nebytovými prostora-
mi určenými k provozování obchodů 
a služeb, což zajisté zvýší komfort byd-
lení v přilehlé lokalitě, a širokou šká-
lou sportovních příležitostí. Součástí re-
zidenčního komplexu totiž bude jedno 
z nejmodernějších pražských sportovně-

-relaxačních center, několik tenisových 
kurtů, golfový driving range, sportov-
ní hala pro TJ Sokol Žižkov a síť pěších 
a cyklistických stezek.

Přirozeným centrem celé oblasti se  
má stát samotný, nově vytvořený park. 
Od něj si investoři slibují, že bude po-
dobně jako Hyde Park v Londýně či 
Central Park v New Yorku plnit funk-
ci místa společenských setkání či spor-
tovních klání místních obyvatel. Proto 
také bude jednu ze stěžejních úloh hrát 
zeleň. A nejen ta „klasická“, ale plá-
nuje se i netradiční ozelenění šikmých 
stěn a střech jednotlivých objektů. Pod-
le odborných studií napomáhá tento pr-
vek kvalitě mikroklimatu v dané lokali-
tě, a to zejména zvlhčováním vzduchu 
a celkovým odprašňováním. Bez zají-
mavosti není ani skutečnost, že Central 
Park Praha je projektován tak, aby svou 
zelenou architekturou dotvářel a přiro-
zeně prodlužoval linii vrchu Parukářka. 
Kompozice areálu navíc umožní mno-
ho forem bydlení, od studií přes určitý 
druh villa domů až po prostorné byty.

Závěrem lze dodat, že zmíněný pro-
jekt se nachází v závěrečné fázi staveb-
ního řízení. Očekává se, že výstavba 
bude zahájena již v průběhu letních mě-
síců letošního roku. Celkové investiční 
náklady první etapy se odhadují na při-
bližně 800 milionů Kč.

Mgr. Jan Šmíd, zastupitel

V Praze 3 nové bydlení ve stylu 
newyorského Central Parku

Mezi příspěvkové organizace, jejichž 
zřizovatelem je třetí městská část, pa-
tří od roku 2001 i Pečovatelská služba 
Praha 3, která se věnuje starším lidem. 
Svým klientům např. vaří, pere či po-
máhá s osobní hygienou.

Zastupitelstvo městské části schvá-
lilo loni v březnu uvedené organiza-
ci neinvestiční příspěvek na rok 2004 
ve výši 18 650 000 Kč. V prosinci Rada 
MČ uvedenou částku ještě navýšila 
o 28 000 Kč (z fondu sociálního a zdra-
votního). Tyto finanční prostředky byly 
účelově určeny na nákup vánočních 
balíčků pro osamělé a sociálně potřeb-
né zákazníky. Samotné příjmy za po-
skytované služby, jichž využilo 974 ob-
čanů našeho obvodu, činily v minulém 
roce 1 182 000 Kč.

Samospráva Prahy 3 má trvalý zá-
jem na tom, aby Pečovatelská služba 
fungovala co nejlépe. Z tohoto důvo-
du obdrží všichni její klienti v nejbliž-
ších dnech dotazník, v němž se budou 
moci vyjádřit ke kvalitě jídla a složení 
jídelníčku, ke struktuře a rozsahu na-
bízených služeb a i k době, kdy jsou 
poskytovány. S výsledkem průzkumu 
seznámím RMČ a na jeho základě na-
vrhnu případné změny, jejichž cílem je 
pomoci a posloužit našim starším spo-
luobčanům.

Jan Plíva, zástupce starosty

Pečovatelská 
služba v Praze 3

Porovnání schváleného a upravené-
ho rozpočtu předchozího roku se sku-
tečným plněním nejen příjmů a výdajů, 
ale též dalších finančních operací včet-
ně tvorby a použití fondů je každoroč-
ně zpracováváno jako tzv. závěrečný 
účet. Městská část má díky tomuto do-
kumentu podrobné údaje o původním 
plánu svého hospodaření, jeho pozděj-
ších úpravách a reálném naplnění. Spo-
lu se samotným rozpočtem patří mezi 
nejdůležitější materiály, které schvalu-
je Zastupitelstvo MČ.

Závěrečný účet plní nejen funkci kon-
trolní, ale pomáhá také zpřesňovat hod-
noty připravovaného rozpočtu na dal-
ší rok. Na základě sledovaných rozdílů 
(posuzovaných navíc ve víceletých řa-
dách) mezi naplánovaným a skutečným 
stavem zjišťujeme, jaké se vyskytly nové 
okolnosti ovlivňující výši každé položky 
či zda jsme některý výdaj nebo příjem 
nezapomněli zahrnout.

Konkrétně hospodaření v roce 2004 
vypadalo následovně: schválené příjmy 

činily 443 mil. Kč, upravené 617 mil. Kč 
a skutečné 634 mil. Kč, schválené vý-
daje dosáhly výše 654 mil. Kč, uprave-
né 862 mil. Kč a skutečné 852 mil. Kč. 
Na pohled velmi významné výdajové 
i příjmové úpravy byly způsobeny pře-
devším dvěma opatřeními. Jedním bylo 
v druhém pololetí nově zavedené pla-
cení mezd zaměstnancům ve školství 
přes městskou část (to bylo následně 
zrušeno a v letošním roce již opět ne-
jsou tyto finanční prostředky součás-
tí našeho rozpočtu), druhým zapojení 
technického zhodnocení nemovitého 
majetku, u něhož se plánovaly opra-
vy (jedná se pouze o technickou zá-
ležitost vyplývající z účetních a daňo-
vých předpisů). Skutečné příjmy byly 
vyšší než očekávané díky většímu ob-
jemu vybraných prostředků z místních 
poplatků, skutečné výdaje nižší díky 
úsporám na straně neinvestičních (pro-
vozních) nákladů.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Závěrečný účet za rok 2004
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Žonglovat se může naučit každý

Ve dnech 7. až 10. čer-
vence proběhne v TJ 
Sokol Žižkov (Koně-
vova 19) Mezinárod-
ní přehlídka poulič-
ního umění a festival 
žonglování. O tom, 
na co se můžeme těšit 
a jak se daří žonglé-

rům v Čechách, nám vyprávěl Jakub Ma-
tějka, jeden z organizátorů této akce.
Co všechno bude možné na festivalu vi-
dět a vyzkoušet?

Novou vlnu žonglování, které se vy-
manilo z tradičního cirkusového podá-
ní a stalo se součástí běžného života. 
Čtvrteční večer je věnovaný diabolu, 
momentálně nejpopulárnějšímu žong-
lovacímu oboru. Pyšní jsme na skupinu 
The Mad French Posse, což jsou kluci, 
kteří jsou v diabolu ze všech nejlepší – 
loni v prosinci na oficiálním mistrov-
ství světa získali první dvě místa. Uvidí-
me jak exhibice jednotlivců, kdy budou 
diabola létat patnáct metrů do vzduchu, 
tak komponované vystoupení několi-
ka žonglérů. Po této technické a spor-
tovní škole přijde na řadu ukázka fran-
couzského nového cirkusu: představe-
ní Compagnie cirkologioM jsou jiná 
– lidská a příběhová a patří k naprosté 
špičce.

Páteční program nabídne galashow, 
na níž vystoupí např. ve Francii žijící ar-
gentinský žonglér Emiliano či německý 
učitel žonglování Stefan Sing, jehož tri-
ky s míčky a kužely mají v sobě spous-
tu milých, něžných gagů, vrší fóry, ne-
ohromuje však počtem míčků, které 
umí vyhodit a pochytat. Během večera 
nás čekají i nejlepší čeští žongléři, např. 
světově uznávaný představitel technic-
kého žonglování a zástupce rodiny Be-
rousků Robert Štipka.

Po všechny čtyři dny se můžeme tě-
šit na příjemnou hudební produkci, ka-

pely i DJs. Žonglování je o rytmu, takže 
půjde o nekonfliktní pozitivní muziku, 
latino, hip hop, reggae, break beat, noc 
bude vždycky mladá. Každý den odpo-
ledne se navíc konají workshopy pro za-
čátečníky i pokročilé (žonglování, street 
art, chůdy, akrobacie, horizontální lano, 
bubny). A to je smyslem celého festiva-
lu, že se všichni sjedou a jsou tři až čtyři 
dny spolu. Snaží se okoukat nové triky, 
inspirovat se. Chybět nebude ani mód-
ní prohlídka žonglovacích oblečků ne-
jen pro dámy.
Je těžké se naučit žonglovat?

Především je třeba být vytrvalý a ne-
vzdávat se, překonat pocit studu, že to 
napoprvé nejde. Míčky jsou nejtěžší. 
Z našich výjezdů za postiženými dětmi 
ale víme, že žonglovat se naučí oprav-
du všichni... Vyžaduje to soustředěnost 
a prostorovou orientaci, cvičí se moto-
rika i mozek, který když člověk namá-
há, nestárne. Mozkové neurony jsou 
nuceny, aby se uspořádávaly jinak, 

aby se propojily. Pořádáme třeba kur-
zy pro manažery a musím říci, že skoro 
všichni, jak jsou zvyklí používat mozek, 
tak i dobře žonglují. Některým to jde 
samo a jiní zase mají velmi silnou vůli, 
nenechají se odradit neúspěchem a umí 
se koncentrovat.
Tvoří žongléři nějak vyhraněnou sku-
pinu lidí, poznám je třeba na první 
pohled?

Ne, pro ně není důležitý vzhled. 
Žonglování je ale součástí životního 
stylu. Do Čech přišlo s travellery, lidmi, 
kteří kočují po celé Evropě. K nim mají 
nejblíže žongléři, kteří se tomu hodně 
věnují a jezdí po festivalech. Pak jsou 
rekreační typy, co si zažonglují občas. 
A samozřejmě lidé z cirkusů a varie-
té... Na začátku to bylo typově výrazněj-
ší, teď už se to vyčistilo. Když jsi potkal 
na ulici někoho s dredama, tak si mohl 
říct, že je na 50 % žonglér, nebo zná ně-
koho, kdo žongluje.

Připravila Michaela Púčiková

Mezinárodní filmový festival v Kar-
lových Varech každoročně představu-
je jedinečnou příležitost vidět filmy, 
z nichž většina se do naší distribuce ni-
kdy nedostane. Ne všichni pražští filmo-
ví fanoušci však mají možnost a náturu 
začátkem července vyjet do slavného 
lázeňského města. Právě pro ně jsou 
určeny oficiální „Ozvěny MFF Karlo-
vy Vary“, které se již několik let kona-
jí v Aeru a od loňska také ve Světozo-
ru. Opravdové zúročení sil a prostor 
dvou kin však přichází až letos, kdy 
přehlídka nabídne ve čtrnácti dnech 
(9. až 22. 7.) skoro padesát snímků!

Těšit se tak můžeme nejen na sedm 
filmů z hlavní soutěže, ale také mnoho 
titulů vybraných z různých tematicky 
zaměřených sekcí, jimiž se karlovarský 
festival stal již proslulý. Tradičně boha-
tě jsou zastoupeny např. informativní 
Horizonty, které vedle snímků vyzna-
menaných v poslední době na jiných 
mezinárodních festivalech seznamují
s těmi, jež v minulé sezóně vzbudily

mimořádnou pozornost laické i odbor-
né veřejnosti v zahraničí. Tuto charak-
teristiku splňuje třeba Manderlay, dru-
há část plánované „americké“ trilogie 
dánského režiséra Larse von Triera, 
nebo působivá meditace nad zvláštní 
povahou zla nazvaná 3-Iron (viz sní-
mek), kterou natočil věhlasný korejský 
filmař Kim Ki-duk.

Na své si v Aeru a Světozoru tento-
krát přijdou i ti, kteří mají rádi již časem 
prověřená filmová díla, především pak 
milovníci westernů a filmů s tematikou 
II. světové války. Maximálně doporučit 
lze zvláště všechny čtyři uváděné pří-
běhy z Divokého západu: zatímco ale 
legendární Butch Cassidy a Sundance 
Kid jsou především lehkou rukou na-
točená zábavná podívaná, neplatí totéž 
o temných, krvavých, „chlapských“ fil-
mech Divoká banda, Pat Garret a Billy 
Kid a Přineste mi hlavu Alfreda Garcii 
vynikajícího amerického režiséra Sama 
Peckinpaha. 

-pba-

Mohutná ozvěna 
z Karlových Varů

Atrium na Žižkově se v červenci 
a srpnu tak zcela neuzavře. Jednak tu 
po oba měsíce probíhají svatby, neboť 
obřadní síň radnice Prahy 3 se opra-
vuje, jednak se rozhodlo uspořádat 
v úterý 16. srpna od 19.30 hod. mimo-
řádný letní koncert. Zazpívá na něm 
sólista opery Národního divadla Jiří 
Sulženko, na violu zahraje koncert-
ní mistr viol orchestru ND Petr Při-
byl (na snímku) a za varhany zasedne 
Zuzana Němečková. V pořadu zazní 
skladby J. S. Bacha, G. P. Telemanna, 
J. K. Kuchaře, J. K. Vaňhala a A. Vival-
diho, písně z Händelova oratoria Ezio 
a Dettingen Te Deum, Biblické písně 
A. Dvořáka a spirituály.

-red-

Když se Vinohradské kavárenské di-
vadlo alias Vikadlo rozhodlo odejít 
ze své domovské scény na Vinohrad-
ské třídě, hledalo si nové působiš-
tě na Žižkově. Prošli jsme jej křížem 
krážem, ale stále nás jako magnet při-
tahovala Bořivojova ulice – pražský 
Montmartr, svět desítek hospod, viná-
ren a barů, kouzelné místo, kde chy-
bělo snad jenom to divadlo. A nako-
nec se na nás usmálo štěstí – ve chvíli, 
kdy na nás odleskem světel ze stadió-
nu Viktorky nadějně zamrkala slepá 
okna bývalé konírny v domě s číslem 
orientačním 86, věděli jsme, že Vika-
dlo našlo nový domov.

Po několika měsících úprav a šlech-
tění divadelního sálu, veškerého zá-
zemí i překrásného nádvoří jsme le-
tos v dubnu zkušebně otevřeli dveře 
Vikadla návštěvníkům. První divadel-
ní sezóna na novém místě byla tedy 

velmi krátká, jenom tříměsíční, ale 
přesto jsme stihli dvě premiéry – 
Kočku na kolejích od Josefa Topola 
a pro děti Tři čuníky na motivy kla-
sické pohádky. Celý repertoár „staví-
me“ za pochodu, proto k nám zatím 
zveme na hostování soubory profe-
sionální i amatérské. Nechybí rovněž 
vystoupení jazzových kapel, autorská 
čtení básníků či výstavy malířů a fo-
tografů. Rychle jsme našli společnou 
řeč s Gymnáziem Sladkovského nám. 
– pravidelně si u nás dělá své literární 
pořady a na konec června přichystalo 
i představení pro rodiče.

Také nádvoří samozřejmě nezůstá-
vá nevyužito. Konaly se tu již dva pro-
dejní trhy, na nichž své výrobky nabí-
zely některé pražské chráněné dílny, 
začátkem června jsme zde zorgani-
zovali divadelní minifestival Divadlo 
na dlažbě. Na tomto prostoru kro-

mě toho v blízké době vznikne hřiště 
na pétanque i malá občerstvovací za-
hrádka pro naše hosty.

Léto bude pro nás dobou intenziv-
ního zkoušení. Na příští sezónu totiž 
chystáme šest premiér ve vlastní pro-
dukci, ta první by měla být na progra-
mu již v září. Aby se nám však nestýs-
kalo po našich návštěvnících, rozhodli 
jsme se pro ně uspořádat ještě dva let-
ní festivaly. První se jmenuje Skočte 
s námi do proudu muziky a ve dnech 
15. až 17. 7. představí více než desítku 
rozličných kapel. Moderovat jej bude 
Ester Kočičková, která rovněž zazpí-
vá. Ten druhý – Divadlo na sklonku 
léta – plánujeme na poslední srpno-
vý víkend (26. – 28. 8.) a chceme jím 
zahnat smutek nad tím, že už končí 
prázdniny.

Ota Kodym, 
zakladatel Vikadla

Vikadlo se na Žižkově pomalu zabydluje

Galerie Krásova 37 v Praze 3 je ote-
vřena také o letních prázdninách (denně 
od 13 do 18 hod.). Do 15. 7. je tu k vidě-
ní expozice nazvaná „Hoan Kiem – Je-
zero navráceného meče“, která předsta-
vuje fotografie Jakuba Hněvkovského 
z jeho cesty po Vietnamu (na snímku 
řeka Mekong). Od 21. 7. do 21. 8. pat-
ří výstavní prostory ilustracím k pohád-
kám Hanse Christiana Andersena, je-
hož dvousté výročí narození a sto třicet 
let od jeho úmrtí si letos připomínáme. 
Jsou dílem umělkyně Magdaleny Ko-
nečné, mj. autorky dvou knižních pub-
likací – poetické Růže na kameji a titulu 
Magdo, nakresli mě, který oslovuje mla-
dou romskou populaci.

-red-

Prázdninový koncert v Atriu

Poslední výstavou školního roku v SUPŠ 
na Žižkově nám. je vždy expozice matu-
ritních prací čerstvých absolventů všech 
sedmi uměleckých oborů. Letos se konala 
ve dnech 6. a 7. 6. a nabídla díla a výtvo-
ry přes 70 studentů. Na snímku stolní hra 
„Hrad“ Michala Bartoše z oboru Tvaro-
vání dřeva a řezbářství.

� Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856
� Hledám sport. paní k hlídání a dopro-
vodu 2 dětí do kroužků v odpoledních 
hodinách, Žižkov. Tel. 728 408 092
� Hledáme starší hodnou paní na ob-
časnou pomoc k 90leté chodící ba-
bičce, odměna dohodou. Praha 10 – 
Malešice, kontakt: paní Hlavničková, 
tel. 603 233 190 večer   
� Klub přátel Žižkova hledá sponzo-
ra, který by pro činnost archivu daro-
val starší kopírku A4 pro občasné ko-
pírování archiválií zájemcům o jejich 
studium a využití. 
Kontakt: Petr Kallista, tel. 724 608 007
� Koupím vláčky rozměr „HO“, lo-
komotivy, vagony, příslušenství, i ne-
kompletní. 222 720 186, 607 214 190

� Koupím „Knihy o Praze 3“ vydané 
r. 1994 a 1999. I jiné. Tel. 737 723 121
� Slovenské, maďarské a ruské ob-
razy koupím, pricestujem. Tel. (0421)
252 634 664, (0421) 905 659 148
� Pro otevření muzea českých vánoc 
hledám reklamní figury – Mikuláš, 
děda Mráz a čert, betlém z tvrdého 
papíru, dřeva, hlíny, i jednotlivé figur-
ky a domy, ozdoby z vaty s krepovým 
papírem, z vaty ovoce, šišky, posypa-
né, vše i poškozené. Tel. 274 814 448
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel./fax: 220 807 635, mobil:
723 339 160, 607 240 407
� Vyklízíme, odstěhujeme, přestěhu-
jeme. Tel. 272 767 360, 606 220 098
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600 

� ZEDNICKÝ SERVIS. 
Tel. 222 719 022, 602 212 089
� PŮJČKY, ÚVĚRY
Prodej, pronájem a výměny bytů, pří-
padně uhradíme i dluhy na nájmu. 
Invest Real – tel. 603 948 716
� Malířské práce, možný úklid po ma-
lování. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� 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
� 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
� Stát. 1+1 před priv., slunný a tichý 
s výhl. do Lobk. nám., 4. p., výtah, 
2x WAW, vyměním za pěkný 2+1 stát. 
před priv. nebo stát. Tel. 271 733 851

� Mladá rodina vymění st. byt 1+0, 
40 m2, na Vinohradech, za byt větších 
rozměrů. Tel. 271 734 507, 724 212 387
� Koupím byt v Praze 3, dám oka-
mžitou zálohu, platba hotově, forma-
lity vyřídím, na stavu nezáleží. 
Tel. 776 724 586, 221 732 643
� Hledám jakýkoliv prostor i ve špat-
ném stavu jako sklad – i dočasně. Malý 
i větší. Tel. 737 723 121
� 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

INZERCE

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

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

FITNESS JEN PRO ŽENY 
• profi stroje • trenér   zdarma! • solária

• solární kosmetika • aerobic – jóga • stolní tenis
Cenově výhodné permanentky!

NOVĚ: sportovní i rekondiční masáže!
Čihákova 2, Praha 9, tel. 284 821 225

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

KERAMIKA
SVÍČKY, SVÍCNY

BYTOVÉ DOPLŇKY
SEIFERTOVA 93 • PO–PÁ 12.00–17.00

Foto: J. Kadlec

V Krásově se vystavuje i v létě!

Legendární český mim Jiří Kaftan vy-
stoupil ve Vikadle v rámci malé oslavy 
svých 70. narozenin.
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Akční nabídka zboží PRE rozšířena o elektrokotle 
Oddělení Podpora prodeje připravilo ve spolupráci 
se společnostmi Kopřiva Praha a MOVA akci na pod-
poru vytápění pomocí elektrických kotlů. Od počát-
ku dubna nabízí PRE svým zákazníkům elektrokotle 
se slevou 10 % oproti běžným cenám. O výhodách to-
hoto způsobu vytápění se dozvíte více od odborníků 
v Poradenském a informačním středisku PRE v Pra-
ze 10, Na Hroudě 1492/4 od pondělí do čtvrtka. 
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Tak venku je zataženo tak na čtr-
náct dnů – takhle zlověstně pro-
mluvil asi nejeden rodič, když 

se v sobotní ráno čtvrtého června po-
díval z okna skrz vodní clonu na še-
divou oblohu. Svatý Petr jako by dě-
tem vůbec nepřál prožití hezkého dne 
při akci Spolu dětem, kterou již po-
druhé připravila Pražská energetika 
společně s Pražskou plynárenskou 
pro všechny děti, které ten den za-
mířily do zoologické zahrady. Připra-
ven byl již osvědčený program. Kaž-
dé dítě dostalo před vstupem do Zoo 
plánek prohlídkové trasy s vyznače-
nými kvízovými otázkami a stanoviš-

ti různých pohybových aktivit. Kdo 
se řídil tímto plánkem a byl pozor-
ný, mohl se správné odpovědi dočíst 
na informačních tabulkách u jednotli-
vých výběhů a klecí. Pak bylo snadné 
zodpovědět, že například novoroze-
ně ledního medvěda je skutečně vel-
ké sotva jako morče a nikoli jako tele, 
což byla jedna ze špatných možností.

Obavy z nízké návštěvnosti pad-
ly hned kolem desáté hodiny dopo-
lední. Přestože se střídal drobný vy-
trvalý déšť s prudkými přeháňkami 
a krátkými časovými úseky bez deš-
tě, display označující počty příchozích 
do dálky hlásal číslo přesahující dva 
tisíce návštěvníků a fronta u poklad-
ny byla delší a delší.

Malí caparti, často zakuklení v pláš-
těnkách, i větší školáci v doprovo-
du rodičů a také četné skupinky dětí 
s učitelkami, vychovatelkami či růz-
nými oddílovými vedoucími vzali ná-
vštěvu zahrady jako velkou bojovou 
hru. Často se s plánkem v ruce do-
hadovali, kterým směrem je nutné 
se vydat, jaké stanoviště ještě nepro-
šli a jaké otázky jim chybí. Hra chyt-
la i dospělé a třeba při házení krouž-
ků na zobák figuríny tučňáka bylo 
možné zaznamenat i souboje rodičů 
s dětmi.

Samostatnou kapitolou byl speci-
ální program na dětské scéně. Ta je 
v zoologické zahradě umístěna vel-
mi výhodně ve spodní části, neboť 
v jejím těsném sousedství vyrostla 
takzvaná Dětská zoo, což jsou vlast-
ně volně přístupné výběhy pro do-
vádivé kozy, dobromyslnou kravičku 

a další zvířátka, která mohou děti vi-
dět i na našem venkově. Ale pojďme 
k dětské scéně. Na ní probíhal speci-
ální program plný vystoupení se zví-
řátky, kouzelnických čísel, tanečních 
a hudebních vystoupení. Každou ce-
lou hodinu se pak losovalo ze správ-
ně vyplněných kvízových letáků deset 
výherců, kteří si odnesli drobné dárky 
od PRE i PP. 

Největším lákadlem však byla hlav -
ní cena – totiž úžasné kolo. O tu se 
ucházely všechny děti, které v průbě-
hu dne odevzdaly správně vyplně-
né kvízové letáky. Škoda, že právě 
v době tohoto hlavního losování se
nad zahradou objevil nejčernější 

mrak z celého dne a přinesl doslo-
va tropický lijavec. To ale nezabránilo 
několika desítkám diváků být v areá-
lu dětské scény a sledovat losování 
o hlavní výhru. Nakonec jeden z prc-
ků z publika zalovil v krabici a vytáhl 
z ní kvízový leták se jménem Veroni-
ky Jelínkové z Michle. V hledišti za-
výskla nadšením mladá slečna a do-
slova gazelími skoky přes divácké 
řady utíkala pro hlavní výhru. 

Dozvěděli jsme se, že je žákyní 
osmé třídy základní školy, že na ko-
le samozřejmě ráda jezdí, což oka-
mžitě dokumentovala tím, že na ko-
lo nasedla a uháněla domů. Z Troje 
do Michle je to pěkný kousek, ale 

déšť nedéšť Veronika šlápla do pe-
dálů a byla pryč.

Jakoby naschvál se pak obloha 
roztáhla, a když akce Spolu dětem 
v sedmnáct hodin oficiálně skončila, 
vysvitlo sluníčko a udělal se docela 
hezký jarní den. Display ukazující po-
čet návštěvníků v tu chvíli ukazoval 
číslo 6 748 a to zdaleka není špat-
né vzhledem k počasí, které tu sobo-
tu nepříjemně provázelo. Asi nebude-
me daleko od pravdy, když řekneme, 
že minimálně polovinu z příchozích 
tvořily právě děti. Když si vzpomene-
me na loňskou návštěvnost, která 
byla něco přes devět tisíc lidí, avšak 
loni bylo spíše slunečné počasí, pak 
můžeme letošní akci Spolu dětem 
hodnotit opět velmi kladně.

P ražská energetika, a. s., pod-
poruje dětský a mládežnic-
ký fotbal hned v několika 

pražských klubech včetně žižkov-
ské Viktorie, a tak se snadno zrodila 
myšlenka uspořádat pro prcky z pří-
pravek těchto týmů fotbalový turnaj 
o pohár PRE. V neděli pátého červ-
na se stadion mládeže Bohemians 
Praha ve Vršovicích zaplnil fotbalo-
vou drobotinou, o atmosféru sku-
tečného sportovního klání se stara-
li rodiče a další diváci a na trávníku 
se odehrávaly líté boje šesti až de-
vítiletých hráčů Aritmy, Bohemians, 

Motorletu, Sparty, Viktorie a Vy-
šehradu. Po nerozhodném finále 
s malými klokany nakonec na pe-
nalty vystřílela pohár Sparta. Třetí 
místo patří žižkovské Viktorce, která 
sehrála velmi vyrovnané zápasy jak 
se Spartou, tak s Bohemkou i Vyše-
hradem. O účast ve finále ji připra-
vila jednogólová porážka od Sparty 
a bronzový stupínek nakonec získali 
žižkovští po úspěšném penaltovém 
rozstřelu s Vyšehradem. Ale celko-
vým vítězem se stal dobrý nápad, 
oceněný všemi trenéry i přítomný-
mi rodiči. 

Spolu dětem mezi provazy deště

Příznivější otevírací doba 
v kancelářích energetiků

Třetí místo 
pro Viktorii Žižkov

Obyvatelé Prahy a Roztok do-
sud museli kvůli vyřízení zá-
ležitostí týkajících se elek-

třiny vyhledávat kancelář Pražské 
energetiky (PRE) příslušnou jim pod-
le trvalého bydliště. To však již brzy 
nebude platit. Od 1. července je ob-
slouží v kterémkoliv z obchodních 
míst PRE na území hlavního měs-
ta. Všechna budou mít navíc otevře-
na také v pátek, což se již osvědčilo 
v kanceláři v paláci Adria. Tyto změ-
ny jsou výsledkem restrukturalizace 
obchodních kanceláří Pražské ener-
getiky, která by měla ve střednědo-
bém výhledu vést ke zkvalitnění slu-
žeb zákazníkům. 

„Od začátku prázdnin v našich 
kancelářích definitivně padá místní 
příslušnost. V paláci Adria na Jung-
mannově náměstí, ve Vladimírově 
ulici v Praze 4 i na Balabence v Pra-
ze 9 obslouží zákazníka odkudkoliv. 
Všechna obchodní místa jsou dob-

ře dostupná městskou dopravou,“ 
potvrdil tiskový mluvčí PRE Petr Ho-
lubec. Stejně jako již nyní v palá-
ci Adria by navíc do budoucna měli 
energetici obě zbývající kanceláře 
sdílet spolu s Pražskou plynáren-
skou. „Upravujeme strukturu naše-
ho obchodu a služeb potřebám zá-
kazníků a trhu podle evropských 
trendů, ale i zkušeností z ostatních 
krajů naší republiky. Chceme nabízet 
kvalitnější služby, v blízké budouc-
nosti počítáme s Pražkou plynáren-
skou, a. s., v kancelářích Balabenka

a Vladimírka s možností vyřizová-
ní všech záležitostí kolem plynu 
tak, jako je tomu už déle než rok 
v kanceláři Adria,“ dodal mluv-
čí, podle kterého datum 1. červen-
ce zvolili proto, že během prázdnin 
předpokládají menší nápor zákaz-
níků v kancelářích. „V následujících 
měsících budeme bedlivě sledo-
vat nový provoz, v případě potřeby 
rychle zareagujeme na případné 
podněty od našich klientů. Zákaz-
níci také stále mohou telefonovat 
na telefonní linku Spolu pro Pra-
hu 840 555 333, nebo na Zákaz-
nickou linku PRE 267 055 555, in-
formace lze získat také e-mailem 
na adrese preforum@pre.cz,“ ubez-
pečil Petr Holubec. 

„Každého našeho zákazníka bu-
deme o chystaných změnách infor-
movat na letácích, které obdrží spo-
lu s fakturou. Informace podávají 
i všechna klientská centra. Zákazní-
ci je naleznou také na internetových 
stránkách společnosti www.pre.cz
i projektu Spolu pro Prahu pražského 
magistrátu www.spoluproprahu.cz,“ 
podotkl tiskový mluvčí PRE. Všechny 
obchodní kanceláře PRE budou mít 
od 1. července otevřeno od pondělí 
do čtvrtka od 9 do 18 hodin, v pátek 
do 12 hodin.  

O chvilku zklidnění před finálovými boji se postaralo svými písničkami dívčí 
duo Pussy.

Zápas Bohemians s Viktorií Žižkov byl velmi vyrovnaný, ale nakonec jedno-
gólové vítězství posunulo domácí do finále.

V tomto případě zřejmě projevili své 
znalosti spíše rodiče, ale tak tomu 
bylo určitě častěji.

Nepříznivé počasí program na dětské scéně ani na chvilku nepřekazilo.

Na Indonézský pavilón se stála ma-
lá frontička, avšak návštěva stá-
la za to, jen malá opička byla jaksi 
společensky unavena.
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Nájemníci obecních bytů v panelo-
vých domech mohou počítat s tím, že 
jejich bydliště doznají v příštích letech  
ra dikálních změn. Majitel objektů, tedy 
městská část Praha 3, totiž dlouhodobě 
hodlá komplexně rekonstruovat ve ške-
rou panelovou zástavbu ve svém vlast-
nictví, závisí nicméně na tom, zda se po-
daří získat potřebné finanční prostředky.

Na středním Žižkově je nejblíže rea-
lizaci stavební akce v Lupáčově ulici. 
„Další projekty, které se budou připra-
vovat, jsou regenerace domů v Kube-
líkově a Ondříčkově. A možná dojde 
i na panelák v Roháčově,“ vyjmenovává 
technický náměstek Správy komunální-
ho majetku Praha 3 Libor Tomolya.

Před dvěma roky nechala SKM Pra-
ha 3 zpracovat první studie, ze kterých 
zřetelně vyplynula nákladnost tohoto 
záměru městské části. Dohromady by 
se mělo jednat o částku 2 700 milio-
nů Kč, a to v cenové úrovni letošního 
roku. Výrazně bude záležet také na tom, 
zda a jak se změní daň z přidané hodno-
ty. K finančně nejnáročnějším prvkům 
komplexních rekonstrukcí domů patří 
vedle nových plášťů modernizace byto-
vých jader, které výraznou měrou při-
spívají ke zvýšení užitné hodnoty bytů. 
Všichni obyvatelé panelových domů ne-
pochybně ví, o čem je řeč. Opomenuty 
jistě nebudou ani opravy bytových elek-
troinstalací.

Jedním z nejpalčivějších problémů 
v Praze 3 se stává parkování. Při pláno-
vání nových staveb je proto vždy velmi 
pečlivě zvažována možnost vybudová-
ní podzemních, nejlépe velkokapacit-
ních garáží. Nejinak je tomu i u projek-
tů na regeneraci obecních domů.

Na nová parkovací stání pod úrovní 
chodníku se tak aktuálně mohou těšit 
ulice Květinková a Pod Lipami. Tato lo-
kalita totiž vedle nástaveb umožňuje ta-
ké vznik podzemních garáží. V míře co 
možná největší by tak měly být uspoko-
jeny nároky na parkování v klidu nejen 
pro obyvatele nových bytů, ale i pro stá-
vající rezidenty. Počítá se mimo jiné rov-
něž s bezbariérovým přístupem k par-
kovacím stáním pro občany se sníženou 
schopností pohybu.

Přípravou tohoto významného pro-
jektu se zabývá Správa komunálního 
majetku Praha 3. „O řešení nedostatku 
parkovacích míst formou budování pod-
zemních garáží se snažíme při každé po-
dobné příležitosti. Ne vždy k tomu však
máme vhodné prostorové a technické 
podmínky. Podle našich průzkumů ale 

zatím vše nasvědčuje tomu, že pokud 
bude mít investor peníze, v lokalitách 
Květinková a Pod Lipami podzemní ga-
ráže zhruba za dva roky budou,“ uvá-
dí k tomu ředitel společnosti Ing. Pavel 
Císař. „Záměrem vlastního architekto-
nického řešení je maximální začlenění 
nových objektů do daného území a spl-
nění dalších potřeb obyvatel, jako je 
např. možnost využití celého prostoru 
k odpočinku či zachování zeleně a ko-
munikací pro pěší.“

SKM Praha 3 předpokládá, že v pod-
zemních dvoupatrových garážích by 
mělo vzniknout zhruba 112 parkova-
cích míst. V nástavbách se přitom po-
čítá s 71 novými bytovými jednotkami, 
které se budou prodávat rovnou s mož-
ností krytého parkování. Zbývající stání 
pak patrně budou za poplatek nabídnu-
ty stávajícím obyvatelům rekonstruova-
ných domů.

Nástavby i garáže v ulicích Květinko-
vá a Pod Lipami se mají podle předběž-
ných plánů začít budovat v roce 2006. 
O rok později by mohl být podobný 
projekt zahájen i v Bukové.

Máte za sebou stavební akci, jejímž vý-
sledkem je komplexní rekonstrukce pěti 
panelových domů na sídlišti Chmelnice 
a vznik padesáti nových bytů v nástav-

bách na nich. Proč najednou tak velké 
sousto?

Třetí městská část vychází z toho, 
že budování nástaveb spojené s rege-

nerací příslušných domů je všestranně
výhodné. Pro připomenutí – takto by-
ly v minulosti opraveny a „navýše-
ny“ objekty Kunešova 2–18, Na Ohra-
dě 2, 4, 6, Jilmová 4, 6, 8, 10, Na Balká-
ně 76, 78, 80, 82 a K Lučinám 20, 22, 
vždy přibližně jeden za rok. Kdyby ale 
obec postupovala uvedeným tempem 
dál, trvalo by dokončení záměru tímto 
způsobem modernizovat a rozšiřovat 
bytový fond patnáct let. Proto přistoupi-
la v roce 2004 k realizaci nástaveb na ví-
ce domech. Dalším důvodem bylo i to, 
aby v dané lokalitě probíhaly stavební 
práce co nejkratší dobu.
Jak se daří nové bytové jednotky pro-
dávat?

I přes veškerou snahu některých ná-
jemců z občanského sdružení Chmel-
nice zamezit vstupu do objektů v době 
prohlídek, přes vylepování hanlivých le-
táků v domech a mediální kampaň pro-
ti privatizaci obdržela třetí městská část 
celkem 282 nabídek ke koupi. To mys-
lím hovoří samo za sebe.
S prodejem stávajících bytů jejich ná-
jemcům to možná bude složitější...

Někteří z nich si myslím ani plně ne-
uvědomují, co mohou za velmi slušnou 
cenu – za necelých 70 % odhadní hod-
noty – získat. Jinak to neumím pochopit. 
Úsilí občanského sdružení Chmelnice 
o snížení už tak nízké částky za opra-
vené byty v budovách, které byly velmi 
nákladně regenerovány (včetně zatep-
lení, vybudování nových výtahů, úpravy 
parteru apod.), mi navíc přijde nemrav-
né ve vztahu k III. etapě privatizace, 
ve které se budou družstvům nájemní-

ků domy nabízet za odhadní cenu. Při-
tom jsou oproti těm na Chmelnici často 
v daleko horším technickém stavu!
Radnice však stojí o to, aby privatizace 
bytů v opravených domech proběhla co 
nejdříve. Proč?

V květnovém čísle Radničních novin 
psal zástupce starosty Ing. Daniel Rei-
siegel, že hlavním důvodem je potře-
ba splácení úvěru, který si městská část 
na celou investiční akci vzala. Ale! Naše 
společnost byla velmi úspěšná a po zda-
řilé reklamní kampani na prodej nových 
bytů předpokládáme, že se nám do kon-
ce roku podaří téměř všechny prodat. 
Z toho očekáváme výnos cca 125 mili-
onů korun. Zbytek úvěru by obec moh-
la pokrýt z peněz získaných z III. etapy 
privatizace domovního fondu.

Opravené byty na Chmelnici by pak 
nebylo nutné privatizovat. Za předpo-
kladu, že poroste nájemné, resp. do-
jde k jeho deregulaci, by se část vlo-
žených investic postupně vrátila. Když 
by se později přistoupilo k prodeji, 
předpokládám, že by to pro obec bylo 
již za daleko výhodnějších podmínek 
než dnes, tedy s větším výnosem. Mo-
mentálním důvodem slev je totiž prá-
vě rychlý prodej. Ten ale podle mě není 
v tuto chvíli nezbytný, protože peníze 
na splácení úvěru můžeme sehnat jin-
de. Upozorňuji, že toto je můj názor, 
nikoliv postoj vedení radnice. I když 
také tam jsem již podobné hodnocení 
situa ce zaznamenal.
Při Vámi zvoleném postupu by ale aktu-
álně chyběly finanční prostředky na dal-
ší investiční akce v oblasti bydlení...

Nebo snad v nejbližší době už nic ne-
chystáte?

Ne, tak tomu samozřejmě není. Na-
opak, naše společnost nyní připravu-
je další nástavby na domech v ulicích 
Pod Lipami a Květinková. V prvním 
případě půjde o tři trojsekční objekty,
u nichž bychom navíc chtěli vybudo-
vat dvoupodlažní velkokapacitní gará-
že. V Květinkové se jedná o dvě dvou-
sekční budovy, které by měly být rovněž 
doplněny garážemi (menšími a zatrav-
něnými). Dokončeny jsou již projek-
ty na regeneraci stávajících domů a ho-
tov je i inženýrsko-geologický průzkum. 
V současné době se zpracovává pro-
jekt pro uzemní rozhodnutí. Do kon-
ce roku bychom chtěli získat stavební 
povolení, abychom na jaře mohli pří-
padně začít stavět. Bude nicméně zále-
žet na městské části, zda se rozhodne 
vyčlenit finanční prostředky na možná 
ještě náročnější stavební akci, než byla 
ta na sídlišti Chmelnice. Také je otázka, 
jestli za současné situace a po zkušenos-
tech s občanským sdružením Chmelnice 
bude obec vůbec chtít pokračovat v tak-
to velkolepých projektech. Osobně si 
myslím, že když se dnes projdete ulicemi 
K Lučinám a Na Balkáně, uznáte, že to 
za ty problémy přece jen stojí. I když dě-
kovný dopis jsme dostali jen jeden.

Další lokalita, která je ve fázi zpra-
covávání projektu pro vydání územní-
ho rozhodnutí, je Buková 16, 18 a 20, 
22, 24. Tam to bude velmi zajímavé, ne-
boť se nejedná jen o nástavby, ale měla 
by vzniknout i kompletní nová budova 
včetně garáže a výtahů.

Zájem o nové byty na sídlišti Chmelnice je veliký

Městská část Praha 3 dlouhodobě 
usiluje o modernizaci obecních bytů 
a domů a tím i o zlepšování životních 
podmínek jejich nájemců. V současné 
době pracovníci společnosti SKM Pra-
ha 3, která domovní fond obce spravu-
je, zaměřili svou pozornost na blok pa-
nelových domů v ulici Lupáčova (č. 12, 
14, 16, 18 a 20). Bude se jednat o první 
komplexní rekonstrukci objektu, u ně-
hož se nepočítá s privatizací ani s ná-
stavbami.

V současné době je již hotov staveb-
ně-technický průzkum. Jeho součástí 
bylo zejména statické posouzení nos-
ných konstrukcí a zhodnocení veške-
rého technického vybavení budov, jako 
je kanalizace, vodovod, plynovod, vzdu-
chotechnika, silnoproud či slaboproud. 
Nyní je připravována technicko-ekono-

mická rozvaha na regeneraci panelové-
ho bloku spolu se zadáním architekto-
nické studie, která se bude věnovat jak 

vnějšímu vzhledu objektu, tak i jeho 
vnitřním prostorám.

Na co se tedy mohou nájemníci těšit? 
Domy, v nichž žijí, přestanou vypadat 
jako stará panelová zástavba, přičemž 
se i zvýší kvalita bydlení. Tomu napo-
mohou nové fasády a zateplení, výmě-
na všech oken za lépe těsnící a vypada-
jící, oprava lodžií, výtahů a jednotlivých 
vchodů. Dojde rovněž k rekonstrukci 
starých bytových jader a výměně nevy-
hovující instalace.

Pokud vše půjde podle plánu a po-
daří se dodržet časový harmonogram 
příprav, začne se na regeneraci pane-
lového bloku v Lupáčově pracovat na-
přesrok. SKM Praha 3 předpokládá, 
že stavební práce budou trvat zhruba 
dvanáct měsíců a vyžádají si náklady 
zhruba 200 milionů korun.

Rekonstrukce domů nemusí 
být spojeny s nástavbami

Postupná obnova 
panelové zástavby

K modernímu bydlení 
patří i možnost parkování Na některé okamžiky z doby, kdy byl 

dům v Jilmové 4, 6, 8, 10 rekonstruován 
a privatizován, nevzpomínají jeho oby-
vatelé rádi. Jedním dechem ale dodá-
vají: stálo to za to. O jejich spokojenosti 
svědčí i skutečnost, že správu svého ma-
jetku ponechali v rukou akciové společ-
nosti SKM Praha 3, která se o něj stara-
la i v době, kdy ještě patřil obci.

„Byl to takový obyčejný panelák 
s oblázky na omítce, bez výtahu, bez ni-
čeho,“ vzpomíná na dřívější podobu ob-
jektu předseda Společenství vlastníků 
jednotek v Jilmové Jan Bada. Dnes bys-
te podle jeho popisu dům patrně nepo-
znali. Barevná fasáda a upravený plášť 
včetně zateplení budovy panelovou vý-
stavbu vůbec nepřipomínají.

Nájemníci obecních bytů v něm se za-
čali o možnost privatizace domu zajímat 
poprvé v roce 1995. Městská část jim teh-
dy řekla, že o prodeji neuvažuje. O šest 
let později ale přišla nová zpráva: ob-
jekt zvýšíme o jedno patro, vybudujeme 
nové bytové jednotky, přistavíme výta-
hy, provedeme komplexní rekonstrukci 
a pak budeme privatizovat. Pro někte-
ré obyvatele to byl šok. „Spousta lidí si 
myslela, že pětadvacetiletým bydlením 
to tady už má zaplacené, že už do kou-
pě nebude muset nic investovat. To byl 
ale samozřejmě omyl,“ vysvětluje Bada, 
který spolu s dalšími musel některé spo-
lubydlící přesvědčovat, aby na nabídku 
obce kývli. Nakonec ze 48 bytů zůstal 
ve vlastnictví městské části jen jediný. 
Díky tomu nakupovala většina zájem-
ců levněji, neboť podmínkou nikoliv za-
nedbatelné slevy byla privatizace všech 
bytových jednotek v rámci jedné adresy 
(objekt má čtyři vchody).

Další ranou pro nájemce byla samot-
ná rekonstrukce. V celém domě se vy-
měňovaly stoupačky a v nebytových 

prostorách opravovala elektroinstalace. 
Všude byl prach, kvůli stavbě se neda-
lo pořádně topit, takže někteří lidé mu-
seli spát ve spacácích (práce probíha-
ly v zimním období). Bada rovněž při-
pomíná, že problémům se nevyhnula 
ani příprava jednotlivých privatizač-
ních smluv, kdy probíhala složitá a také 
poměrně tvrdá jednání s představiteli 
městské části. Všechna tato negativa ne-
mohou dle něj nicméně zastínit to, že 
výsledný stav je velmi dobrý: „Praha 3
zvolila trochu odlišnou cestu než jiné 
obvody, v konečném důsledku ale vel-
mi efektivní. My bychom se jako vlast-
níci asi nikdy nedokázali shodnout 
na tom, že máme zateplit dům, posta-
vit výtahy. Toto rozhodnutí udělala 
městská část za nás a je to tak dobře. 
Bez naší asistence a dlouhodobých dis-
kusí. Privatizační cena se sice zvedla, 

ale patří nám nemovitosti, které mají 
podstatně vyšší hodnotu, než za jakou 
jsme je koupili.“

Půl roku po privatizaci založili no-
ví majitelé bytů společenství vlastní-
ků a začali hledat společnost, která by 
objekt v Jilmové spravovala. „Uděla-
li jsme rozsáhlé výběrové řízení na do-
davatele správcovských služeb. SKM 
Praha 3 je sice mírně nad cenovým prů-
měrem konkurence, ale zná perfekt-
ně dům, sídlí za rohem a přistupuje 
k nám také trochu jinak, než když jsme 
byli pouhými nájemníky. Její pracovní-
ci respektují naše připomínky a chova-
jí se velice vstřícně. Spolupráci považu-
jeme za velmi dobrou,“ pochvaluje si 
předseda uvedeného společenství a do-
dává: „Bydlíme sice ve 30 let starém pa-
neláku, ale podstatně se nám zlepšily ži-
votní podmínky.“

V Jilmové jsou dnes spokojeni

Dvojstranu (mimo programů) připravila 
Správa komunálního majetku Praha 3, a. s.

O bytové i nebytové prostory, které patří třetí měst-
ské části, se již řadu let stará akciová společnost 
Správa komunálního majetku Praha 3. Jejím úkolem 
je nejen zajišťovat veškeré opravy a renovace, ale 
také budovat nové byty, především v nástavbách 
na zregenerovaných panelových domech. Ředitele 
SKM Praha 3 Ing. Pavla Císaře jsme se zeptali:
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Byty v nástavbách na zrekonstruo-
vaných panelových domech na sídlišti
Chmelnice budou brzy mít své nové ma-
jitele. K prodeji byly nabízeny formou 
výběrového řízení, jehož první kolo do-
padlo více než příznivě: téměř u všech 
z celkem padesáti čerstvě vybudova-
ných bytových jednotek se v nejbližších 
dnech bude podepisovat kupní smlou-
va. Pracovníci společnosti Správa ko-
munálního majetku Praha 3, která za-
jišťuje prodej, se domnívají, že během 
návštěvních dnů se na nástavby v uli-
cích K Lučinám a K Chmelnici přišlo 
podívat kolem pěti až šesti set lidí.

Městská část stanovila nejnižší mož-
nou nabídkovou cenu na 31 000 Kč za m2 
podlahové plochy bytu (u případných 
teras byla minimální sazba za m2 po-
loviční). Radní se poprvé rozhodli ne-
prodávat nové byty prostřednictvím rea-
litní kanceláře, ale obrátili se na SKM 
Praha 3, která měla na starosti již je-
jich výstavbu. Uvedená společnost za-
bezpečila kompletní reklamní kampaň 
a ujala se i organizace prohlídkových 
dnů. Na přípravu celé akce přitom měla 

méně než tři neděle, neboť vzhledem 
ke schvalovacím pravidlům při naklá-
dání s obecním majetkem bylo třeba vše 
stihnout do jednání Rady MČ a červno-
vého zasedání Zastupitelstva.

O možnosti nového bydlení v Pra-
ze 3 se lidé dovídali nejen díky inzer-
ci v denním tisku, ale i prostřednictvím 
billboardů a transparentů na sídlišti
Chmelnice. Na internetových stránkách
radnice pak mohli najít všechny po-
drobnosti o nabídce, od informací o da-
né lokalitě přes technické popisy a ná-
hledy jednotlivých bytů po podmínky 
prodeje. Krom toho zřídila SKM Pra-
ha 3 také bezplatnou telefonní linku, 
na které byly zodpovídány případné 
dotazy.

V šesti určených dnech si mohli zá-
jemci přijít prohlédnout nabízené by-
tové jednotky. U všech byla zajištěna
stálá služba, která kromě odpovědí 
na nejrůznější otázky též poskytovala 
tištěné informační materiály a barev-
né letáky s náhledy. Příležitost si nene-
chali ujít ani někteří sousedi, kteří ne-
šetřili chválou.

Jen několik minut zabere pracov-
níkům Správy komunálního majetku
Praha 3 zjistit, kolik a kteří lidé dlu-
ží obci za nájemné bytových prostor. 
Každá stanovená platba, uhrazená i ne-
uhrazená, je evidována ve speciálním 
počítačovém programu. Podle výpisů 
z něj jsou pak na neplatiče podávány 
žaloby na přivolení k výpovědi z náj-
mu bytu.

S podnětem k takovéto žalobě se 
SKM Praha 3 obrací na Odbor bytů 
a nebytových prostor ÚMČ v oka-
mžiku, kdy uživatel nezaplatí po dobu 
více než tří měsíců nájemné a za služ-
by spojené s bydlením. Zatímco ješ-
tě před několika lety soudy rozhod-

ly o dvou až třech exekucích v Praze 3 
za rok, v roce 2004 to již bylo jedena-
dvacetkrát. Čtrnáct dlužníků přitom 
muselo opustit obecní byt bez jakéko-
liv náhrady, šest získalo přechodné byd-
lení v ubytovně v Praze 5 a jeden, stara-
jící se o nezletilé dítě, dostal náhradní 
byt v domě Víta Nejedlého 13, kam již 
předtím obec umístila některé neplatí-
cí nájemce.

Mnoho neplatičů se dostává do kri-
zových situací proto, že nárůst svých 
dluhů dlouhodobě neřeší. Pracovníci 
SKM Praha 3 se stále znovu setkávají 
s případy, kdy uživatelé obecních bytů, 
z minulosti uvyklí podceňovat plateb-
ní morálku, porušují povinnost pravi-

delného měsíčního hrazení plateb, ač-
koli toto ustanovení obsahují nejen 
nové nájemní smlouvy, ale i staré do-
hody. Soudy navíc začaly v posledních 
letech rozhodovat více ve prospěch 
majitelů domů. Dlužníkům se tak nyní 
může stát, že příkaz k exekuci bude vy-
dán i v případě, že svůj dluh uhradí již 
v průběhu soudního řízení.

Překvapením pro neplatící nájem-
ce bývá i skutečnost, že městská část si 
účtuje i poplatky z prodlení, na což má 
jako věřitel zákonný nárok. Jejich roč-
ní sazba je přitom velmi vysoká, činí 
91,25 % z dlužné částky. Dlužník tak 
za rok ke každé nezaplacené stokoru-
ně musí přidat dalších 91,25 Kč.

Počet nuceně vyklizených bytů roste

Pana A. Z., dnes šedesátníka, měli 
všichni sousedé v klidné ulici na roz-
hraní Žižkova a Vinohrad rádi. Žil zde 
dlouhá léta, nájemní smlouvu na byt 
1+1 městské části Praha 3 získal již 
před třiceti lety. V okolí se o něm říkalo, 
že při restitucích přišel k penězům, díky 
podnikání prý o ně zase přišel. V kaž-
dém případě – od února roku 2000 pře-
stal hradit platby za obecní bydlení.

Správa komunálního majetku Praha 3,
společnost starající se o bytové jednot-
ky patřící třetí městské části, se pokusila 
pana A. Z. oslovit a vysvětlit mu, co bude 
v případě neplacení nájemného následo-
vat. Dotyčný si ale ani nevyzvedl a nepře-
četl upomínkový dopis (stejně jako poz-
ději řadu soudních obsílek). V září 2001
proto na něj byla podána žaloba na při-
volení k výpovědi z nájmu. Soud o ně-
kolik měsíců později rozhodl, že žalova-
ný je povinen předmětný byt vyklidit.

Pan A. Z. to samozřejmě neučinil 
a nájemné nadále neplatil. Městská část 
tedy pro něj v souladu s rozsudkem 

zajistila ubytovnu v Praze 5, předpla-
cenou na 14 dní dopředu, a na počát-
ku dubna letošního roku přikročila 
k exekuci. Ačkoliv neplatič o této akci 
věděl, vyklízení bytu se nezúčastnil.
Pracovnice exekučního oddělení soudu 
pro Prahu 3 pak po celý den dohlíže-
la na odvoz majetku bývalého nájem-
ce do skladu. A nestačila se divit. Byt 
byl plný drahé elektroniky a cenných 
předmětů. Nikdo si nedovedl vysvětlit, 
co pana A. Z. vedlo k neplacení nájem-
ného, proč například některé věci ne-
prodal a neuhradil dluhy tak, aby ne-
přišel o hezké bydlení na lukrativním 
místě. Dluh, bez poplatků z prodlení 
a soudních nákladů, přitom činil nece-
lých 70 tisíc korun.

Podobný přístup k věci bohužel není 
mezi nájemci obecních bytů v Praze 3 
ojedinělý. Domnívat se, že problému 
se lze zbavit jeho neřešením, je velmi 
nebezpečné. I když se z pohledu nepla-
tiče dlouhodobě nic neděje, pronajíma-
tel na něj rozhodně nezapomněl.

Neplacení nájemného 
může vést až k exekuci

Pracovní doba 
SKM Praha 3 
se přes léto 

nemění
V prázdninových měsících se ni-

jak nemění úřední hodiny, v nichž je 
možné navštívit pracovníky Správy 
komunálního majetku Praha 3 a ře-
šit s nimi případné problémy. K dis-
pozici na svých pracovištích budou 
stejně jako po celý rok každé pon-
dělí a středu dopoledne od 9.00 
do 13.00 hod. a odpoledne od 13.30 
do 18.00 hod.

Jednotlivé domovní správy lze 
v uvedených hodinách kontaktovat 
na adresách:
Domovní správa č. 1   (Žižkov-vý-
chod) – Koněvova 150
Domovní správa č. 2 (Žižkov-západ) 
– Blahoslavova 4
Domovní správa č. 3 (Královské Vi-
nohrady) – Slezská 130
Domovní správa č. 4 (nebytové a sou-
kromé domy) – Olšanská 7 (vchod 
z Pittterovy ul.)

Úspěšný prodej bytů 
v nových nástavbách

Červenec a srpen

 

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

20. 7. – 31. 8. JOSEF RYKR –
FOTOGRAFIE (vernisáž 20. 7. 
v 19.00)

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

ČERVENEC:
  1. pá 18.00 ŽRALOK V HLAVĚ

20.30 AMARCORD
  2. so 18.00 VŠECHNO, CO JSTE KDY 

CHTĚLI VĚDĚT O SEXU...
20.30 RAY

  3. ne 17.30 SOUMRAK BOHŮ
20.30 PROTI ZDI

  4. po 18.00 OBČAN KANE
20.30 HOTEL RWANDA

  5. út 17.45 EVANGELIUM 
SV. MATOUŠE
20.30 OLDBOY

  6. st 18.00 SILNÝ KAFE
20.30 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO 
ŠÍLENSTVÍ

  7. čt 18.00 STVOŘENI PRO LÁSKU
20.30 STOPAŘŮV PRŮVODCE 
PO GALAXII

  8. pá 18.00 BRAZIL
20.45 NEBE NAD BERLÍNEM

OZVĚNY 40. MFF KARLOVY VARY
  9. so 18.00 ŠVIHÁCI – r. J. Rønde

20.30 PALINDROMY –
r. T. Solondz

10. ne 18.00 BRATŘI – r. S. Bierová
20.30 TONY TAKITANI – 
r. D. Ičikawa

11. po 18.00 ČEKÁNÍ NA MRAKY – 
r. Y. Ustaogluová
20.30 FAKTÓTUM – r. B. Hamer

12. út 18.00 PŘINESTE MI HLAVU 
ALFREDA GARCII – 
r. S. Peckinpah
20.30 NOČNÍ HLÍDKA – 
r. T. Bekmambetov

13. st 18.00 RÁNA V SRDCI – 
r. L. Moodysson
20.30 BUTCH CASSIDY 
A SUNDANCE KID – r. G. R. Hill

14. čt 18.00 DOO WOP – r. D. Lanzmann
20.30 PAT GARRETT A BILLY 
KID – r. S. Peckinpah

15. pá 18.00 VINCI – r. J. Machulski
20.30 DIVOKÁ BANDA – 
r. S. Peckinpah

16. so 18.00 TROSKY – r. J. Burger
20.30 NEPOHŘBENÝ MUŽ – 
r. M. Mészárosová

17. ne 18.00 SARATAN – 
r. E. Abdyšaparov
20.30 RÁJ HNED TEĎ – 
r. H. Abu-Assad

18. po 18.00 SEN ZIMNÍ NOCI – 
r. G. Paskaljević
20.30 BOKOVKA – r. A. Payne

19. út 18.00 PÁD BERLÍNA – 
r. J. Rajzman
20.30 IVANOVO DĚTSTVÍ – 
r. A. Tarkovskij

20. st 18.00 MOST – r. B. Wicki
20.30 JDI A DÍVEJ SE – 
r. E. Klimov

21. čt 18.00 LIDÉ Z DALECARLIE – 
r. M. Blomová
20.30 MARIINI MILENCI –
r. A. Konchalovsky

22. pá 18.00 ZDROJ – r. M. Mareček
20.30 MŮJ MILÁČEK 
RÁŽE 6,65 – r. T. Vinterberg

23. so 18.00 METROPOLIS
20.30 REVIZOŘI

24. ne 17.30 SOLARIS
20.30 SLUNEČNÍ STÁT ANEB 
HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY

25. po 17.45 PLECHOVÝ BUBÍNEK
20.45 SALÓ ANEB 120 DNÍ 
SODOMY

26. út 18.00 KAFE A CIGÁRA
20.30 NOČNÍ HLÍDKA

27. st 18.00 KINSEY
20.30 SIN CITY – MĚSTO 
HŘÍCHU

28. čt 18.00 DÍVKA S PERLOU
20.30 STOPAŘŮV PRŮVODCE 
PO GALAXII

29. pá 18.00 POSLEDNÍ TANGO 
V PAŘÍŽI
20.30 ANATOMIE PEKLA

30. so 18.00 ŽIVOT BRIANA
20.30 SLONÍ MUŽ

31. ne 18.00 CASABLANCA
20.30 ANNIE HALL

FILMY PRO DĚTI
  2. so 15.30 POHÁDKY BRATŘÍ 

ČAPKŮ
  3. ne 15.30 KRTKOVA 

DOBRODRUŽSTVÍ I.
  9. so 15.30 BROUČCI
10. ne 15.30 KRTKOVA 

DOBRODRUŽSTVÍ II.
16. so 15.30 MACH A ŠEBESTOVÁ
17. ne 15.30 KRTKOVA 

DOBRODRUŽSTVÍ III.
23. so 15.30 O KOCOURU MIKEŠOVI 

A JEHO PŘÁTELÍCH
24. ne 15.30 KRTKOVA 

DOBRODRUŽSTVÍ IV.
30. so 15.30 JIŘÍ TRNKA DĚTEM
31. ne 15.30 KRTKOVA 

DOBRODRUŽSTVÍ V.

FILMY PRO SENIORY
  5. út 10.00 PIANO
12. út 10.00 BOKOVKA
19. út 10.00 ŽIVOT JE ZÁZRAK
26. út 10.00 DÍVKA S PERLOU

SRPEN:
1. – 7. OZVĚNY LETNÍ FILMOVÉ 

ŠKOLY V UHERSKÉM 
HRADIŠTI

31. st UZÁVĚRKA AEROKRAŤASU 
2005 (poslední možnost dodat 
krátký, maximálně desetiminutový 
film do soutěže vyhlašované 
každým rokem kinem Aero – více 
na www.kinoaero.cz)

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
 
ČERVENEC:
  1. pá 19.30 SMOG
  2. so 19.30 MISFITS

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.

ČERVENEC:
21. čt 20.00 P. Hauerová: Noční můra

Festival ProART 2005
Podrobný program na www.proart-festival.cz.
24. ne 20.30 TanzTheaterWien: Fake/Real 

Space
25. po 20.30 M. Vraný: Já už tě nemám rád
26. út 20.30 Berlín vyzývá Prahu (sepětí 

jazzové hudby, živého tance a zpěvu 
výjimečné zpěvačky R. Fišarové)

27. st 20.30 K. Fialová: O duši a divadle 
(večer s legendou českého filmu)

28. čt 20.30 Divadlo v7apůl – Kabinet 
múz: Jarin a Pipin

29. pá 20.00 Divadlo a tanec v 21. století 
(„koncertní talkshow“ pedagogů 
festivalu a jejich hostů)

30. so 20.30 Happy Day Quintet 
+ Searching project M. Vraného

31. ne 18.00 Improvizace v prostoru – 
Prostor v improvizaci (ukázky 
z workshopů festivalu)

Srpnové 
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov

14. ne 18.00 s FK AS Pardubice
28. ne 18.00 s FK Kunovice

Pozvánka
Klub fotografů amatérů v Žižkově
1. – 31. 8. výstava R. Homoly „Na ces-

tě“ (v galerii Exit, Štítného 30; ote-
vřeno denně od 17.00 do 2.00)

Římskokatolická církev
  5. 7. 6.00 poutní zájezd na Vele-

hrad (odjezd od kostela sv. Ro-
cha)

25. 7. 19.00 benefiční koncert pě-
veckého sboru Midtjysk Pigekor 
z Dánska v kostele sv. Prokopa

20. 8. 8.30 cyklistický výlet do Le-
vého Hradce (sraz u kostela sv. 
Terezie od Dítěte Ježíše na Ko-
byliském nám.)

30. 8. 18.00 M. Szabo a J. Tvrdík: 
Létání v českém vzdušném pro-
storu (benefiční beseda s prezi-
dentem ČSA v Atriu, Čajkovské-
ho 12; vstup volný) 

pro Vás připravila intenzivní kurzy
ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA

pro začátečníky i pokročilé
KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY:

 11. 7. – 29. 7. od 16.00 do 17.30 hod.
  od 18.00 do 19.30 hod.
 15. 8. – 2. 9. od 16.00 do 17.30 hod.
  od 18.00 do 19.30 hod.

KURZY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ:
 11. 7. – 29. 7. od 18.00 do 19.30 hod.

KURZY PRO POKROČILÉ:
 15. 8. – 2. 9. od 18.00 do 19.30 hod.

3x týdně
Ve výukových prostorách Pevnosti, 

blízko metra Českomoravská.
Cena: 950,- Kč

Tel./fax: 266 006 390 
E-mail: pevnost@pevnost.com

www.pevnost.com

PROGRAMY
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Popularita McDonald´s Cupu, největ-
šího dětského fotbalového turnaje v Ev-
ropě, rok od roku stoupá. Jeho osmého 
ročníku se zúčastnilo již více než 79 ti-
síc žáků z celkem 3283 základních škol, 
což je 82 % všech ZŠ (pro srovnání – 
1. ročník přilákal „pouze“ 27 000 dětí 
z 1316 škol). Soutěž se hraje ve dvou vě-
kových kategoriích (1. – 3. a 4. – 5. tří-
da), v osmičlenných týmech mohou být 
chlapci i děvčata. Nejlepší mladší žáci 
končí v krajském měření sil, na ty star-
ší ještě čeká národní finále.

V silné konkurenci sportovních škol 
(a zvláště těch se zaměřením na kopa-

nou) se letos dokázala uplatnit i repre-
zentace z Prahy 3. Mladší žactvo ZŠ 
Pražačka (snímek nahoře) se probojo-
valo až do krajského kola, kde obsadilo 
vynikající třetí místo! Navíc žákyně této 
školy – Kristýna Kubišová z 3.A – zís-
kala cenu za nejlepší střelkyni. Medaile 
úspěšným sportovcům předal prvoligo-
vý hráč AC Sparta a patron turnaje Lu-
káš Zelenka.

                  mladí fotbalisté z třetí 
městské části. Jeho pořadatelstvím totiž 
opět byla – vzhledem k loňskému vele-
úspěšnému zhoštění se tohoto úkolu – 
pověřena ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, 

která tak získala právo vyslat do závě-
rečného klání své družstvo. Jeho hráči si 
tak po dva dny – 9. a 10. června – moh-
li užít atmosféru velkých zápasů (sní-
mek dole), nicméně nutno podotknout, 
že proti vítězům z krajských kol mnoho 
šancí neměli. Na strahovský stadion je 
přišel podpořit a pozdravit mj. zástupce 
starosty Ing. Bohuslav Nigrin.

-red-

Konec školního roku je časem ohléd-
nutí a též zhodnocení celoročního sna-
žení všech, kteří se podílejí na chodu 
zájmových kroužků Domu dětí a mlá-
deže Prahy 3 – Uli-
ty. A tak i letos jsme 
především pro rodi-
če připravili předsta-
vení toho nejlepšího,
co se v nich děti na-
učily, kromě velké 
Akademie jsme ale 
zvali také na něko-
lik menších, komor-
něji laděných – sa-
mostatná vystoupe-
ní malých kytaristů, 
flétnistů, herců, zpě-
váků apod. Krouž-
ků, které měly co 
předvést, je totiž to-
lik, že bylo neúnos-
né vtěsnat je do jednoho odpoledne.

Na každoročně pořádané výstavě ke-
ramiky v Ulitě se zdánlivě nic nemění, 
a přece je pokaždé událostí, na kterou 
se mnozí těší. Vědí totiž, že je opět něčím 
překvapí a potěší. V Keramickém studiu, 
jehož žáci jsou autory vystavovaných děl, 
totiž stále panuje živý tvůrčí duch, hle-

dají se nová témata i formy. V letošním 
roce byly k vidění např. kouzelné pa-
ničky s roztodivnými účesy či rozložité 
město, kde každý dům měl svůj tajemný

půvab. Téměř všech-
ny exponáty urče-
né k prodeji si na-
šly své kupce, a tak 
ve prospěch námi 
adoptované Caroli-
ny z Keni poputu-
jí další peníze na to, 
aby mohla ve své 
zemi i nadále chodit 
do školy.

V červnu skonči-
ly kroužky, ale Uli-
ta své dveře neza-
vírá. Každý všední 
den od 1. do 22. 7. 
pořádá pro všechny 
kluky a holky, kteří 

neodjíždějí z Prahy, Léto pražských dětí 
– výlety na zajímavá místa, sportování, 
koupání, keramické dílny, jízdy na ko-
ních a mnoho dalšího. Bližší informace 
je možné získat na tel. 271 771 012 nebo 
na www.ulita.cz.

Kateřina Němcová,
Dům dětí a mládeže, Praha 3 – Ulita

Fotbalisté z Prahy 3 se neztratili

Se začátkem prázdnin 
se Ulita nezavírá

V rámci Dne otevřených dveří ZŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic, který letos při-
padl na úterý 21. června, se prezentoval 
i dětský folklórní soubor Vrbina, půso-
bící při Školním sportovním klubu Lob-
kowicz. Vznikl v roce 1999 z iniciativy 
souboru Gaudeamus z VŠE Praha, je-
hož nynější i bývalí členové jej vedou.

Lidová slovesnost, písničky, tanec 
i dětské hry slouží k rozvíjení hudeb-
nosti, rytmického cítění a pohybové 
kultury kluků a holek. Vzhledem k čas-
tým vystoupením vázaným na lidové 
zvyky (např. masopust, Velikonoce, Vá-
noce) jsou s dětmi nacvičována rozličná 
jevištní pásma. K tomu patří též národ-
ní kroje a živá lidová muzika. Soubor 
se zúčastňuje různých festivalů a pře-
hlídek (Tuchlovická pouť, Bambiriáda, 
Mezi ploty apod.) a pravidelně se před-
stavuje na akcích v Toulcově dvoře 
v Hostivaři.

Děti ve věku od 4 do 15 let zkou-
šejí pod odborným vedením Martiny 
Krajské v pondělí a ve čtvrtek od 16.00 
do 17.30 v ZŠ nám. Jiřího z Lobko-
vic, kde se mohou noví zájemci přihlá-
sit. Kromě zkoušek se členové setkávají 

na několikadenním soustředění na jaře 
a na podzim, podnikají tematické pro-
cházky Prahou a společně zakončují 
školní rok při hudbě, tanci a táboráku.

-red-

Malí tanečníci 
a muzikanti z Vrbiny

Krásné počasí přivítalo v pátek 17. červ-
na na stadionu Pražačka žáky všech 
základních škol třetí městské části, kteří 
se zde utkali v přehazované, volejbalu, 
streetbalu, malé kopané, vybíjené, atle-
tickém štafetovém závodě 10 x 1 kolo 
a skoku do dálky. Na závěr vždy kon-
cem školního roku pořádaného sportov-
ního odpoledne proběhlo vyhlášení celo-
roční soutěže o Pohár starosty Prahy 3. 
První místo obsadili sportovci ze ZŠ Je-
seniova, druhé ZŠ nám. Jiřího z Podě-
brad a třetí ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic. 
Ceny vítězům předal zástupce starosty 
Ing. Bohuslav Nigrin.

Pohár pojmenovaný po prvním žiž-
kovském starostovi získává vždy v červ-
nu ta škola z Prahy 3, jejíž žactvo dosáh-
lo v průběhu školního roku nejlepších 
výsledků v soutěžích a olympiádách 
na poli vědomostním – v matematice, 
fyzice, chemii, biologii, dějepisu, země-
pisu, češtině, němčině, angličtině a pro-
gramování. Letos se jich celkem za tře-
tí městskou část zúčastnilo více než pět 

stovek žáků základních škol a studentů 
odpovídajících ročníků víceletých gym-
názií, někteří z nich vystoupili na stup-
ně vítězů i v několika disciplínách. Po-
hár starosty Hartiga převzala z rukou 
zástupce starosty Ing. Bohuslava Nig-
rina stejně jako loni reprezentace ZŠ 
Lupáčova (na snímku), na druhém mís-
tě skončila ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 
a třetí ZŠ Jeseniova. -red-

Pohár starosty Hartiga 
zůstal ve stejných rukou

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

SIKA GALERIE ANTIKVA
Koněvova 58, Praha 3, tel.: 222 590 076
otevřeno: po–pá 9.30–12.30 a 13.00–17.30 hod.

Bc. Jana Siková, znalec v oboru
přijímá každé pondělí a úterý do prodeje: 

• starožitnosti • zlaté a stříbrné předměty • obrazy

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

ÚČETNÍ FIRMA ZPRACOVÁVÁ
• účetnictví a daňovou evidenci malých organizací 

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

Osobní přístup ke klientům zaručený

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

 Podlahářská firma
KnapLKnapLe r

•  pokládka a dovoz plovoucích podlah, 
koberců, korků, PVC...

• broušení a pokládka parket 
Konzultace, zaměření a dovoz po Praze ZDARMA

tel.: 721 067 545, www.knapler.com   

KOSMETICKKOSMETICKÝ Ý SALSALON
BOŘIVOJOVA 45, P3 OTEVŘENO: 8.00 – 20.00 hod.

� KADEŘNICTVÍ � SOLÁRIUM
� PÉČE O RUCE A NEHTY 
� KOSMETIKA � MASÁŽE 

� CVIČENÍ V SOUKROMÍ S OSOBNÍ 
TRENÉRKOU � MINIPOSILOVNA  

SUN FIX – bronz na počkání za 390 Kč!
ŽENY, NECHTE SE HÝČKAT 
A UDĚLEJTE SI DEN PRO SEBE!
Objednejte se na 16. 7., 30. 7., 
13. 8., 27. 8. a 3. 9. 2005 
a dopřejte si: 1 hodinu cvičení 
s osobní trenérkou, masáž zad+šíje, 
15 min. solária, manikúru, kadeřníka. 
OBJEDNÁVKY– TEL.: 222 715 874, 731 845 546

za akční cenu 
900,- Kč!

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. 8. 2005 při zakázce nad 50.000 Kč.

INZERCE

Největší výběr zájezdů a pobytů v Praze! 
Nabídka produktů 150 pojištěných CK 

na jednom místě za původní ceny. 
Po 12letém úspěšném působení na Praze 1 

nyní na Žižkově. Přijďte se přesvědčit! 

CA Praga Magica, Roháčova 4 
Po–Čt 10:00–18:00, Pá 9:00–16:30 

Tel.: 224 819 218, 602 533 322, 603 544 848 
info@pragamagica.cz • www.pragamagica.cz

 Vinohradská 144, Flora
tel.: 272 731 084
V Olšinách 61, Strašnická
tel.: 274 784 016

� povinné ručení � havarijní pojištění � finanční 
způsobilost autodopravce � pojištění majetku 

a odpovědnosti občanů a podnikatelů � životní 
pojištění � úrazové pojištění � cestovní pojištění
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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 

www.cityselfstorage.com

Pankrác: pankrac@cityselfstorage.com

800 10 44 44

Holešovice: holesovice@cityselfstorage.com

800 10 10 02

VÁŠ BEZPEČNÝ SKLEP 
Jedete na dovolenou 
a chcete cennosti a drahé věci bezpečně uložit?

Potřebujete uskladnit kola či zahradní techniku?

Budete v létě rekonstruovat byt nebo dům?

City Self-Storage

BYDLENÍ PRO VAŠE VĚCI

Za jakých podmínek lze ve vaší 
bance získat hypotéku? 

Minimální výše ČSOB 
Hypo  téky je 200.000 Kč a její 
maxi mální výše je dána hod-
notou zastavené nemovitosti 
a schop ností klienta splácet. 
Zájemce o hypoteční úvěr si 
u nás také může zvolit jeho dél-
ku splat nosti v rozmezí od 5 let 
do 30 let. Klient si rovněž podle 
své potřeby zvolí délku období, 
po kterou se nemění úroková 
sazba jeho hypotéky. Jedná 

se o tzv. dobu fixace úrokové 
sazby, která u ČSOB Hypotéky 
může být na 1, 3, 5, 15, 20, 25 
nebo dokonce až 30 let.

Jaké jsou v současnosti úro kové 
sazby u hypotéky? 

Právě teď je vhodná doba 
využít snížení úrokových sazeb, 
které od začátku letošního roku 
v případě ČSOB u některých 
typů hypoték klesly až o 1,7 %. 
Pokud někdo vidí, že na hypo-
téku „dosáhne“ již dnes, příliš 
dlouho by neměl váhat. V praxi 
lze navíc dosáhnout ještě niž ších 
sazeb. Klient může totiž získat 
další slevy ze stanovené úro-

kové sazby až do výše 0,35 %. 
Zajímavým parametrem je 
také garance individuální sazby 
do 30 dnů, než se klient defini-
tivně rozhodne. To vše společně 
s nízkým vstupním poplat kem 
0,45 % z cílové částky a výhod-
nou pevnou cenou za odhad 
nemovitostí činí z ČSOB Hy-
potéky maximálně výhodný 
produkt. 

Co můžete nabídnout zájem-
cům o odkoupení obecního 
bytu například formou druž-
stevního podílu?

Pokud kupující vlastní jinou 
nemovitost na území ČR, lze 
financouvat i nákup družstve-
ního podílu prostřednictvím 
ČSOB Hypotéky. V případě, že 
nemovitost nevlastní, existuje 
řada dalších úvěrových produk-
tů jako například ČSOB Půjčka 
na bydlení. Tyto úvěry posky-
tujeme buď bez zajištění, nebo 
zajištěné například ručitelem. 
Výše nezajištěné částky je závis-
lá na typu produktu a finanční 
situaci žadatele. 

Chystáte se řešit svoje bydlení? Využijte ČSOB Hypotéku!

Veškeré informace o zvýhodněných hypotékách ČSOB a dalších 
úvěrových produktech lze získat v pobočce ČSOB v Praze 3, 
Olšanská 1a, tel.: 221 015 411, e-mail: info.pra-olsanska@csob.cz

Se stále větším počtem bytů v Praze 3 určených 
k prodeji do osobního vlastnictví vzrůstá i zájem 
občanů o hypoteční úvěry. Zeptali jsme se Věry 
Lukešové, ředitelky pobočky ČSOB Olšanská:

www.csob.cz
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Jak jste se dostala k focení Žižkova?
Myšlenka fotograficky zachytit „Mi-

zející Žižkov“ vznikla na jaře roku 1978, 
což byla ta nejhorší doba. Projekt zaštítila 
doktorka Anna Fárová, která byla zrovna 
za podpis Charty vyhozena z UMPRUM, 
a dokumentarista a výborný fotograf Pa-
vel Štecha. Vybrali asi 12 fotografů, hlav-
ně z FAMU. Scházeli jsme se jednou 

za měsíc u Dušana Šimánka v Kubelíko-
vé a každý jsme fotili to, co nám bylo nej-
bližší. Třeba zrovna Šimánek zdi, co zby-
ly z bouraných domů, Štecha zdravotní 
střediska. Švýcarka Irena Stehli se zabý-
vala jednou romskou rodinou, nakonec ji 
dokumentovala asi 20 let a vydala o tom 
ve Švýcarsku knihu. Já, protože fotím ži-
vot, jsem si vybrala lidi.

Sociolog Martin Matějů rozpracoval
plán, co by se mělo dokumentovat, ro-
zebral oblasti života, vytipoval lokality, 
které měly být zbourány. Konkrétní pro-
vedení ale bylo obtížné, jak jsme někde 
dlouho postávali s fotoaparátem, zača-
li jsme být nápadní, vždycky se něko-
mu zdálo divné, co tam děláme. Vydr-
želi jsme do Vánoc, ale jak nám chyběl 
hnací motor, třeba výstava nebo knížka, 
tak se to rozpadlo. Projekt upadl do za-
pomnění, stejně jako mé fotky. A nebýt 
jednoho kamaráda, který si na ně ne-
dávno vzpomenul, asi by tam zůstaly.

Víte o nějakém podobném projektu, 
který by zachycoval proměny města?

V Londýně, než se začala bourat
a přestavovat celá jedna chudinská 
čtvrť u Whitechapel, dostala vybra-
ná fotografka na půl roku grant, aby 
tam žila a fotila. Díky tomu existuje 
dnes dokument, jak to na místě nové, 
moderní a sterilní čtvrti vypadalo 
dřív. V Praze se sice v rámci soutěže 
Czech Press Photo již deset let udělu-
je grant na zachycení „Měnící se Pra-
hy“, ale zadání je příliš volné, chy-
bí tomu pevná koncepce se zpětnou 
vazbou a výsledné soubory fotek jsou 
občas zoufalé.

Podobný projekt zkoušeli na Klad-
ně v roce 1994, počítalo se, že každý 
rok se skupina fotografů bude týden 
věnovat určité oblasti života. Mělo to 
trvat deset let s tím, že vznikne kniha. 
První rok se fotilo na šachtách a měs-
to dalo 50 tisíc, takže bylo na materiál, 
katalog a v muzeu se udělala výstava. 
Další rok přišla na řadu Poldovka, ale 
už se uskutečnila jen výstava bez kata-
logu. Představitelům města prý nejdřív 
vadilo, že na výstavu nechodí dělníci, 
a pak, že jsou na fotkách horníci špi-
naví a mají dokonce i roztrhaná trič-
ka, takže těžko ten katalog budou mo-
ci použít jako reprezentativní materiál. 
Vůbec nepochopili podstatu podobné-
ho projektu. Takže třetí rok se nenašly 
peníze už ani na materiál.
Jaké máte další fotografické plány?

Právě jsem se rozhodla, že asi poje-
du na Zakarpatskou Ukrajinu. Fotím

 

tam od roku 1991 a už to chci dotáh-
nout do nějakého tvaru, příští rok 
bych ráda vydala knížku. Odjíždím tak 
na týden, deset dní. Ono to je dost psy-
chicky i fyzicky náročné.
V mnoha českých městech vystavu-
je te svůj cyklus fotografií Žena me-
zi vdechnutím a nadechnutím. Jaký 
je ohlas?

Docela často se mě návštěvníci pta-
jí, proč jsou lidé na mých fotkách tak 
smutní. Dala jsem si tu práci a spočí-
tala, že z výstavní kolekce, která má 
120 fotografií, je třetina s usmívající-
mi se lidmi. Ale oni se nesmějí křečo-
vitě, jak to vidíte na barevných obál-
kách časopisů. Pomalu začínáme být 
těmi médii, které nám vnucují kult 
krásy, zdraví a mládí, pěkně deformo-
vaní a přijímáme to jako normu. Ži-
vot je podstatně složitější, ale to přeci 
vůbec neznamená, že by byl smutný.

Připravila Michaela Púčiková

10  FOTOGRAFIE Radniční noviny Prahy 3 7–8  2005

Málem zapomenuté fotografie starého Žižkova

Tady je zachycen rynek na Prokopáku, tam ke mně přišel chlap a ptá se: „Co tu fotíte?“ A chtěl občanku. Tu jsem mu samozřej-
mě nedala. Když odešel, přistoupil jiný pán a povídá: „To jste neměla, to je estébák... A víte vy vůbec, co je za den?“ Bylo 11. srp-
na. „Dnes je pohřeb papeže.“ „Co má tento rynek co dělat s pohřbem papeže?“ „No vidíte a to je právě vaše naivita. Pod ten sní-
mek se dá doplnit jakýkoliv text!“ (komentář D. K.)

Dokumentární fotografie až s odstupem času: dnes už jsme zapomněli, že jsme čeká-
vali před krámem. (komentář D. K.)

Již třicet let se Dana Kyndrová věnuje 
humanistické černobílé fotografii. 
Má za sebou desítky samostatných 
i společných výstav, čtyři knihy 
fotografií, několikrát byla oceněna 
v prestižní soutěži Czech Press 
Photo, její díla najdeme ve sbírkách  
významných galerií. Minulý měsíc 
vystavovala v Poštovní minifotogalerii 
v ulici Zelenky-Hajského své téměř 
zapomenuté fotografie Žižkova, 
z nichž část uveřejňujeme.
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Blahopřání 
seniorům

Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v červenci a srpnu 
kulaté a půlkulaté narozeniny, pře-
jeme do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme: Mi-
loslavě Ber kové, Aloisii Hofmanové, 
Libuši Homolové, Jaroslavu Janáčo-
vi, Aleně Kocourkové, Anně Krát-
ké, Johanně Křivské, Miluši Kudrno-
vé, Vilému Plačkovi, Karlu Sankoto-
vi, Danilovu Simeonovi, Heleně Stří-
dové, Aleně Švarcové, Aleně Ungro-
vé a Blance Zlatníkové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Rakovina plic
Prakticky nikdo z nás se bohužel ne-

vyhne vlivům aktivního nebo pasivní-
ho kouření, proto bychom měli mít 
aspoň základní informace o chorobě, 
o níž se v souvislosti s touto nebezpeč-
nou závislostí nejčastěji mluví – o ra-
kovině plic. Jistěže zdaleka ne každé-
ho, kdo kouří, čeká zhoubný nádor plic 
(ten ovšem není jediným negativním 
důsledkem zmíněného zlozvyku). Je 
ale třeba vědět, že u lidí kouřících více 
než 20 cigaret denně po dobu 20 let je 
riziko vzniku plicního karcinomu dva-
cetkrát vyšší než u nekuřáků. A to již 
něco znamená! K zrodu nemoci může 
vést také např. profesionální zátěž ne-
bo genetická predispozice.

Zjednodušeně lze říci, že dle „chová-
ní“ nádoru dělíme rakovinu plic na dva 
základní typy. Malobuněčný karcinom 
je dravější – rychle roste (ke zdvoje-
ní počtu jeho buněk dělením dochází 
za 30 dnů) a velmi záhy vysílá nákazu 
i do vzdálených lokalit, a proto je neo-
perovatelný. Léčí se chemoterapií, ně-
kdy v kombinaci s radioterapií (ozařo-
váním). Nemalobuněčný karcinom je
k pacientu mírně šetrnější, pomaleji 
se zvětšuje i metastázuje (zakládá dce-
řiná ložiska). Pokud je na vhodném 
místě, lze přikročit k radikální operaci, 
kdy je nádor odstraněn spolu se svým 
okolím – plicním lalokem nebo celou 
jednou plící. Ani v tomto případě však 
není vyhráno, déle než 5 let po zákroku 

přežije pouze asi 20 % pacientů. Někdy 
se používá rovněž ozařování.

Rakovina plic se projevuje vleklým 
dráždivým kašlem (někdy s přítomnos-
tí krve), bolestmi hrudníku, zvýšenou 
teplotou. Později, zpravidla již ve stá-
diu neoperovatelnosti, se k tomu při-
dává celková slabost, hubnutí, nechu-
tenství, případně obtíže plynoucí z me-
tastáz v lymfatických uzlinách, játrech 
či kostech. Diagnóza a následná léč-
ba je postavena na diagnostice rent-
genem a CT přístrojem, základem ale 
samozřejmě zůstává histologické urče-
ní nádoru na základě odběru vzorku 
při bronchoskopickém vyšetření plic.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Zdravotnické okénko

Keramické figury
Dvě keramické figury v egyptském 

stylu, které zdobí vchod do bývalého ki-
na Obzor v dnešní Seifertově ulici, jsou 
s největší pravděpodobností dílem socha-
ře Josefa Drahoňovského, který se ve spo-
lupráci s Josipem Plečnikem nebo Aloi-
sem Dryákem podílel na výzdobě mnoha 
pražských secesních staveb. Nejvýznam-
nější prací tohoto profesora Umělecko-

průmyslové školy v Praze je interiér ka-
várny bývalého hotelu Imperial v ulici 
Na Poříčí, kde najdeme řadu orientál-
ních keramických motivů. Portál bývalé-
ho kina pravděpodobně není chráněnou 
památkou, což je škoda. Přinejmenším by 
měl být důkladně zdokumentován, neboť 
se snadno může stát terčem vandalů, ale 
i zlodějů starožitností.

Zdeněk Lukeš, historik architektury

Praha 3 a moderní architektura V.

Co se ví o životě Jana Žižky z Trocnova 
před rokem 1420?

To je do značné míry obestřené ta-
jemstvím. Ale víme, že Žižka neměl 
od svých 15 let peníze, musel se zadlu-
žit na poměrně vysoký úrok a byl donu-
cen prodat nejenom Trocnov, ale i věno 
své první manželky. Byla dvakrát ženat, 
obě jeho ženy se jmenovaly Kateřina, 
měl i dceru neznámého jména, která si 

vzala jednoho z příslušníků rodu pánů 
z Dubé.

Jako člen, nikoliv vůdce lapkovských 
band operujících na česko-moravsko-ra-
kouském pomezí se nechával najmout 
od Bítovských z Lichtenburka, význam-
ného panského rodu, který měl spory 
s Rožmberky. Roku 1409 byl amnesto-
ván samotným králem, aby mohl vstou-
pit do vojenských oddílů, které bojovaly

na straně polsko-litevské unie proti Řá-
du německých rytířů. Zúčastnil se ta-
žení do Pobaltí, někdy v letech 1411–12 
přišel do Prahy a stal se členem ostra-
hy královského dvora Václava IV. Měl 
zřejmě poměrně solidní reputaci, proto-
že ho do této funkce někdo musel dopo-
ručit. Koupil si velký dům poblíž dneš-
ního Slovanského domu, ale že neuměl 
hospodařit, musel jej záhy prodat a kou-
pil si menší, u zadního traktu královské-
ho paláce. A tam ho zastihla husitská 
revoluce.
Do čela husitských vojsk se postavil 
ve svých 60 letech. Co ho k tomu vedlo?

Podle mě si Žižka, který se ztotož-
ňoval s Husovým programem, říkal: „Já 
jsem žil celý život hříšně, byl jsem lap-
kou, zabíjel jsem. Teď bych mohl uči-
nit nápravu. Už mám vysoký věk, je čas 
myslet na poslední věci člověka.“ A pro-
to si myslím, že se stal vášnivým obháj-
cem božího zákona. Paradoxně za něj 
bojoval násilnými prostředky, protože 
jako voják nic jiného neuměl a i Ježíše 
si představoval jako hejtmana jedoucího 
na koni v čele božích bojovníků.

Každá doba si do vysvětlení Žižko-
vých pohnutek vnášela svoje vidění. Je 
pravda, že v jeho písemnostech najde-
me např. doklady o tom, že brojil proti 
cizozemcům a hlavně Němcům, v praž-
ském prostředí měla husitská revoluce 
skutečně protiněmecký charakter. Ale 
jen v Praze, v Žatci nebo Prachaticích 
tomu bylo jinak. Sociální péče o chudé, 
potřebné, nemocné, sirotky, vdovy a že-
ny zase patřila mezi křesťanské ctnos-
ti. Komunisté na Žižkovi oceňovali ex-
trémy, líbilo se jim, jak zatočil s adamity 
a zvláště s kněžími. Převzali Tomkovu 
a Jiráskovu představu o rozumném stát-
níkovi, otci národa, jenom tomu dali so-
ciální nátěr, z božích bojovníků udělali 
sociální revolucionáře.

Právě v souvislosti s adamity se pou-
kazuje na Žižkovu krutost a nesnášen-
livost.

On vedl svatou válku, zápas o abso-
lutní pravdu, tam tolerance nemá místo. 
Navíc ta nebyla ve středověku považo-
vána za nějakou hodnotu. Nepřátelé byli 
vždy kacíři. Žižka byl inspirován Starým 
zákonem, jeho vzory byli Jozue či Juda 
Makabejský, vojevůdci, kteří se s tím ne-
mazlili. Je ale pravda, že i v dobovém 
kontextu byl považován za velice tvr-
dého bojovníka, který naháněl hrůzu. 
Vavřinec z Březové, geniální překlada-
tel a spisovatel, který stál na husitské 
straně, vždy zdůrazňoval jeho udatnost 
a statečnost, ale nikdy – ani jednou – ne-
uvedl mezi jeho vlastnostmi prozíravost 
a uvážlivost.
V čem byl Žižka skutečně mimořádný?

Byl to geniální válečník, který měl 
své charisma. Žižkovi bojovníci si za-
čali po jeho smrti říkat sirotci, králove-
hradečtí si ho namalovali na korouhev, 
se kterou když bojovali, tak nikdy ne-
prohráli. Žižkův kult určitě existoval. 
Záhy po bitvě na Vítkově se na staro-
městské radnici ozvaly hlasy, že by Vít-
kov měl být přejmenován na Kalich či 
Žižkov. Nepřátelé – hlavně Němci a Uh-
rové – ho považovali za vtěleného ďáb-
la. Když už slepý vyjel po těžkém zranění 
do pole u Mostu, tak jim nahnal takový 
strach, že utekli. Na rozdíl od svých žáků 
byl také výtečný improvizátor. Uměl vy-
užít vozovou hradbu a terénu.

Žižkovo chování a jednání prozrazu-
je určité kulturní vzorce rytířské kultury 
pozdního středověku. Husitského voje-
vůdce si cenili i významní šlechtici, kte-
ří se s ním přátelili, třeba Petr Zmrzlík 
ze Svojšína, což byl nejvyšší mincmis-
tr, tedy něco jako ministr financí, nebo 
Oldřich Vavák z Hradce. To ukazuje, 
že Žižka určité renomé měl.

Husitským vojskům bývá často vyčítáno 
také bezohledné ničení památek. Neby-
lo ale vypalování a boření dobytých úze-
mí ve středověku běžné?

Od počátku křesťanství existují dvě 
tendence. Podle té první je třeba osla-
vovat Boha stavbami a obrazy, vytvářet 
kult. Druhý přístup, ke kterému se klo-
nila i husitská inteligence, říká, že sku-
tečný křesťan nosí Boha ve svém srdci 
a nepotřebuje jeho zobrazení. A husit-
ští bojovníci, pocházející z nevzděla-
ného venkova, ničili také proto, že jim 
bylo umění cizí, že ho nebyli schopni 
pochopit.
Před špatně vyzbrojenou hrstkou udat-
ných bojovníků se třese celý svět... Jak 
tento obraz husitů odpovídá realitě?

To je schéma již ze starověku, že vítěz-
ná strana je vždy méně početná a hůře 
vyzbrojená. Dějiny píší vítězové. Druhá 
věc je, že husité bojovali jinak. Nebra-
li zajatce, ženy a děti šetřili, ale zabíje-
li veškeré dospělé mužské obyvatelstvo 
schopné pozvednout zbraň, postavilo-li 
se jim na odpor. Přitom tehdejší způsob 
válčení byl již takový, že se všichni vyhý-
bali velkým bitvám a protivníka se sna-
žili udolat devastací jeho ekonomického 
zázemí. Brali do zajetí jeho přední bo-
jovníky, které za výkupné vraceli. Když 
už k bitvě došlo, žoldnéři si dávali dobrý 
pozor, aby se navzájem nezmrzačili, pro-
tože za měsíc mohli vstoupit do služeb 
nepřátelské strany. A tohle husité poru-
šili, i když i v jejich řadách byli námezd-
ní vojáci.

Cizím armádám se s nimi nechtělo 
bojovat, že si nepřijdou na kořist a ješ-
tě že je husitští bojovníci umlátí. Pro-
to se také žádné velké bitvy s interven-
ty nekonaly, jediná velká byla u Ústí 
nad Labem. Nejkrvavěji se Češi potýka-
li mezi sebou navzájem.

Připravila Michaela Púčiková

Společnost pro alternativní léčení on-
kologických a civilizačních onemocně-
ní (Saloco) byla založena v roce 1985. 
Tato humanitární nezávislá organiza-
ce sídlí v Praze, působnost má však ce-
lostátní. Jako občanské sdružení byla 
na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrová-
na 11. 1. 1991.

Již na začátku své činnosti měla spo-
lečnost kolem 100 členů, na jejím založe-
ní a vedení se podíleli především lékaři, 
přírodovědci a zájemci o přírodní léč-
bu. Dnes sdružuje nejen doktory, vzděla-
né léčitele a další odborníky, ale také ty, 
kterým alternativní léčebné metody po-
mohly přemoci potíže a choroby, s nimiž 
si školská medicína nevěděla rady.

Hlavní náplní Saloco je poskytová-
ní poradenství v diagnostice, výživě, 
prevenci i léčbě. Dále je to vzdělává-
ní v uvedených oblastech, organiza-
ce přednášek, informování o kvalitních 
způsobech přírodního léčení prostřed-
nictvím médií a podpora spolupráce 
všech zájemců o danou problematiku. 
Osvětově chce působit i mezi těmi, kte-

ří se většinou z nedostatku potřebných 
znalostí veřejnosti představují jako od-
půrci alternativních léčebných metod, 
jejichž legislativní uznání se sdruže-
ní snaží prosadit. Jeho členové se také 
společně podílejí na tvorbě programu, 
který rozvíjí metody a prostředky kom-
plexní zdravotní péče se zaměřením 
na „netradiční“ postupy jako doplněk 
klasické terapie a rehabilitace.

Od svého založení uspořádala spo-
lečnost již 150 přednášek význam-
ných lékařů, léčitelů i jiných specialis-
tů. V současnosti probíhají vždy každou 
třetí středu v měsíci (vyjma červen-
ce a srpna), a to od 16.30 v Gymnáziu 
Sladkovského nám. 8. (2. poschodí). 
Nejbližší je tedy na řadě 21. září. Všech-
ny zájemce srdečně zvu.

Mgr. Pavel Kloud,
jednatel společnosti

Adresa:
Krásova 6, Praha 3
Kontakt:
tel.: 222 722 339
e-mail: pavel@kloud.cz

PŘEDSTAVUJEME

SalocoTrocha suchého 
dějepisu na úvod

Blíží se 14. červenec, 585. výročí bitvy 
na Vítkově. Ale byla to skutečně bitva? 
Detailní líčení našeho korunního svěd-
ka Vavřince z Březové, které opakují 
všichni následující čeští kronikáři, při-
pomíná spíše jakési zmatené pobíhání 
a dobývání. A proběhla opravdu? Ně-
mečtí kronikáři (dokonce ani saští – a to 
Sasové měli nést hlavní tíhu boje na cí-
sařské straně) o ní totiž zhola nic nevě-
dí. Budou se asi opět klást věnce pod po-
mník Jana Žižky z Trocnova, největší to 
jezdeckou sochu na světě. Ovšem podle 
Vavřince tehdy Žižka na koni vůbec ne-
byl, navíc trestuhodně zanedbal přípra-
vy k obraně a sám málem bídně upadl 
do zajetí. Museli ho před debaklem za-
chraňovat pražané a stal se přitom zá-
zrak se svátostí oltářní, o čemž nepo-
chybuje zmíněný kronikář?

I když se v poslední době podařilo 
již leccos dešifrovat a obstojně vysvět-
lit (především zásluhou historika Pe-
tra Čorneje), omezují se nové závěry

zatím víceméně jen na oblasti takříka-
jíc makroskopické, hlavně na celko-
vou politiku a strategii. Co však dosud 
chybí, je alespoň trochu logický a vě-
rohodný výklad vlastních událostí, kte-
ré se staly 14. 7. 1420 na Vítkově, tedy 
průběhu oné takzvané bitvy. Samozřej-
mě si nedělám iluze, že bychom zde do-
kázali něco definitivně vyřešit, nicméně 
se můžeme pokusit posoudit různé as-
pekty a možné varianty tehdejšího dění 
a třeba se před námi objeví dosud netu-
šené významy a souvislosti.

Abychom se co nejrychleji mohli 
pustit do luštění této detektivní záha-
dy, musíme si připomenout aspoň zá-
kladní fakta (předpokládám, že vět-
šině čtenářů notoricky známá). Takže 
v kostce: 30. 7. 1419 první pražskou de-
fenestrací oficiálně začínají husitské 
války a 16. 8. 1419 umírá král Václav IV. 
Jeho bratr a legitimní nástupce, řím-
ský císař a uherský král Zikmund, tuší, 
že v Čechách není příliš žádoucí oso-
bou (má totiž škraloup ohledně národ-
ního hrdiny a mučedníka Mistra Jana 

Husa), nicméně zdejší království a pře-
devším jeho ekonomické zdroje přímo 
zoufale potřebuje, aby mohl pokračo-
vat v účinné obraně proti stále dotěr-
nějším Turkům, valícím se z jihovýcho-
du. České koruny se tudíž musí zmocnit 
po zlém. Ale jelikož většina jeho uher-
ských sil je vázána právě zmíněnými tu-
reckými vojsky a jako německý panov-
ník vlastní armádou nedisponuje (je 
postaven na milost a nemilost říšských 
knížat, která své rytíře pod císařskou 
korouhev poslat mohou, ale nemusí), 
rozhoduje se pro cestu sice krkolom-
nou, avšak plně ve středověkém duchu 
– vyhlášení křížové výpravy. Samot-
ní husité mu přitom na tuto smeč při-
hráli – krom toho, že se vzbouřili pro-
ti právoplatnému nástupci trůnu, posta-
vili se i proti svatým nařízením církve 
(byť šlo hlavně o něco dnes tak nepo-
chopitelného, jako je spor o přijímání 
pod jednou či obojí způsobou), a jsou 
tudíž zavrženíhodnými kacíři.

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Otazníky kolem slavného vítězství I.

Starozákonní bojovník Jan Žižka
V televizní anketě Největší Čech skončil na pátém 
místě legendární vojevůdce Jan Žižka. Známe však 
skutečně tuto osobnost, která se proslavila posled-
ními čtyřmi roky svého života? O rozhovor jsem 
požádala renomovaného historika a univerzitního 
profesora Petra Čorneje.

V květnové přednášce představila havajská léčitelka Marjánka Vrabcová Kukui 
tzv. dynamind techniku z netradiční terapie Huna.
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Dopravní předpisy se musí 
dodržovat i při komplexním 
úklidu komunikací
V rámci komplexní údržby komunikací se strážníci Městské po-

licie každoročně setkávají s tím, že někteří řidiči nerespektují přechodné dopravní 
značení „zákaz zastavení“ nebo ponechávají svá vozidla na chodnících tam, kde to 
není dopravní značkou povoleno. Upozorňujeme, že zákaz parkování na chodní-
cích platí i v době tzv. blokového čištění, a tudíž ani tehdy nelze omezovat chodce 
v řádném užívání tohoto prostoru. Za výše uvedené přestupky hrozí řidičům blo-
ková pokuta až do výše 1000 Kč, popř. odtah vozidla.

Bc. Dušan Machoň, 
ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Kdo mě chce

1) 1042-05 tříletý trojbarevný pes, kříženec střední velikosti; hodný, milý a přátelský. Na-
lezen na Krejcárku s provazem kolem krku.

2) 1219-05 čtyřletý hnědý pes s bílou náprsenkou, kříženec střední velikosti; vhodný 
do domku se zahrádkou, slyší na jméno Bertík. Majitel zemřel.

3) 1222-05 dvouletý černý pes se znaky, kříženec německého ovčáka střední velikosti; 
poslušný, milý a hodný, slyší na jméno Monty. Majitel zemřel.

4) 1244-05 sedmiletý vlkošedý pes, německý ovčák; dobrý hlídač, vhodný do domku 
se zahrádkou, slyší na jméno Ron. Majitelka přišla o byt.

5) 1245-05 desetiletá tmavě vlkošedá fena, menší kříženec jezevčíka; dobře vychovaná, 
vhodná ke starším lidem, slyší na jméno Daisy. Majitel odešel do domova důchodců.

6) 1257-05 tříletá černá fena, kříženec německého ovčáka; hodná a milá, má ráda pro-
cházky. Nalezena 6. 6. na Žižkově.

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

V jedno velké letiště se na sklonku 
května proměnil vrch Vítkov. Po ran-
veji vedoucí k Národnímu památníku 
proudily davy lidí, hlavně rodičů s je-
jich ratolestmi – od těch nejmenších 
v kočárcích až po dospívající chlap-
ce a dívky. Po obou stranách přistáva-
cí dráhy stály hangáry – stany, v nichž 
nejrůznější spolky a sdružení ukazo-
valy, co vše se dá dělat v mimoškol-
ním čase. Jak k tomu došlo? Bambiriá-
da 2005, sedmé pokračování celostát-

ní přehlídky dětských a mládežnických 
organizací, si za své pražské stanoviště 
vybrala právě slavný žižkovský kopec, 
který přetvořila k obrazu svého mot-
ta, jež znělo „Na křídlech dětské fan-
tazie“. Vedle české metropole zavítala 
ještě do dalších 26 měst ve všech kra-
jích ČR.

Pestrý a přitažlivý program, podpo-
řený slunečným letním počasím s tep-
lotami zdolávajícími hranici třiceti stup-
ňů, přilákal na Vítkov dohromady více 
než 30 tisíc návštěvníků, samozřejmě
hlavně dětí. Ty si mohly vyzkoušet všech-
no možné, třeba rozdělat oheň třením 
dřev, projít se na chůdách, vykroužit ke-
ramickou misku na hrnčířském kruhu, 
vyšplhat se kolmo vzhůru na umělé ho-
rolezecké stěně, zahrát si obří šachy (sní-
mek vpravo), dýchání z úst do úst a ma-
sáž srdce na připravené figuríně, své 
cyklistické schopnosti na dětském do-
pravním hřišti, orientační smysl v blu-
dišti a mnoho dalšího. V Národním pa-
mátníku byla zase umístěna expozice 
hlavolamů a deskových her a probíha-
ly tu také „kulaté stoly“, na kterých zá-
stupci Sněmu dětí z bambiriádních měst 
a Národního parlamentu dětí a mládeže 
diskutovali s  pozvanými hosty.

Nezapomínalo se ani na ty nejmenší. 
Novinkou letošního ročníku Bambiriá-
dy totiž byla společná prezentace praž-

ských mateřských center, jejíž koordina-
ce se ujala Nová Trojka z Prahy 3. Jejich 
stan se stal vítaným zázemím pro ma-
minky, které na Vítkov dorazily i s mi-
minky (přebalovací pult, křeslo na ko-
jení), nechyběly výtvarné dílny a dětský 
koutek se skákadlem (snímek vlevo) 
a dvěma bazénky, v horkém počasí ne-
ustále obsazenými.

Cílem akce pořádané Českou radou 
dětí a mládeže nicméně není jen poba-
vit, ale především veřejnost upozornit 
na význam smysluplného trávení volné-
ho času mladé generace a širokost i růz-
norodost možností, které existující dět-
ská i mládežnická sdružení, ale i domy 
dětí a mládeže a centra volného času 
v této oblasti nabízejí. -red-

Vrch Vítkov se v poslední době stá-
le častěji stává dějištěm různých kultur-
ních, společenských i sportovních akcí. 
Velkou zásluhu na tom má Národní pa-
mátník na Vítkově, který takováto oži-
vení slavného žižkovského kopce pod-
poruje a vítá a nebojí se jim poskytovat 
prostor či zázemí.

Přímo v Památníku tak letos probí-
hala např. přehlídka kopírovací techni-
ky Innovate 2005, spolu s třetí městskou 
částí pořádaná beseda s pamětníky a his-
toriky o Pražském povstání nebo festival 
nových médií a technologií Entermul-

timediale, jehož představení i expozice 
vhodně využívaly interiéru tohoto objek-
tu. Bambiriáda 2005 spojila velkolepou 
stavbu s jeho okolím: kopec se proměnil 
v jedno velké letiště, v jehož jednotlivých 
hangárech se malí návštěvníci mohli ba-
vit, vzdělávat a hlavně získávat informa-
ce o možnostech trávení volného času, 
a v Památníku zase probíhala výstava 
hlavolamů a deskových her (na sním-
ku) a „kulaté stoly“ dětí a mládeže. Za-
tím poslední akcí konanou na Vítkově 
se staly pivní slavnosti Prahy 3.

Národní památník bývá krom toho 
veřejnosti přístupný každou první so-
botu v měsíci a nepravidelně při příle-
žitosti některých státních svátků, výro-
čí a dnů otevřených dveří. Tak byl např. 
otevřen ke Dni muzeí v neděli 22. 5. či 
v rámci Pražské muzejní noci v sobotu
4. 6., kdy sem zavítalo neuvěřitelných 
3500 lidí. V nejbližší době jej bude 
možné navštívit také ve čtvrtek 14. 7. – 
v den výročí bitvy na Vítkově, a to od 16 
do 20 hod. (v 18 hod. začíná hodinový 
varhanní koncert). Těšit se všichni zá-
jemci mohou rovněž na sobotu 17. 9., 
kdy by měla být opět zpřístupněna 
i podzemní část Památníku!

Marek Junek,
Národní památník na Vítkově

Vítkov na čtyři dny obsadily děti

Za podpory třetí městské části uspo-
řádal Obvodní myslivecký spolek v Pra-
ze 3 ve čtvrtek 16. června ve Sportovním 
a rekreačním areálu Pražačka myslivec-
ké odpoledne pro žáky základních škol. 
Hlavní náplní přibližně dvouapůlhodi-
nového programu byla soutěž družstev, 
v níž si děti vyzkoušely nejen své stře-
lecké dovednosti či fyzickou zdatnost, 
ale i znalosti ochrany přírody, kynologie 
a základů myslivosti (na snímku při ur-

čování používaných zbraní). Závodilo 
se ve dvou věkových kategoriích (6–10
a 11–14 let), v klání mladších zvítě-
zil jeden z týmů ZŠ K Lučinám, me-
zi staršími si nejlépe vedli žáci ZŠ Peru-
nova. Setkání s myslivci se díky pěkné-
mu počasí i dobré organizaci povedlo, 
jen je škoda, že účast – přibližně 50 sou-
těžících – byla nižší než před dvěma lety, 
kdy se podobná akce konala naposledy.

-red-

Myslivosti zdar!

V sobotu 11. 6. uspořádal Oblast-
ní spolek Českého červeného kříže
pro Prahu 3, 6 a 8 krajskou soutěž hu-
manitárních jednotek ČČK v první 
pomoci. Pro pětičlenná družstva bylo 
v okolí ZŠ K Lučinám připraveno cel-
kem 8 reálně vypadajících krizových 
situací, se kterými si musela co nejlé-
pe poradit v časovém limitu 10 minut. 
Na jednotlivých stanovištích byli vě-
rohodně namaskovaní figuranti napří-

klad po výbuchu, pokousání psy nebo 
sražení autem (viz snímek). Zvítězi-
la reprezentace Prahy 1 a 7, soutěžní 
tým pořadatele skončil na 3. místě. 
Celkově si nejlépe vedlo další družstvo 
z Prahy 3, 6 a 8, které se ale zúčastni-
lo mimosoutěžně. Pro jeho členy to byl 
zároveň jeden z posledních tréninků 
před evropskou soutěží FACE 2005,
jež proběhne na přelomu června a čer-
vence na Slovensku. 

Rozličné soutěže, kouzelnickou show, 
vystoupení dětské taneční skupiny Pop 
Balet, ale také možnost prohlédnout si 
i vyzkoušet vybavení, výstroj a výzbroj 
hasičů či policistů, to vše a ledacos další-
ho nabídlo nedělní odpoledne 5. června 
na nám. Jiřího z Poděbrad. Pod zášti-
tou zastupitele hl. m. Prahy Miroslava 
Pocheho (na snímku) se zde totiž kona-
la akce pro děti nazvaná „Vítáme léto“, 
která díky zajímavému programu i hez-
kému počasí přilákala desítky kluků 
a holek různého věku.

Na vrchu Vítkově to žije!

Remedium Praha ve středu 13. čer-
vence slavnostně otevře Klub Re-
medium – Centrum aktivit (nejen) 
pro seniory & Počítačový a inter-
netový klub. Všichni zájemci jsou 
tento den od 14.30 do 16.00 hodin 
zváni k návštěvě jeho prostor v Tá-
boritské 22, spojené s malým občer-
stvením.

K této příležitosti pořádá uvede-
né občanské sdružení soutěž o digi-
tální fotoaparát a řadu dalších cen. 
Úkolem je vybrat správnou odpo-
věď na otázku: Kolik procent po-
slanců Parlamentu ČR (Poslanecké 
sněmovny i Senátu) jsou lidé v dů-
chodovém věku? a) 5–10, b) 11–15, 
c) 16–20, d) 21–24. Všichni ti, kteří 
chtějí zkusit štěstí, nechť zašlou svůj 
tip do 10. července na adresu Re-
medium Praha, Vinohradská 176, 
130 00 Praha 3, nebo elektronicky 
na senior@remedium.cz, případně 
prostřednictvím internetové strán-
ky www.vstupujte.cz. K vylosová-
ní výherců dojde právě při otevře-
ní nového klubu.

Helena Kubů, Remedium Praha

Nový klub 
pro seniory

Dětské dopravné hřiště na Židovských 
pecích se ve středu 8. 6. stalo dějištěm ce-
lopražského kola Dopravní soutěže mla-
dých cyklistů, v němž se utkalo 12 čtyř-
členných smíšených družstev (2 chlapci 
+ 2 dívky) z různých pražských zá-
kladních škol. Hodnotila se zdravotní 
příprava, znalost dopravních pravidel, 
jízda v provozu a jízda zručnosti. Sou-
těžící z Prahy 3 se neztratili, v I. katego-
rii (5. až 6. ročník) obsadil druhé místo 
tým ze ZŠ V zahrádkách, v II. kategorii 
(7. až 8. ročník) skončilo třetí družstvo 
ze ZŠ Žerotínova.

SoutSoutěž ěž v prvnv prvníí  pomocipomoci
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