
Jako abstraktní realismus 
označuje svou tvorbu 
malíř Rudolf Mikyška. 
V červnu vystavuje 
v Galerii pod radnicí.

Čtěte na straně 4.

Dinosaurus Froddy 
je hlavní postavou 
knihy, kterou napsala 
šestnáctiletá studentka 
Iva Vyhnánková. 

Čtěte na straně 4.

Kameraman Josef Illík 
natočil přes 40 hraných 
filmů. Mezi nimi takové 
skvosty, jako je Kočár 
do Vídně či Ucho. 

Čtěte na straně 7 a 8.
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Radnice třetí městské části 
se v oslavách 60. výročí ukon-
čení II. světové války rozhod-
la jít vlastní cestou. Nepořáda-

la nějaké velkolepé a mediálně vděčné 
vojensko-historické přehlídky a rekon-
strukce bojových akcí, ale do Národní-
ho památníku na Vítkově pozvala vý-
znamné historiky a přímé účastníky 
válečných událostí k veřejné panelové 
diskusi.

Ve středu 4. května se tak ve zce-
la zaplněném Prezidentském salónku 
pod taktovkou moderátora Českého 
rozhlasu Jana Pokorného živě debato-
valo především o Pražském povstání, 
události našich moderních dějin, kte-

rá byla v různých dobách vykládána 
rozličně, a kterou i proto postihlo, že je 
buď zlehčována, nebo naopak příliš he-
roizována a hlavně se o ní mnoho neví. 

Poutavé komentáře k vzniku a průběhu 
protiněmeckého odporu v pražských 
ulicích, jež podávali odborníci z His-
torického ústavu Akademie věd ČR 
(PhDr. Jan Gebhart, CSc.), Vojenského 
historického ústavu (Mgr. Tomáš Jakl, 
Mgr. Jiří Rajlich, PhDr. Eduard Steh-
lík) a Ústavu pro soudobé dějiny AV 
ČR (PhDr. Petr Koura, PhDr. Oldřich 
Tůma), střídaly pohnuté vzpomínky 
přímých účastníků bojů Libuše Erbso-
vé, Vladimíra Sekyry a Lubora Šušlíka 
a také postřehy zahraničního vojáka 

a příslušníka RAF plk. Jaroslava Chej-
stovského. Ne na všem se pozvaní hosté 
shodli, jednota nicméně panovala v tom, 
že Pražské povstání rozhodně nebylo 
zbytečným krveprolitím. Po skončení 
přibližně dvouhodinového dialogu ná-
sledovala projekce dokumentárního fil-
mu Cesta k barikádám, který z dobo-
vých materiálů uspořádal v roce 1946 
režisér Otakar Vávra. V přilehlých pro-
storách si mohli návštěvníci nadto pro-
hlédnout výstavu vztahující se ke květ-
novým událostem na Žižkově.

Dopoledne téhož dne se rovněž kona-
la tradiční vzpomínková akce před Zá- 
kladní školou Pražačka. Památku pad-
lých během Pražského povstání ucti-
li představitelé radnice, členové České-
ho svazu bojovníků za svobodu, skauti 
a další. Starosta Milan Český (na snímku 
vlevo) při této příležitosti uvedl: „Jsem 
velmi hrdý, že se dnes mohu opět setkat 
tváří v tvář s přímými účastníky květno-
vého povstání. Je mi ctí vzdát hold všem, 
kteří před 60 lety zemřeli, abychom 
mohli dál žít my a naše děti.“ -red-

O národní 
hrdosti 
a patriotismu

Poslední týdny nabídly hned něko-
lik důvodů, abychom se zase zamys- 
leli nad naší národní hrdostí. Její pro-
buzení jsme naplno zažili při úspě-
chu české reprezentace na vídeňském 
mistrovství světa v ledním hokeji. Vze-
pětí a opojení spojené s velkým spor-
tovním úspěchem má však vesměs 
krátký život. Jeho význam nicméně 
spočívá v tom, že dokáže oslovit vět-
šinu z nás, bez ohledu na věk, pohla-
ví, zájmy či společenské postavení. 
A vidět najednou české vlajky v ru-
kou mladíků a slečen, kterým za ji-
ných okolností láska k rodné zemi 
asi nic moc neříká, je prostě fajn. 
Buďme za ten hokejový úspěch váž-
ně vděčni!

Trochu jinou kategorii představu-
je hledání „Největšího Čecha“. Jeho 
výsledek těžko může být zcela objek-
tivní. Česká televize si ale zaslouží 
pochvalu za to, že nám pomohla uvě-
domit si, kolik naše malá země měla 
a má vynikajících osobností. A to by 
každý z nás jistě věděl o mnoha dal-
ších lidech, kteří se do první stovky 
vůbec nedostali!

S tématem národní hrdosti úzce 
souvisí také debata o evropské ústavě 
a o budoucnosti Evropské unie vů- 
bec. O prospěšnosti velmi těsné eko- 
nomické spolupráce zemí EU neby-
lo snad nikdy sporu. Je ale správné 
a rozumné pokračovat v politické in-
tegraci a přesouvat další díl kompe-
tencí i odpovědnosti členských států 
do Bruselu? To je stěžejní otázka. Ač 
nevyvolává takové vášně jako třeba 
hokejový triumf, naše odpověď na ni 
rozhodne o tom, v jaké zemi budeme 
za pár let žít.

Napadá mě ještě paralela s lo-
kálním patriotismem. O něm v Pra-
ze 3 něco víme, protože pro Žižkov 
a částečně i Vinohrady byl vždy vel-
mi typický. Představuje hezký a hr-
dý, nikoliv však nekritický citový 
vztah k místu, kde jsem se narodil 
a žiji. Je s ním spojena také vůle ne-
nechat si – lidově řečeno – nikým 
šlapat na hlavu. Myslím, že podobně 
bychom měli přistupovat ke všemu, 
co máme rádi.

Milan Český,  
starosta

Pražské povstání očima historiků i účastníků

Na letošní pivní slavnosti dohlédne Jan Žižka

Pátek 24. června
14.00 Jihočeská Vlachovka
15.00 Poutníci
16.00 Shannon & Rinceoirí – irská 

hudba a tanec
17.00 Dún an Doras – keltská hudba
18.00 Sto zvířat
19.10 Rolling Stones Revival Prague
20.30 Anna K. + host

Sobota 25. června
14.00 Žižkovanka
15.00 Petr Kocman Band
16.00 Bran – písně z Bretaně, Irska 

a Skotska
17.00 OOZ Orchestra
18.00 The Fireballs
19.10 U2 Pop Revival
20.30 Kryštof

Pivní soutěže
• koulení sudů na čas
• házení sudů do dálky
• přetahování lanem
• stavba největšího komína  

z přepravek na pivo
• pití tupláku na čas
• štafetový běh s pivem na tácku
• slalom s pivem na tácku  

mezi kuželkami

Změna programu vyhrazena.

Putovní oslava piva, jejímž 
hlavním pořadatelem je le-
tos třetí městská část, dozna-
la ve svém sedmém pokračo-

vání změn. Poprvé se přesunula přímo 
na Žižkov a také změnila svůj název 
na ŽiVy-ó (Žižkov – Vysočany), neboť 
od nynějška se bude konat jen u nás 
a v Praze 9, v Podviní.

Místem, kde se milovníci zlatavého 
moku tentokrát sejdou, bude vrch Vít- 
kov. Nebyl vybrán náhodou, MČ Pra-
ha 3 dlouhodobě usiluje o jeho oživení 
a zvýšení zájmu veřejnosti o toto území. 
Jedním ze způsobů, jak uvedeného do-
sáhnout, je i pořádat tu různé společen-
sko-kulturní akce. Nikoho by neměla 
odradit ani obtížnější dostupnost, neboť 
bude připravena i kyvadlová doprava 
(samozřejmě zdarma).

A na co se tedy můžeme poslední 
pátek a sobotu v červnu těšit? Na pře-
bohatou hudební nadílku, která by měla 
potěšit ctitele všech možných žánrů a sli-

buje i tak populární muzikanty a sku-
piny, jako je např. Anna K. a Kryštof, 
na nejroztodivnější pivní soutěže a spor-
tovní klání, jichž se bude moci zúčast-
nit kdokoli z příchozích, ale i na dětský 
koutek, kde mohou naše ratolesti tře-
ba dovádět ve skákacím hradě či se ská-
kacími koulemi, malovat voskovkami 
nebo stavět z kostek. Zkrátka program 
pro celou rodinu. A aby se náhodou ne-
zapomnělo, co se vlastně slaví, nemalé 
množství českých pivovarů nabídne nej-
různější druhy piv.

Myslím si tedy, že se nikdo z návštěv-
níků nudit nebude. Nezbývá než dou-
fat, aby nám k tomu všemu ještě přálo 
počasí.

Jaroslav Brabec,  
vedoucí Odboru kultury

Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém po-
sledním zasedání v minulém roce schvá-
lilo poskytnutí daru MČ Podbanské, mě-
sto Vysoké Tatry, ve výši 250 000 Kč.

V sobotu 14. května se na Vítkově 
konal již IX. ročník chodeckého závo-
du „Žižkovská desítka“, který ve spo-
lupráci s třetí městskou částí a Spor-
tovním klubem ZŠ Jeseniova pořádá 
Smola konstrukce, s. r. o. Mezi ženami, 
které letos soutěžily na kratší, pou-
ze tříkilometrové trati, měla nejlepší 
čas (14 minut 23 sekund) juniorka 
Lucie Pelantová, mezi muži (10 km) 
zvítězil Miloš Holuša (43:05), loňský 
traťový rekord (42:02) však nepřeko-
nal. Pro oba tyto české reprezentanty 
v chůzi byl závod zároveň posledním 
testem před startem na Evropském 
poháru družstev v Maďarsku. Poháry 
pro nejlepší věnoval starosta Prahy 3 
a předával jeho zástupce MUDr. Ma-
rek Zeman.

-red-

Žižkovská desítka podeváté Program  
VII. ročníku  
pivobraní

Partneři: Mediální partneři:

Diskuse na Vítkově: účastnice Pražského povstání L. Erbsová mezi vojenskými historiky Mgr. T. Jaklem (vlevo) a PhDr. E. Stehlíkem
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Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad –
NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!

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

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3) 20. 6.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 27. 6.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (4) 6. 6.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 13. 6.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 20. 6.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2) 27. 6.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 6. 6.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 13. 6.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2) 20. 6.
10. Ambrožova/Malešická (4) 27. 6.
11. Jeseniova 143 (3) 6. 6.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 13. 6.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 20. 6.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 27. 6.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 6. 6.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 13. 6.

ze dne 4. 5.
Schválila
• poskytnutí peněžitého daru z fondu 
starosty ve výši 15 000 Kč jako příspě-
vek na realizaci závodu „Čtvrtmíle Žiž-
kovem“, pořádaného automotoklubem 
Veteran Vintage Club Praha • pověře-
ní arch. Z. Lukeše zastupováním MČ 
Praha 3 ve věci přípravných prací k zá-
pisu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
na nám. Jiřího z Poděbrad do seznamu 
kulturních památek UNESCO
Souhlasila
• s instalací termostatických ventilů: 
a) v budově MČ Praha 3, Seifertova 51 
a schválila zadat realizaci firmě MC-top,
s. r. o., za cenu 157 665 Kč, b) v MŠ Vo-
zová – Pavel Malý – EVIZ za cenu 
467 757 Kč, c) v ZŠ V Zahrádkách – 
TePro-com, s. r. o., za cenu 179 581,70 Kč, 
d) v ZŠ Havlíčkovo nám. – TePro-com, 
s. r. o., za cenu 198 689,50 Kč, e) v ZŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic – Vladimír Be-
ran za cenu 320 415 Kč (vše vč. DPH) 
• s montáží kartoték na ukládání pí-
semností pro Odbor občansko-správní 
v objektu ÚMČ Praha 3, Seifertova 51 
a schválila zadat zakázku firmě Com-
po Praha, s. r. o. • s návrhem obecně zá-
vazné vyhlášky, kterou se stanoví zá-
kaz propagace erotických vystoupení 
nebo erotických služeb • s bezplatným 
pronájmem prostor velké zasedací síně 
k uskutečnění přednášky arch. Z. Luke-
še na téma „Moderní architektura Pra-
hy 3“ dne 23. 5. • s poskytnutím finanč-
ního příspěvku z fondu starosty ve výši 
11 000 Kč OV Českého svazu bojovní-
ků za svobodu Praha 3 na zakoupení 
věnců, které se pokládají k pamětním 
deskám při příležitosti ukončení II. svě-
tové války • s poskytnutím darů z fondu 
sociálního a zdravotního – 1. Oblastní 
pobočce Praha-střed Sjednocené orga-
nizace nevidomých a slobozrakých ČR 
ve výši 500 Kč za účastníka z MČ Pra-
ha 3 (celkem do 10 000 Kč) a 15 000 Kč, 
2. Pobočce Praha o. s. Naděje ve výši 
50 000 Kč, 3. Pražské organizaci vozíč-
kářů ve výši 7970 Kč, 4. Hospicu sv. Ště-
pána ve výši 50 000 Kč, 5. FN Královské 
Vinohrady ve výši 47 500 Kč – a nesou-
hlasila s poskytnutím daru z téhož fon-
du Diakonii ČCE – Středisku křes-

ťanské pomoci v Praze a s vrácením 
poloviny paušalního poplatku za pobyt 
dítěte v jeslích M. Kašparové • s vybu-
dováním 50 nových parkovacích míst 
na místních komunikacích • s poskyt-
nutím finančního příspěvku z fondu sta-
rosty do výše 10 000 Kč na uspořádání 
Dětského dne při příležitosti 20. výročí 
založení MŠ Sudoměřská
Stanovila
• počet členů vznikajících školských 
rad na: 2–6 za zřizovatele, 2 za zákonné 
zástupce žáků a 2 z řad pedagogických 
pracovníků

ze dne 18. 5.
Doporučila
• ZMČ schválit poskytnutí návratných 
půjček pro opravy a rekonstrukce domů 
na území MČ P-3
Schválila
• Kontrolní řád pro provádění finanční 
kontroly v rámci působnosti MČ P-3
Souhlasila
• s instalací termostatických ventilů 
v ZŠ Chelčického a schválila zadat re-
alizaci firmě Komterm, a. s., za cenu 
772 571 Kč vč. DPH • s provedením 
akce přípojka elektro pro dětské hřiště 
Pod Kapličkou a schválila zadat reali-
zaci subjektu Petra Vašinová – elektro-
montážní firma za cenu 86 953,30 Kč vč. 
DPH • s vypracováním projektu stavby 
„I. část rekonstrukce krytého bazénu 
vč. zázemí ve Sportovním a rekreačním 
areálu Pražačka“ a schválila zadat rea-
lizaci firmě OK Plan architekt, s. r. o., 
za cenu 168 000 Kč bez DPH • s po-
řádáním folklórního festivalu „Vítejte 
v Praze“ dne 26. 5. na nám. Jiřího z Po-
děbrad • s pořádáním akce „Vítáme 
léto“ dne 5. 6. na nám. Jiřího z Poděbrad 
• s vypracováním projektu pro stavební 
povolení na rozšíření objektu Ošetřova-
telský domov Habrová a schválila zadat 
realizaci firmě AP Studio Perlík & Kny-
tl za cenu 335 800 Kč, příp. vč. projek-
tu přeložky topného kanálu za cenu 
419 800 Kč (obojí bez DPH)

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

Rada městské části Praha 3

Na území městské části Praha 3 na-
dále pokračuje obnova stromořadí, dí-
ky níž bylo od roku 2002 vysazeno již 
504 stromů v 29 ulicích. Nyní skončila 
druhá část její IV. etapy, která se týkala 
ulic Biskupcova a Orlická.

V Biskupcově bylo pokáceno cel-
kem 25 suchých a nemocných stromů,
vysazeno bylo 62 nových. Použity by-
ly kultivary mahalebky, javoru mlé-
če, lípy srdčité, habru, sakury a jerlínu. 
V Orlické přibyly stromy v místech, 
kde se nenacházely inženýrské sítě, za-
hradní architekt zde navrhl druh zva-
ný dřezovec, který je na podzim a v zi-
mě obalen velkými okrasnými lusky. 
Obecně se dnes do uličních stromo-
řadí vybírají kultivary, které dosahu-
jí v dospělosti výšky okolo 10 až 15 m 
a mají úzké nebo lehce stavěné koru-
ny. Do výsadbových mís se zároveň in-
staluje kořenová bariéra, bránící pro-
růstaní kořenů do inženýrských sítí 
a základů domů.

Na podzim by měla přijít na řadu tře-
tí a poslední část IV. etapy obnovy stro-
mořadí. Nové stromy zpříjemní pro-
středí ulic Perunova, U Vinohradské 
nemocnice, Soběslavská a Na Vápence. 
V Písecké, kde lze kvůli inženýrských sí-
tím umístit maximálně 4 stromy, se Od-
bor technické správy majetku a investic 
ÚMČ Praha 3 rozhodl od realizace vý-
sadby ustoupit. V současné době jsou 
také zpracovávány podklady pro zadá-
ní projektové dokumentace, která bude 
řešit další, již závěrečnou etapu obnovy 
stromořadí.

Za vstřícný postoj chceme poděko-
vat všem občanům, kterým práce spo-
jené s realizací akce dočasně znepříjem-
nily život. Kladné reakce, jež provázely 
především výsadbu stromů v Orlické, 
jsou tou největší odměnou pro ty, kteří 
obnovu stromořadí připravují.

Jan Plíva, zástupce starosty,
Ing. Jana Caldrová, 

oddělení správy zeleně

Ulice Malešická v současné době ne-
odpovídá požadavkům na komunikaci 
městského typu, neboť postrádá její zá-
kladní prvky, jako je například osvětlení, 
chodníky a uliční odvodnění. Nevyhovu-
jící je však nejen z hlediska stavebního 
uspořádání, ale také po technické stránce. 
Přitom je to z pohledu městské části velmi 
důležitá komunikace, jejíž význam do bu-
doucnosti ještě vzroste. Vždyť v její bez-
prostřední blízkosti vyroste řada nových 
staveb – zástavba na Nákladovém nádra-
ží Žižkov, obytný komplex Vackov atd.
MČ Praha 3 proto dlouhodobě pouka-
zuje na špatný stav Malešické a požaduje 
provést její kompletní rekonstrukci.

Vzhledem k tomu, že podél této ulice 
jsou plánovány některé stavební akce, a to 
soukromých investorů i hlavního města, 
byla Malešická (resp. její část v Praze 3) 
z hlediska financování oprav a změn roz-
dělena na tyto 3 úseky: č. 1 – od Basilej-
ského nám. po přístupovou cestu k Ži-
dovským pecím, č. 2 – od přístupové 
cesty k Židovským  pecím po ul. U Ná-
kladového nádraží, č. 3 – od ul. U Nákla-
dového nádraží po hranici MČ Praha 3. 
Rekonstrukci úseku č. 1 by měla zaplatit 
společnost, která bude stavět v areálu 
bývalého nákladového nádraží, č. 2 hl. m. 
Praha v souvislosti s výstavbou obytné-
ho komplexu Vackov a č. 3 Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy.

Kdy se plánují opravy jednotlivých 
úseků? U prvního z nich to lze s ohledem 
na soukromý charakter investice těžko
odhadnout, u druhého již bylo vy dáno 
rozhodnutí o umístění stavby, jejíž rea-
lizace se předpokládá v letech 2007 
až 2008. Nejblíže obnově je úsek č. 3: 
zpracována je kompletní projektová do-
kumentace a na první polovinu vydáno 
rozhodnutí o umístění stavby. S Tech-
nickou správou komunikací hl. m. Prahy 
opakovaně vedeme jednání v tom smě-
ru, aby byly zajištěny finanční prostředky 
na rekonstrukci již v příštím roce.

Nová podoba Malešické by měla být 
následující: Šířka vozovky opravované 
části bude 7 m, budou zde tedy dva jízdní 
pruhy široké 3,5 m (konstrukce je navr-
žena pro skupinu dopravního zatížení 
IV – střední). Po celé délce komunika-
ce se počítá se zbudováním chodníků, 
a to v proměnné šířce (minimálně 2 m) 
a s krytem ze zámkové betonové dlaž-
by. Dojde k posunu některých zastávek 
MHD a k výraznému zlepšení jejich 
vzhledu. Takto provedená rekonstruk-
ce zvýší bezpečnost silničního provozu 
na uvedené komunikaci a zároveň napo-
může revitalizaci celé oblasti.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty,

Ing. Martin Vančura, 
vedoucí Odboru dopravy

Jak již bylo informováno v minulém 
čísle Radničních novin, v městské čás-
ti Praha 3 se v současné době rozbíhá 
komunitní plánování sociálních služeb. 
Tato metoda je postavena na neustá-
lém procesu spolupráce všech zúčastně-
ných (zadavatelů, poskytovatelů i uži-
vatelů) formou dojednávání, zlepšování 
a hledání potřebných služeb. Názorům 
všech stran by měl být dopřán stejný 
prostor tak, aby výsledkem bylo nale-
zení optimálního řešení, které bude vět-

šinově přijato a podporováno. Na zá-
kladě usnesení RMČ z 16. 2. letošního 
roku byla u nás ustavena řídící skupina 
pro toto plánování.

Obyvatele Prahy 3 si dovolujeme 
oslovit s nabídkou spolupráce při vy-
tváření „Komunitního plánu sociál-
ních služeb v MČ Praha 3“. Jaké sociál-
ní služby vám, občanům, chybí? Jak jste 
spokojeni s jejich kvalitou? Máte návr-
hy na zlepšení? I váš názor může pod-
statně ovlivnit výsledné rozhodování! 

Stejně tak se obracíme i na poskytova-
tele sociálních služeb v Praze 3. Vítáme 
jakékoliv podněty, nápady a informace 
a předem za ně děkujeme!

Vaše písemné připomínky a vyjádře-
ní zasílejte prosím na adresu ÚMČ Pra-
ha 3, Seifertova 51, nebo elektronicky 
na podatelna@p3.mepnet.cz (na obál-
ku, resp. do předmětu zprávy napište 
„Komunitní plánování“).

MUDr. Miroslav Procházka,
zastupitel a předseda řídící skupiny

Malešická potřebuje opravit
Dnem 30. 3. 2005 vstoupil v platnost 

zákon č. 124/2005 Sb., kterým se mj. mě-
ní zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociál-
ní podpoře. Změna se týká osob, které 
pro výpočet výše dávek státní sociální 
podpory dokládaly za předchozí obdo-
bí příjmy z podnikání a jiné samostatně 
výdělečné činnosti (dále jen OSVČ).

Pokud tyto OSVČ do tří kalendářních 
měsíců následujících po dni účinnosti
nového zákona prokáží, že se jednalo 
o příjmy za vedlejší samostatně výdě-
lečnou činnost nebo takovou, která není 
podle zákona o důchodovém pojištění
považována za činnost OSVČ, neboť 
ji nevykonávaly soustavně, mají právo 
na nové posouzení výše dávek státní so-

ciální podpory (ty mohou být od 30. 3. 
letošního roku větší, neboť za minimál-
ní měsíční příjem OSVČ je nyní – opro -
ti dřívějším 50 % – stanovena částka rov-
nající se 25 % průměrné měsíční mzdy 
v národním hospodářství). K tomu je 
třeba doplnit příslušný formulář, který 
je k vyzvednutí na Odboru státní sociál-
ní podpory (Seifertova 51), o údaje týka-
jící se druhu činnosti OSVČ a doložit je.

Požádat lze i o přehodnocení náro-
ku na dávky státní sociální podpory, 
pokud je OSVČ nedostaly z důvodu vy-
sokých příjmů v roce 2003 (rozhodné 
období pro přídavky na děti s platnos-
tí od 1. 10. 2004) nebo ve IV. čtvrtletí 
roku 2004 (rozhodné období pro pří-

spěvek na bydlení a sociální příplatek 
od 1. 1. 2005). Také v tomto případě je 
cesta jednoduchá, stačí podat novou žá-
dost s doplňujícím formulářem o druhu 
činnosti a prokázat, že se jednalo o ve-
dlejší nebo nesoustavnou činnost.

Jak je snad z výše řečeného patrné, 
nárok na příspěvky a jejich výše se mě-
ní s datem, kdy začal platit nový zákon, 
tj. od 30. 3. 2005. Přehodnocení dávek 
se uskuteční jen na základě podnětu 
žadatele.

Ludmila Nováčková,
vedoucí Odboru státní sociální podpory

Podrobnější informace najdete na inter-
netových stránkách www.praha3.cz.

Změna zákona o státní sociální podpoře

Dne 31. 12. 2005 končí platnost občan-
ských průkazů vydaných do 31. 12. 1994. 
Jedná se o všechny průkazy typu „kníž-
ka“ a u typu „karta“ o ty, které byly 
vydány od 1. 5. 1993 do 31. 12. 1994. 
U všech se setkáme s vyznačenou plat-
ností „bez omezení“, resp. „platnost pro-
dloužena bez omezení“.

Žádost o vydání nového občanského 
průkazu je třeba vzhledem k výrobním 
lhůtám podat nejpozději do 30. 11. 2005 
(viz nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kte-
rým se stanoví lhůty pro výměnu ob-
čanských průkazů bez strojově čitel-
ných údajů).

Občané imobilní nebo s omezenou 
pohyblivostí, jichž se tato povinnost 

týká, se mohou dohodnout s pracovni-
cemi oddělení osobních dokladů a evi-
dence obyvatel Úřadu městské části 
Praha 3 (Seifertova 51, tel. 222 116 531, 
534), aby je osobně navštívily v jejich 
domovech za účelem zajištění výměny 
občanského průkazu – podání žádosti 
i následné předání vyhotoveného do-
kladu. Při příchodu se prokáží služeb-
ním průkazem.

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

Miloslava Brunerová,
vedoucí oddělení osobních dokladů

a evidence obyvatel

Do konce roku je nutné vyměnit 
některé občanské průkazy

V dalších ulicích 
obnoveno stromořadí

Dnem 15. 10. 2005 vstoupí v plat-
nost novelizace vyhlášky č. 27/98 Sb.
hl. m. Prahy (tržní řád). Nově bude 
platit, že všechna místa, kde je mož-
no provozovat restaurační předza-
hrádky, musí být uvedena v její pří-
loze. Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 
proto v předstihu předá Magistrátu 
hl. m. Prahy seznam adres, kde jsou 
letos v Praze 3 předzahrádky povo-
leny, s žádostí o zařazení do tržního 
řádu.

Obracíme se na ty provozovatele 
restaurací, kteří příslušné povolení 
nemají a přitom do budoucna o zří-
zení „venkovního posezení“ uvažují, 
aby do konce července kontaktova-
li Odbor dopravy a zažádali o dopl-
nění jimi navrhovaného místa do se-
znamu.

Ing. Martin Vančura, 
vedoucí Odboru dopravy

Občané Prahy 3 se mohou 
zapojit do komunitního plánování!

Zastupitelstvo městské části Praha 3
schválilo dne 24. března letošního roku 
seznam domů doporučených do III. eta-
py privatizace domovního fondu a uči-
nilo tak první krok převodu dalšího ma-
jetku obce do rukou jiného subjektu. 
Protože nakládání s obecním majetkem 
má určité právní a správní náležitosti, 
schválila Rada MČ Praha 3 dne 4. květ-
na následující postup při prodeji těchto 
domů:
  1. Detailní prověření současného reál-

ného stavu jednotlivých domů
  2. Odstranění eventuálních překážek 

prodeje
  3. Zadání vypracování znaleckých po-

sudků
  4. Předložení záměru prodeje domů 

RMČ – postupně, jak budou jednot-
livé domy prověřeny (event. odstra-
něny nesrovnalosti) a oceněny

  5. Zaslání Výzvy ke koupi nemovitos-
ti (dopisem starosty) všem oprávně-
ným nájemcům bytů domů. Od da-
ta na Výzvě začíná lhůta 60 dnů 
pro doručení písemného projeve-
ní zájmu o koupi nemovitosti. Poté 

bude zaslána také nabídka kontaktu 
na subjekty zajišťující pomoc při za-
kládání právnické osoby a na finanč-
ní ústavy, které jsou schopny zajistit 
financování.

  6. Projevení zájmu o koupi nemovitos-
ti ze strany oprávněných nájemců 
užívajících více než 50 % podlahové 
plochy bytů domu s uvedením kon-
taktní osoby

  7.  a) Zaslání Výzvy Odboru evidence 
majetku k vytvoření právnické oso-
by a do lhůty 30 dnů doložení podá-
ní návrhu na zápis právnické osoby 
do obchodního rejstříku (OR) pří-
slušného soudu

   b) V případě neprojevení zájmu 
dle bodu 6 bude zaslána Výzva 
pro 2., event. 3. fázi prodeje dle zá-
sad schválených ZMČ (dům bude 
nabídnut právnické osobě složené 
z nájemců méně jak 50 % podlahové 
plochy bytů domu, kteří projevili zá-
jem po prvním oslovení, event. jedi-
nému nájemci – viz www.praha3.cz)

  8. Doložení podání návrhu na zápis 
právnické osoby do OR

  9. Po zápisu právnické osoby do OR a
předložení výpisu z OR bude předlo-
žen RMČ a následně ZMČ ke schvá-
lení prodej nemovitostí. RMČ bu-
de taktéž předložena vzorová kupní 
smlouva.

10. Uzavření kupní smlouvy
11. Předložení návrhu na vklad do ka-

tastru nemovitostí (KN) s příslušný-
mi doklady hlavnímu městu Praze 
k potvrzení správnosti předkládané 
žádosti (lhůta vyřízení – 30 dnů)

12. Uhrazení kupní ceny do 90 dnů 
od podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

13. Podání návrhu na vklad do KN
14. Po zápisu nového vlastníka do KN 

bude předána veškerá existující do-
kumentace k domu a taktéž prove-
deno vyúčtování k datu podání ná-
vrhu na vklad do KN.

Pokud jednotlivé kroky budou probí-
hat hladce a bez nečekaných komplika-
cí, lze zaslání Výzvy ke koupi nemovi-
tosti očekávat v září letošního roku.

Iveta Povýšilová,
vedoucí Odboru evidence majetku

Postup při privatizaci domů

Nová pravidla 
pro předzahrádky
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Ing. Daniel Reisiegel, 
zástupce starosty
1. Na podzim začnete připravovat roz-
počet na příští rok. Budete do té doby 
vědět, s jakými výnosy můžete počítat 
z privatizace domů a prodeje nových 
bytů v nástavbách?

S prodejem nástaveb se již započa-
lo, na konci května bychom měli znát 

výsledky výběrových řízení. Předpoklá-
dám, že většinu bytů se nám podaří pro-
dat ihned, a tudíž na podzim budeme 
mít přesnou informaci o výnosech.

III. etapa privatizace domovního fon-
du byla zahájena teprve před nedávnem 
a představuje běh na delší trať. V součas-
né době probíhají veškeré přípravné prá-
ce k tomu, abychom mohli zadat vypra-
cování znaleckých posudků, tj. zejména 
se dávají dohromady nezbytné podkla-
dy k tomuto kroku. Do doby schvalování 
rozpočtu bychom měli znát ceny, za které 
budeme jednotlivé domy prodávat. Ač-
koliv jsem přesvědčen, že budou ve srov-
nání s tržní hodnotou bytů velmi výhod-
né, může se stát, že někteří nájemníci 
se rozhodnou dům nekoupit. Takovéto 
informace však budeme mít k dispozici 
až v průběhu dalšího roku.
2. Vyjděme z toho, že vše půjde podle 
představ městské části. Jaké investiční 
akce pak v roce 2006 plánujete?

V prvé řadě musím říct, že investice 
předběžně plánované na příští rok jsou 
většinou nezávislé na průběhu privati-
zace. V této chvíli nechceme získané pe-
níze rozdrobit na drobné akce. V roce 
2006 hodláme zejména pokračovat v re-
konstrukcích panelových domů za sou-

časného budování nástaveb. Nezbytnou 
součástí každoročních investic jsou dá-
le opravy školních budov, z dalších vý-
znamnějších akcí, které nás příští rok 
čekají, lze jmenovat dostavbu Ošetřo-
vatelského domova Habrová či rekon-
strukci venkovního bazénu na Pražač-
ce. Za nejpodstatnější však považuji to, 
že se bude pokračovat v přípravných 
pracích k výstavbě podzemních garáží, 
které Praze 3 nyní velmi chybí.
3. Léto se pomalu blíží... Pohnula se si-
tuace s občerstvením na Vrchu svatého 
Kříže?

Ze strany bývalého nájemce bohu-
žel ne. Městská část je připravena zahá-
jit výstavbu nového stánku s občerstve-
ním, ale obávám se, že v letošním roce 
se ho již nedočkáme. Běží totiž říze-
ní o odstranění dosavadní stavby a my, 
ačkoliv jsme vlastníky příslušných po-
zemků, nemáme žádné pravomoci ten-
to proces nějak urychlit. Všechny příz-
nivce Vrchu svatého Kříže snad mohu 
povzbudit aspoň tím, že se mají na co 
těšit: objekt, který plánujeme, bude 
útulnější a větší než ten dosavadní 
a s lepším sociálním zázemím (toalety 
bu dou součástí stavby, tím pádem pří-
stupnější a udržovanější).

ODPOVÍDÁ…

Už to začínalo vypadat, že se dopravních komplikací na Českobrodské ulici 
nezbavíme snad nikdy. Provoz na této důležité komunikaci, vedoucí z naší měst-
ské části směrem ven z města, byl omezen téměř tři roky. Uvedená situace obtě-
žovala každý den tisíce motoristů. Své o tom vědí všichni obyvatelé Prahy 3, kte-
ří touto cestou např. odjížděli na víkend.

K havárii, kdy se propadla část vozovky nad stávající kanalizační stokou, došlo 
v srpnu roku 2002. Aby bylo eliminováno nebezpečí dalších podobných narušení 
ulice, byl veškerý provoz převeden mimo dopravní pruh nad kanalizací. A začalo 
se opravovat. Nejdříve musely být provedeny patřičné průzkumy, z nichž vyply-
nulo, že dosavadní stoka (dlouhá 509 metrů) musí být v celém rozsahu nahrazena 
novou. Vzhledem k finanční náročnosti této stavby byla celá investiční akce roz-
dělena na etapy. Na jednom úseku byla použita technologie ražené štoly, na dal-
ším hloubený výkop v zapažené rýze. Obě části bylo pak nutné propojit a starou 
stoku zalít betonem.

Práce je to nepochybně dost, ale na komunikaci tohoto typu a závažnosti 
musí probíhat podstatně rychleji. Situace byla natolik neuspokojivá, že se jí za-
býval i kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy. Jsem rád, že touto interven-
cí bylo dokončení rekonstrukce alespoň trochu uspíšeno. Ve chvíli, kdy píši tento 
text pro Radniční noviny Prahy 3, se provádějí poslední úpravy povrchu vozov-
ky, v době, kdy se dostane do rukou čtenářů, se už bude na Českobrodské jezdit 
bez omezení.

Říká se „konec dobrý, všechno dobré“. V tomto případě bych si přece jen po-
steskl, že mohl přijít o něco dříve.

Milan Český, zastupitel hl. m. Prahy

Jako komunitní plánování je ozna-
čována metoda, která umožňuje zpra-
covávat rozvojové materiály pro různé 
oblasti veřejného života na úrovni obce 
i kraje a která výrazně posiluje princi-
py zastupitelské demokracie. Důraz při-
tom klade na zapojování všech, jichž se 
předmětná problematika týká, na dia-
log a vyjednávání a hledání řešení, kte-
ré bude přijato a podporováno většinou 
účastníků.

Zkušenosti s praktickým používáním 
některých principů uvedené metody ma -
jí nejen v zahraničí, ale dnes už také 
v České republice, např. v ochraně život-
ního prostředí, tvorbě strategických roz-
vojových plánů obcí, preventivních zdra-
votnických programech, součinnostních 
programech prevence kriminality apod.

Městská část Praha 3 se rozhodla ko-
munitní plánování uplatnit v oblasti so-
ciálních služeb. Jde o to, aby odpovídaly 
místním specifikům i potřebám konkrét-
ních občanů. Cílem je posilovat sociální 
soudržnost obce, podporovat začleňo-
vání a předcházet vyloučení jednotlivců 
i skupin z komunity. Příkladem mohou 

naší městské části být zejména města Pí-
sek nebo Ústí nad Labem, kde už jsou 
v této věci dál.

Výhody komunitního plánování soci-
álních služeb by pro obec měly být ná-
sledující:

1) Zapojením všech účastníků systé-
mu (zadavatelů, poskytovatelů i uživa-
telů) do přípravy a uskutečňování plá-
nu služeb zvyšuje podíl občanů na dění 
v obci a váhu výsledných rozhodnutí ří-
dících a zastupitelských orgánů.

2) Podporuje dialog a spolupráci me-
zi obyvateli a umocňuje pocit přísluš-
nosti ke komunitě.

3) Umožňuje objevovat nové lidské 
i materiální zdroje a ty stávající sdružo-
vat tak, aby efektivita jejich využití byla 
co největší.

4) Zvyšuje dostupnost a kvalitu so-
ciálních služeb, rozšiřuje jejich nabídku 
a zajišťuje, aby odpovídaly místním po-
třebám.

5) Přispívá k tomu, že finanční pro-
středky jsou investovány tam, kde je to 
skutečně potřeba.

Jan Plíva, zástupce starosty

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Infarktová uzavírka 
na Českobrodské 
končí. Konečně!

Ohlasy na rozhodnutí ZMČ Praha 3 
pokračovat v privatizaci domů jsou velké. 
Dotazy, které jsou vznášeny, se mnohdy 
vztahují až k samým začátkům tohoto 
procesu, proto považuji za správné ně-
které věci zrekapitulovat.

Začátkem 90. let přešel domovní ma-
jetek státu do vlastnictví obcí. Už s nimi 
v součinnosti proběhly restituce ve pro-
spěch oprávněných osob. Praze 3 poté 
zůstalo cca 700 domů, v naprosté vět-
šině ve velmi zanedbaném stavu. Ná-
jemné v té době bylo velmi nízké, takže 
na řádnou údržbu v žádném případě ne-
stačilo. Správa domovního fondu neby-
la jedinou povinností obce a péče o ta-
kové množství domů by dříve či později 
blokovala její další aktivity. Zastupitel-
stvo třetího pražského obvodu se pro-
to rozhodlo velkou část obecních budov 
prodat. Přestože žádná právní norma 
tehdy nepředepisovala předkupní prá-
vo nájemcům bytů, byli v naší měst -
ské části jednoznačně upřednostňováni. 
Plánovalo se, že obec si ve svém vlast-
nictví nakonec ponechá pouze přibliž-
ně 150 domů.

Velmi záhy byla nastartována I. etapa 
privatizace, která se týkala cca 250 do-

mů. Vzhledem k jejich špatnému sta-
vu byly podmínky pro kupující nájemce 
stanoveny velmi vstřícně: základní sleva 
z odhadní ceny ve výši 40 %, možnost 
desetiletého splácení a také tzv. zpětné-
ho čerpání na opravy až do 80 % ze za-
placené částky.

V roce 1999 byla odsouhlasena II. eta-
pa, pravidla prodeje dalších 46 domů 
však už byla přísnější. Obec tak reago-
vala na to, že za 10 let její správy se stav 
domovního fondu zlepšil (všechen vý-
těžek z nájemného jde zpět na opravy) 
a navíc vznikl aspoň nějaký realitní trh. 
Do prodeje se proto zařadily pouze ty 
budovy, do nichž nebylo mnoho investo-
váno, slevy byly malé nebo dokonce žád-
né tam, kde se nacházely velké nebytové 
prostory, splátky již pouze pětileté.

Po skončení této etapy zbyl v obecním 
majetku stále ještě nemalý počet 406 do-
mů, tj. cca 10 000 bytů. ZMČ Praha 3 
proto v letošním roce souhlasilo s pro-
dejem dalších ve III. etapě. Výběr byl již 
složitější. MČ se rozhodla ponechat si ty 
úplně opravené a ty s výhodnými neby-
tovými prostorami. Zároveň přihlížela 
k tomu, aby „její“ budovy pokud možno 
tvořily větší domovní celky, neboť jejich 

správa je jednodušší, než je tomu u do-
mů roztroušených po celém obvodě.

V III. etapě se budou prodávat i do-
my v celkově dobrém technickém sta-
vu, čemuž odpovídá rovněž cena, kte-
rá ale zdaleka není tržní. Také tentokrát 
jsou samozřejmě nabízeny příslušným 
nájemcům, nicméně prodej na splátky

již možný není. MČ se v současnosti do -
movního majetku zbavovat nemusí, vy-
chází nicméně z toho, že soukromí ma-
jitelé se o střechu nad hlavou postara-
jí lépe. V 80 nabízených domech žije 
3373 obyvatel, tj. 4,7 % občanů Pra-
hy 3. Tato malá skupina si může za vý-
hodnou cenu od obce koupit podíly

na domech. Mají k tomu získat ještě 
právo na de facto bezúročnou půjčku? 
Myslím si, že vůči ostatním (lidem, kte-
ří bydlí tzv. „ve svém“, nájemcům sou-
kromých bytů nebo obecních v domech, 
které MČ neprodává, ale i těm, kteří si 
od obce kupovali bydlení v domech da-
leko zanedbanějších) by to nebylo spra-
vedlivé. Situace se navíc změnila i v tom, 
že možnosti financování jsou dnes díky 
široké nabídce bankovních služeb da-
leko větší (a mimochodem výše úroků 
historicky nejnižší).

MČ Praha 3 peníze získané z pri-
vatizace neprojí, ale chce je investovat 
ve prospěch občanů tam, kde je to nej-
více zapotřebí. Rozhlédneme-li se ko-
lem sebe, najdete toho stále dost. Uli-
ce ucpané parkujícími auty – nehodily 
by se podzemní garáže? Stále naplněný 
ošetřovatelský domov – neměli bychom 
postavit ještě jeden? Zanedbaný kopec 
nad VŠE – neslušela by mu nová par-
ková úprava? A pokud dojdeme na Ol-
šanské náměstí a uvidíme paneláky 
ve středu Žižkova, nemusíme nic dodá-
vat. Ty si o regeneraci říkají samy.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Historie a současnost privatizace domů v Praze 3

Opravené domy 
budou mít hezčí okolí

Nedílnou součástí staveb nových do-
mů je i řešení přístupových cest a par-
kování. Zdálo by se snad přirozené, že 
tomu tak není u budov, které se toliko 
rekonstruují, příp. dostavují. Opak je 
však pravdou, přinejmenším v Praze 3.

V případě komplexních renovací pa-
nelových domů v ulicích K Lučinám 
a K Chmelnici bylo nezbytné vybudo-
vat parkovací místa pro všechny nově 
vzniklé bytové jednotky v nástavbách. 
Městská část Praha 3 zároveň zažáda-
la Technickou správu komunikací hl. m. 
Prahy o rekonstrukci přístupových ulic, 
u chodníků, na některých místech po-
škozených, se navíc rozhodla tento pro-
ces urychlit. Ačkoliv i ony jsou v ma-
jetku hl. m. Prahy, bude jejich opravu 

financovat ze svého (investice ve výši
cca 550 000 Kč), příp. akci i koordino-
vat. Díky tomu k ní dojde již v letošním 
roce.

Dovoluji si ještě připomenout, že na-
še městská část vydává ročně několik 
milionů korun na rekonstrukci chodní-
ků v rámci tzv. chodníkového progra-
mu. Opravují se jejich svršky (podél 
celých bloků domů), ať už jsou asfalto-
vé, nebo se jedná o mozaikovou dlažbu 
z kostek. Její obnova je sice nejdražší, 
výsledek je však nejen pěkný, ale i prak-
tický, protože umožňuje v případě ha-
várie uvést posléze chodník do původ-
ního stavu.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

V roce 1912 byla zadána zakázka 
stavitelské firmě Matěje Blechy, který 
posléze dodal skicu, návrhy a rozpočet 
v několika alternativách. Finální pro-
jekt, který je s největší pravděpodob-
ností dílem známého architekta Emi-
la Králíčka, byl realizován v roce 1913 
(celkové náklady – 46 000 korun ra-
kouských) a 29. června příštího roku 
byl objekt slavnostně otevřen.

Takto před více než 90 lety vznik-
la v Praze pozoruhodná stavba, a sice 
Betlémská kaple na Žižkově (v Pro-
kopově ulici), dnes modlitebna I. žiž-
kovského sboru Církve českobratrské 
evangelické. Reprezentuje málo zná-
mý a vzácný příklad církevní archi-
tektury, kde jsou uplatněny kubistické 
prvky, což z něj činí evropský, ba téměř 
světový unikát.

Prošel-li se někdo Prokopovou ulicí 
ještě v nedávných letech, nemohl si ne-
všimnout, že tato vzácná památka byla 
v žalostném stavu. Není divu. Komu-
nistický režim se snažil zničit a umlčet 
vše, co nebylo v souladu s jeho ideologií 
a dogmatikou, a církevní stavby rozhod-
ně nepatřily mezi státem podporova-
né a dotované objekty. Modlitebna tak 
během 40 let zaznamenala pouze dvě 
drobné, navíc neodborné opravy – v le-
tech 1958 a 1968. Další změny ji potkaly 
až po listopadové revoluci, v roce 1992.

Betlémská kaple však nezbytně po-
třebovala generální opravu. Ta byla za-
hájena v předminulém roce, vzhledem
k finanční i technické náročnosti však 
musela být rozdělena do několika etap
a měla by pokračovat ještě letos a ta-
ké v příštím roce. Z toho, co již bylo re-
alizováno, zmiňme v první řadě nahra-
zení původní betonové desky, která pa-
mátku obklopovala, dlážděním ze žulo-
vých kostek. Tento zákrok byl naprosto 
nevyhnutelný z důvodu narušené stati-
ky celé budovy. Nezbytné rovněž bylo 
napojení okapních svodů na kanalizaci 
či výstavba nového oplocení (stávající 
již hrozilo zřícením). Nedílnou součástí 
rekonstrukce je i kompletní oprava fa-
sád (včetně repasí oken a dveří), která 
byla zatím provedena u východní stěny, 
další části vnějšího pláště budou obno-
vovány v následujících fázích. Staveb-
ní práce proběhly také na střeše (nové 
zateplení, výměna krytin atd.) a na štítu 
průčelí. Obnovy se dočkaly rovněž do-
minanty kaple – bible s kalichem.

Veškeré zásahy byly a jsou provádě-
ny po konzultaci s památkáři a za jejich 
dohledu, za kvalitu restaurování se mo-
hou zaručit špičkoví odborníci. Díky fi-
nančním prostředkům třetí městské čás-
ti, hlavního města Prahy a Ministerstva 
kultury ČR je tak opravována jedineč-
ná kulturní památka, na niž můžeme 
být právem hrdí.

Jan Šmíd, zastupitel

Co je komunitní plánování?

Obnova Betlémské kaple na Žižkově
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Iva a dinosaurus

Ivě Vyhnánkové, studentce Výtvarné 
školy Václava Hollara, je teprve 16 let 
a už má na svém kontě první vyda-
nou knihu. Jmenuje se „Froddy – pří-
tel z pravěku“. Začínající spisovatelky 
jsem se zeptala:
Na literární pole jste vstoupila docela 
mladá, ne?

Když mi bylo pět, naučila jsem se číst 
a psát a od té doby si také píšu do seši-
tů různé příběhy. Měli jsme doma mor-
čata, tak se stala hrdiny mých prvních 
povídek. Pak mně napadl dinosaurus 
Froddy a ten už zůstal.

Ve třinácti jsem zkoušela svoji kníž-
ku nabízet různým nakladatelstvím, 
ale nepřišla žádná odpověď. Tak jsem 
psala dál a v patnácti jsem to zkusi-
la znovu. A ozval se pan Jančařík, šéf-
redaktor z nakladatelství Portál. Pak 
jsme společně pracovali na knížce tak, 
aby se líbila nakladatelství i mně. Ne-

bylo to úplně snadné. Když jsem na je-
ho doporučení vypustila některé části, 
nedával pak text smysl a musela jsem 
ho přepsat…
Froddyho jste také ilustrovala...

Musela jsem se kvůli tomu hod-
ně věnovat kreslení, takže přijímač-
ky na grafickou školu jsem pak zvlád-
la bez problémů. Většina ilustrací 
ke knížce vznikla o přestávkách a ně-
kdy i v hodinách v osmičce a devítce, 
jen obálka ne, ta byla na větší čtvrtce, 
pod lavici by se nevešla.
Komu je určena Vaše prvotina?

Oficiálně je pro děti a mládež, ale 
nemyslím, že je dobré omezovat věk 
čtenářů. Třeba můj osmnáctiletý bra-
tr Froddyho začal číst a už ho nepustil. 
V dalších dílech budou dětští hrdinové 
stárnout a měnit se.
Takže chystáte další knihu?

O tom snad ani nechci mluvit. Pří-
běhy dinosaura Froddyho pokraču-
jí, ale o tom, jestli vyjdou knižně, roz-
hodne nakladatelství podle toho, kolik 
se prodá prvního dílu.
Jak a kdy píšete?

Dřív jsem psala do sešitů, mám jich 
doma celé hromady, před pár lety jsem 
začala psát i na počítači. Přes týden 
v Praze toho ale moc nestihnu. Vždyc-
ky se těším na sobotu a neděli domů. 
Bydlím kousek od Berouna v Králově 
Dvoře a Praha je na mně moc hektic-
ká a uspěchaná. A hlučná. Skoro se tě-
ším, že až dostuduji, vrátím se do naše-
ho městečka.
Chtěla byste se jednou psaním živit?

Ne. Představuji si, že budu mít nor-
mální zaměstnání a psát budu jen 
po večerech. Být spisovatelem je nejis-
té povolání.

Připravila Michaela Púčiková

Skupina Traband oslaví desáté výro-
čí svého vzniku velkolepým koncertem 
23. června v Paláci Akropolis. Zazní 
na něm skladby ze všech čtyř řadových 
alb kapely, ale také několik nikdy nevy-
daných písní. Na pódiu se kromě sou-
časné sestavy objeví i bývalí členové 
a vůbec všichni, kteří s Trabandem v mi-
nulosti nějak spolupracovali, např. har-
monikář Václav Koubek, herec a sa-
xofonista Vladimír Javorský, skupina 
Naholou 25, členové divadla Na voru, 
kytarista a mandolinista Přemysl Haas 
ze skupiny Navzájem a mnozí další. Hu-
dební vystoupení bude natáčet Česká 
televize a vydavatelství Indies chystá 
vydání jeho záznamu na DVD a CD.

Počátky skupiny sahají do roku 1995, 
kdy kapelník Jarda Svoboda hledal spo-
luhráče na Portu. Našel dva, tak si jako 
trio začali říkat Traband neboli troj-
-bend. Později přišli další muzikanti, 

kteří s sebou přinesli většinou dechové 
nástroje, takže z troj-bendu se stal spíš 
trou-bend.

Poněkud primitivní stavba prvotní-
ho Trabandu brzy přestala vyhovovat 
náročnějším cestám, a tak byl o pár let 
později původní punkovatý dvoutakt 
(debut O čem mluví muži) přestavěn 
na dechno-pubový pětiválec (trubka, 
tuba, klarinet, banjo, bicí), uzpůsobe-
ný k objevitelským plavbám. Tento mo-
del konce minulého století zachycuje 
CD Kolotoč, plné veselých písní o ne-
šťastných mužích, padlých ženách a an-
dělech, trosečnících života, potápějí-
cích se lodích. Dílo Road movie, bohaté 
na roztodivné zvuky a hlasy, je písnič-
kovým deníkem z cest, soundtrackem 
k imaginárnímu příběhu o cestě tam 
a zase zpět. Nejnovější album Hyjé!, 
které obsahuje i současný hit Čer-
nej pasažér, je pokračováním neříze-

né dechnojízdy, tentokrát ve společnos-
ti rytířů, pánů v kočáře, krasojezdkyň 
a jezdců z apokalypsy. Hudebně v so-
bě shrnuje všechno, čím kapela za do-
bu své existence prošla.

Na otázku, jaká je hudební inspira-
ce Trabandu, odpovídá kapelník a autor 
písní Jarda Svoboda:
„V začátcích mě ovlivnil Bob Dylan, 
Johnny Cash a country-rocková muzi-
ka 50. let. Na francouzských písničkách 
Jacquese Brela, Borise Viana nebo ka-
pely Têtes Raides jsem se učil praco-
vat s aranžemi. Lidová hudba mě zase 
inspiruje svou přímočarostí a jednodu-
chostí... Nevyhýbám se žádným dru-
hům hudby a nechávám na sebe půso-
bit všechno, s čím se setkám. Českou 
dechovku, židovský klezmer, Janáčka 
a Stravinského, punk a hip-hop. A slad-
ké filmové melódyje!“

-red-

Černý pasažér v Akropoli

I díky podpoře třetí městské části se v ne-
děli 22. 5. v hotelu Olšanka konal kon-
cert vítězů VI. ročníku amatérské sou-
těže klasického baletu Ašský střevíček. 
Zúčastnilo se ho přes 150 žáků ZUŠ 
a baletních škol z Aše, Brna, Hradce 
Králové, Chebu, Chrudimi, Pardubic, 
Prahy, Sokolova a Studia Balance Wei-
den (BRD). Jako hosté vystoupili první 
sólisté baletu Národního divadla v Pra-
ze – primabalerína Tereza Podařilová 
a Michal Štípa, kteří předvedli ukázku 
z Labutího jezera P. I. Čajkovského.

HOTEL POPULUS ***
U Staré cihelny 2182/11, 130 00 Praha 3 – Žižkov

tel.: +420 255 712 111, fax: +420 284 864 318
www.populus.cz • e-mail: populus@pic-group.cz • rezervace: kubikova@populus.cz

Hotelový komplex tvoří dva hotely – POPULUS GARNI, zaměřený na turistickou klientelu, a POPULUS KONGRES, zaměřený na podnikatelskou klientelu. 
Komplex se nachází v klidové zóně Žižkov – Praha 3 v blízkosti centra Prahy s přímým napojením na autobusové linky a metro – stanice Želivského, Strašnická a Florenc.

Hotel POPULUS KONGRES nabízí podnikatelské klientele nejen služby kongresového centra, ale také komfortní ubytování v příjemných interiérech, zaměřených na kvalitní relaxaci hostů.
K dispozici je 38 dvoulůžkových pokojů, 2 jednolůžkové pokoje, 5 apartmánů. Všechny jsou vybaveny psacím stolem, dvěma telefony, satelitem, trezorem, vlastní koupelnou a TV. 

Pokoje 3. NP jsou klimatizovány.

Součástí hotelu je také prostorná restaurace (110 míst), oddělitelný salonek (30 míst), Loby bar (45 míst), kongresový sál (120 míst) a dva salonky (2×30 míst) s vlastním sociálním zařízením. 

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 spole-
čenský život MČ Praha 3 • Snímek typický pro Žižkov nebo Vinohrady • Vol-
né 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, zasí-
lejte 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 rozmezí 1500 až 2500 Kč. Vyhodnocení provede odborná porota, účastníci 
budou vyrozuměni do 7. 11. Vítězné fotografie najdete na www.praha3.cz, pří-
padně též v Radničních novinách Prahy 3.
6. U vítězných snímků si pořadatelé vyhrazují možnost využít je při propagaci 
soutěže a s ní souvisejících aktivit. Soutěžní fotografie se autorům nevracejí 
a zůstávají vyhlašovateli soutěže.

Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení kultury

Začínajícím malířům a sochařům pa t -
ří až do 17. června galerie Atria. Již po-
třetí zde totiž probíhá Žižkovský vý-
tvarný salón mladých, na němž mladí 
umělci (ve věku od 15 do 25 let), kteří 
bydlí, studují nebo pracují v Praze 3 či 
se s ní cítí jinak svázáni, mohou předsta-
vit vždy jeden svůj obraz, nebo sochu, 
příp. obojí. Příležitosti využili především  
studenti zdejších středních uměleckých 
škol – „Hollarky“ a „SUPŠky“: k vi-
dění je celkem na čtyři desítky prací. 
Věřme, že se jejich autoři neztratí a my 
se s nimi budeme mít možnost setkávat 
také na jejich samostatných expozicích. 
Na snímku vlevo obraz Kristýny Šormo-
vé, studentky 3. ročníku SUPŠ.

Rovněž v Galerii pod radnicí v červ-
nu (do 30. 6.) vystavuje výtvarník úzce 
spjatý s Prahou 3, konkrétně s částí 

Královských Vinohrad, která pod třetí 
pražský obvod spadá: Rudolf Mikyš-
ka (1948) zde odmalička bydlí, prošel 
místními školami – včetně té na Hol-
larově náměstí – a má tu i svůj ateliér. 
Ve své malbě, jíž se profesionálně vě-
nuje již přibližně 20 let a jejíž plody 
prezentoval např. i v galeriích v USA, 
tíhne k abstrakci, na jeho dílech se ale 
většinou můžeme zachytit i realisticky 
zobrazených motivů – svou tvorbu sám 
charakterizuje jako „abstraktní realis-
mus“. Na snímku vpravo před obrazem 
pojmenovaným Harmonia.

-red-

Našli si místo, kde se dobře tvoří
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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

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

REALITY BYTY Hrubý s. r. o.

VÝMĚNY, VÝKUP 
a PRODEJ

BYTŮ A DOMŮ!
info@realitybyty.cz

Tel.: 777 001 419, 224 254 708

tel.: 222 712 644, fax: 284 864 376, mobil: 724 325 598, 724 325 599, 607 775 433 
e-mail: praha3@stakoplast.cz, www.stakoplast.cz        Infolinka 800 199 200     

PLASTOVÁ OKNA PRO VÁS

Jsme si vědomi hodnoty Vašich peněz

•navrhneme•zaměříme•vyrobíme•namontujeme•plný servis•    

•vysoká kvalita•zajímavé slevy•splátkový prodej•  

Krásova 701/3, Praha 3

MEXICKÝ  RESTAURANT & COCKTAIL  BAR
NOVĚ OTEVŘENO!

širový výběr jídel
až 60 druhů koktejlů
možnost jídel s sebou

bohatá nabídka 
poledních menu 

(po–pá 11.00–15.00 hod.)
Kubelíkova 1123/33 (roh Chvalova a Kubelíkova), Praha 3, tel. (rezervace): 222 733 980, www.amoresperros.cz

KOSMETICKKOSMETICKÝ Ý SALSALON
� KADEŘNICTVÍ � SOLÁRIUM � KOSMETIKA � MODELÁŽ NEHTŮ  � 
� CVIČENÍ  V SOUKROMÍ � MINIPOSILOVNA JEN PRO ŽENY � 
� SUN FIX – nová metoda opalování – bronz na počkání za 390 Kč!

� PERMANENTNÍ MAKE-UP
ŽENY, NECHTE SE HÝČKAT A UDĚLEJTE SI DEN PRO SEBE!

Objednejte se na 11. 6., 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8., 3. 9. a 1. 10. 2005 
a dopřejte si:  � 1 hodinu cvičení s osobní trenérkou � masáž zad+šíje 

� 15 min. solária � manikúru � kadeřníka  
Při návštěvě salonu (mimo sobotu) hlídání dětí 0–6 let v dětském koutku přímo v domě zdarma! 

OBJEDNÁVKY NA TEL.: 222 715 874, 731 845 546

BOŘIVOJOVA 45, P3 
OTEVÍRACÍ DOBA: 8.00 – 20.00 hod.

za akční cenu 

za akční cenu 

      
 900,- Kč

      
 900,- Kč!!

SKLADOVÉ PROSTORY
Praha 3, Roháčova ul., 2 podlaží, 
cca 400 m2. Vhodné pro kanceláře 
a sklad stavby. Volné od 1. 9. 2005.
Informace na tel.: 723 139 764

ÚČETNICTVÍ 
DANĚ

� pro bytová družstva
�  pro společenství vlastníků 

včetně zajištění pomoci 
při založení právnické osoby

tel.: 605 739 455

 

 
 
 
 

�

Rádi Vás uvítáme 
v naší nově otevřené 
samoobsluze potravin 

Hájkova 6, Praha 3

Připravili jsme pro Vás široký sortiment 
a výhodné ceny u vybraných produktů:
Douwe Egberts Aroma 100 g 19,90
Tchibo Gran Cafe mletá 250 g 29,90
Tchibo Gran Cafe instant 200 g 89,90
Moskevský sekt demi 0,7 l 79,90
Pomerančový džus 100% 1 l 10,90
Okurky 7–9 cm, 680 g 16,90
Vepřová konzerva 400 g 16,90
Utopenci sklo 700 g 35,90
Zelí kysané/sladkokyselé 640 g 11,90
Mouka hladká/hrubá  5,90
Pivo Sládkův Měšťan 0,5 l  4,90
Kofola 2 l 19,90
Mléko trvanlivé polotučné 1 l 11,90
Jahody kompot 410 g 12,90

P&M
Potraviny

OTEVÍRACÍ DOBA:
 Po–Pá: 7–22 hod.
 So: 8–22 hod.
 Ne: 9–22 hod.

ČSSD Praha 3 Vás zve 
v neděli 5. 6. 2005 
od 14 do 17 hod.

na  DĚTSKÝ DEN 
na náměstí Jiřího z Poděbrad!

Připraven je bohatý 
program, DJ, taneční 
skupina Pop Balet, 
kouzelník a spousta 

další zábavy, soutěží a cen 
pro děti i rodiče.

PŘIJĎTE S NÁMI 
PŘIVÍTAT LÉTO!

Akce se koná pod záštitou 
zastupitele hl. m. Prahy 

Miroslava Pocheho

Osiková 2, Praha 3
Tel.: 284 823 132

Přihlašujete motorové vozidlo 
k provozu nebo prostě jenom 
potřebujete uzavřít povinné 
ručení či havarijní pojištění?

Navštivte nás na Jarově 
v prostorách MHMP. Nabízíme 

výběr z více pojišťoven.

 Pod lahářská  f i r ma KnapLKnapLer
• 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

VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDr. Kateřina Tandlerová
Na Hlídce 22, Praha 3 – Žižkov
Po–Pá 9–19, tel. 222 587 741

www.volny.cz/veterinarni.ordinace
rentgen • ultrazvuk (sono) • čipy • pasy • zubní péče

• operace • krmiva Hill‘s a Proplan • laboratoř 

  Akce na červen a červenec:
Objednejte také svého psa/kočku starší 
8 let na SENIOR TEST – pro Vaši jistotu, 
že je zdráv/a. Navíc dostanete dárek.

Pro velký zájem 
prodlouženo!

NOVINKA
NOVINKA
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

24. 5. – 30. 6. RUDOLF MIKYŠKA –
... JEDNÍM DECHEM

Biskupcova 31, Praha 3
tel.: 271 771 349, fax: 222 585 345
info@kinoaero.cz, www.kinoaero.cz
   1. st 15.30 SEX A LUCÍA (FK pro SŠ)

18.00 OLD BOY
20.30 KAFE A CIGÁRA

  2. čt 18.00 ŠPATNÁ VÝCHOVA
20.30 OZVĚNY ANIFESTU 2005 
(projekce vítězných filmů)

  3. pá 18.00 MIKROKOSMOS
20.30 SLUNEČNÍ STÁT ANEB 
HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY
22.30 BARAKA

  4. so 17.30 ŽIVOT JE ZÁZRAK
20.30 LAZEBNÍK SIBIŘSKÝ

  5. ne 17.30 RYCHLÝ BĚŽEC
20.30 REVIZOŘI (FK)

  6. po 18.00 2046
20.30 OLD BOY

  7. út 18.00 BOŽSKÁ JULIE
20.30 AFOŇKA UŽ NECHCE 
PÁST SOBY (premiéra 
dokumentu)

LIGA MISTRŮ II
  8. st 15.30 PŘÍBĚH O UPLAKANÉM 

VELBLOUDOVI (FK pro SŠ)
18.00 ANNIE HALL (FK)
20.30 NEBE NAD BERLÍNEM 
(FK)

  9. čt 18.00 BRAZIL (FK)
20.30 UNDERGROUND

10. pá 18.00 AMARCORD (FK)
20.30 SALÓ ANEB 120 DNÍ 
SODOMY (FK)
22.30 VŠECHNO, CO JSTE KDY 
CHTĚLI VĚDĚT O SEXU... (FK)

11. so 18.00 EVANGELIUM SV. 
MATOUŠE (FK)
20.30 APOKALYPSA NOW 
REDUX

12. ne 18.00 METROPOLIS (FK)
20.15 SOUMRAK BOHŮ

13. po 20.30 POSLEDNÍ TANGO 
V PAŘÍŽI (FK)

14. út 18.00 IDIOTI (FK)
20.30 RAY

15. st 15.30 VODKA LEMON (FK 
pro SŠ)
18.00 STOPAŘŮV PRŮVODCE 
PO GALAXII
20.30 PLECHOVÝ BUBÍNEK 
(FK)

16. čt 18.00 TRIO Z BELLEVILLE
20.30 PÁD TŘETÍ ŘÍŠE

ČESKÝ POHLED
17. pá 18.00 KOUSEK NEBE

20.30 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO 
ŠÍLENSTVÍ
22.30 SPALOVAČ MRTVOL

18. so 18.00 VATERLAND
20.30 SKŘÍTEK
22.30 KOUŘ

19. ne 18.00 MISTŘI
20.30 SLUNEČNÍ STÁT ANEB... 

20. po 18.00 SAMSARA
20.30 PÁTÝ ELEMENT

21. út 18.00 BOKOVKA
20.30 JARO, LÉTO, PODZIM, 
ZIMA... A JARO

22. st 15.30 REVIZOŘI (FK pro SŠ)
18.00 JARO, LÉTO, PODZIM, 
ZIMA... A JARO
20.30 PROTI ZDI

23. čt 18.00 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ 
KOCOUR
20.30 TRAINSPOTTING

POZVÁNKA DO VARŮ – ÚSPĚŠNÉ 
FILMY MINULÝCH ROČNÍKŮ

24. pá 18.00 PSÍ DNY
20.15 DOGVILLE
22.45 ŽENY PRO MĚNY

25. so 18.00 HODINY
20.30 SLAVÍCI V KLECI
22.30 ČESKÝ SEN

26. ne 18.00 PŘED SOUMRAKEM
20.30 INTIMITA

27. po 18.00 OSTROV (FK)
20.30 AMORES PERROS

28. út 18.00 MĚSTO BOHŮ
20.30 DÍVKA S PERLOU

29. st 15.30 ŽIVOT JE ZÁZRAK 
(FK pro SŠ)
18.15 VĚČNÝ SVIT 
NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI
20.30 KAFE A CIGÁRA

30. čt 18.00 COMPANY
20.30 PŘÍBĚH O UPLAKANÉM 
VELBLOUDOVI (FK)

FILMY PRO DĚTI
  4. so 15.30 ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA
  5. ne 15.30 CIRKUS HURVÍNEK
11. so 15.30 DOMA JE DOMA
12. ne 15.30 KRUŠNOHORSKÉ 

POHÁDKY
18. so 15.30 HRNEČKU, VAŘ!
19. ne 15.30 KRÁL A SKŘÍTEK
25. so 15.30 ČTYŘLÍSTEK
26. ne 15.30 KRAKONOŠ 

A STRAŠIDLO

FILMY PRO SENIORY
  7. út 10.00 EVA TROPÍ HLOUPOSTI
14. út 10.00 PRAMEN ŽIVOTA
21. út 10.00 MAZANÝ FILIP
28. út 10.00 SKŘÍTEK

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB 
 
  1. st 19.30 PEHA (křest alba) 

+ TAKAHE
  2. čt 19.30 Tolerance 2005: Barvy 

Francie – CAÏNA BRAN *
  6. po 19.30 MALÉ VINOHRADSKÉ 

DIVADLO: Děvčátko s mozkem
  7. út 19.30 Future First Line: SLOT 

& SHADE *
  8. st 19.30 IMT SMILE
  9. čt 19.30 TOČKOLOTOČ (křest alba)
10. pá 19.30 TLESKAČ
14. út 19.30 Future Line: DIVE *
15. st 19.30 IRISH DEW (křest alba)

21. út 19.30 Future Line: SUNFLOWER 
CARAVAN *

22. st 19.00 MEDVĚD 009 
(10. narozeniny), hosté: 
LETY MIMO + DIVOKEJ BILL *

23. čt 19.30 Deset let na cestě: 
TRABAND + hosté

28. út 19.30 Future Line: ČERTI 
VE STODOLE + PÍČA *

29. st 11.00 a 19.30 GYMNÁZIUM 
BOTIČSKÁ: Řekněte to Tonymu 
(divadelní představení) *

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

  1. st 19.30 SPIRITUÁL KVINTET
  2. čt 19.30 ZANETTO CONSORT 

(A. Corelli, J. Mysliveček. 
G. F. Händel, G. P. Telemann, 
V. Pilch, J. S. Bach)

  8. st 19.30 HARMONIA 
MOZARTIANA PRAGENSIS 
(koncert k 5. výročí z děl, která 
pro soubor napsali současní čeští 
skladatelé – J. Pelikán, S. Hořínka, 
M. Hybler, B. Hanžlík, Z. Šesták)

  9. čt 19.30 TRIO FESTIVO 
(G. P. Telemann, F. Benda, 
A. Vivaldi, L. Spohr, A. Pasculli, 
B. Britten, B. Martinů, E. Bozza, 
H. Bertioz, J. Krček, G. Rossini)

14. út 19.30 PĚVECKÝ SBOR 
ČVUT (H. Purcell, J. S. Bach, 
A. Scarlatti, A. Dvořák, L. Janáček, 
A. Tučapský, B. Smetana)

16. čt 19.30 P. HOLMAN – viola, 
J. HOLMANOVÁ – klavír 
(H. Eccles, F. Schubert, E. Bloch, 
R. Vaughan-Williams)

20. po 19.30 MALÁ ČESKÁ MUZIKA 
J. POSPÍŠILA a hosté: Čarovné 
letní noci (lidové písně)

22. st 19.30 J. MACHAT a studenti 
Gymnázia Jana Nerudy, 
A. TESAŘOVÁ-GRILLOVÁ –
klavír: Příčná flétna v proměnách 
času (M. Marais, J. S. Bach, 
L. van Beethoven, C. Debussy, 
S. Joplin aj.)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
25. 5. – 17. 6. III. ŽIŽKOVSKÝ 

VÝTVARNÝ SALÓN MLADÝCH 

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.

Tanec Praha 2005
Představení XVII. ročníku mezinárodního fes-
tivalu soudobého tance a pohybového divadla 
se uskuteční také v Divadle Archa, Divadle 
na Vinohradech, NoD Roxy a Sazka Areně. Ce-
lý program najdete na www.tanecpraha.cz.
8. – 9. 20.00 Sine qua non: I Cannot Fit 

Anywhere
10. pá 20.00 V. Cendoya + L. Fruitós: 

18–28 Para atrás ni pa tomar 
impulso; V. Ondrašíková: Unique

12. ne 20.00 A. Aaltokoski: Lucid 
Dreaming; A. Raatikainen: Flow

13. po 20.00 M. Eliášová: Kapka v moři; 
L. Stránská: V každé z nás

15. st 20.00 Dance Theatre Mobita 
Tampere: Rockaby + BeginnigEnd

16. – 17. 20.00 VerTeDance: Neočekávaný 
chod (Tichomluva); L. Ottová: 
Homo sentimentalis

21. – 22. 20.00 K. Ponties: Holeulone
23. – 24. 20.00 TchéTché: Géèmé
25. so 20.00 L. Bzdyl: Magnolia
29. – 30. 20.00 J. Viňarský: Posledný krok 

pred; S. Delvaux: Sens interdit; 
N. Seiler: Madame K

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  1. st VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY 

TŘÍDNÍ KNIHY
  2. čt BLANÍK
  3. pá ŠVESTKA
  5. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
  9. čt HOSPODA NA MÝTINCE
10. pá CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
12. ne 16.00 a 19.00 NĚMÝ BOBEŠ

DIVADLO KONZERVATOŘE
  6. po VÝPRODEJ
13. po B. Henleyová: ZLOČINY SRDCE 

(derniéra)
20. po KONZERVOVÁNÍ

HOSTÉ 
ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC

17. pá BEZEFŠEHO (koncert)

Dům dětí a mládeže, Praha 3
Na Balkáně 100

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

* přihlášení nutné předem
  1. st 10.00–12.00 a 14.00–16.00 Den 

dětí aneb Všechny barvy pleti –
hry, soutěže a tvořivé dílny
16.30 Bengas – dža music –
koncert romské skupiny 
(vstup volný)

  3. pá 14.00–16.00 Body art – výtvarná 
dílna pro děti s rodiči i bez nich 
(cena 40 Kč) *

  5. ne 16.30 Eko-diskotéka s DJ Hobrem 
(cena 30 Kč, Beztížáci 15 Kč)

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

13., 14. a 16. 17.00 Akademie kroužků 
(kytarové a klavírní; flétnové 
a zpívánky; dramatický a divadelní; 
vstup volný)

15. st 17.00 Vernisáž prodejní výstavy 
Keramického studia Ulity 
(do 21. 6., otevřeno – po, út a čt 
v 13.00–18.00, pá v 13.00–16.00, 
po domluvě i jindy; vstup volný)

17. pá 14.00–16.00 Arteterapeutická dílna 
pro děti s rodiči i bez nich 
(cena 40 Kč) *

18. – 19. Víkend ve Žloukovicích –
sportovní a výtvarný program, hry, 
táborák – pro děti od 6 do 18 let 
(cena 200 Kč vč. dopravy)

19. ne 15.00 Ethno drums v centrálním 
parku Pankrác – 3. ročník festivalu 
etnické hudby (cena 100 Kč)

24. pá 14.00–16.00 Kompozice z přírodnin 
– výtvarná dílna pro děti s rodiči 
i bez nich (cena 40 Kč) *

25. so 10.00–17.00 Otevřená dramatická 
hra s E. Špreňarovou – pro mládež 
od 13 let (cena 100 Kč) *

30. čt 16.30 Prázdninová diskotéka 
s DJ Hobrem (cena 30 Kč, 
Beztížáci 15 Kč)

AKCE V KLUBU BEZTÍŽE 
vstup volný

  8. st 16.00 Detektivní odpoledne
24. pá 16.00 Herní klub
28. út 16.00 Skřítkové – vyprávění 

a malování

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17)
16. čt 18.00 R. Nekolová: Dřeviny 

ze všech stran II (povídání s den-
droložkou a zahradní architektkou)

Církev československá husitská – 
Žižkův sbor
(nám. Barikád 1)
  5. ne 18.00 Myšáci: Spirituály (hu-

dební vystoupení)
26. ne 17.00 Ty-já-tr: Pohádky z ko-

šíku (divadelní představení)

Galerie Krásova 37
(otevřeno denně v 13.00–18.00)
17. 5. – 15. 6. výstava K. Kočkové 

„Papíry – hadry – batika“
17. 6. – 15. 7. výstava J. Hněvkov-

ského „Hoan Kiem – Jezero 
navrá ceného meče“ (fotografie 
z Vietnamu)

Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  2. čt 19.00 Onkel Fester
  9. čt 19.00 Tony Ducháček a Garage
16. čt 19.00 Seno
23. čt 19.00 Hroší farma
30. čt 19.00 Back Doorman

Klub fotografů amatérů v Žižkově
  7. út 19.00 vernisáž výstavy fo-

tografií V. Skalického v galerii 
Exit, Štítného 30 (výstava potrvá 
do 26. 6.)

Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
14. út 17.00 J. Jelínek vypráví, jak 

hraje dechovka na Žižkově
21. út 15.00 vycházka na Židovské 

hřbitovy s výkladem S. Wittman-
nové (sraz u vchodu na rohu Že-
livského a Izraelské)

Nová Trojka
(Jeseniova 19)
1. a 8. st 15.00 dárková dílna (zdo-

bení triček – sluneční technika)
  3. pá 11.00 Zvířátka a loupežníci – 

divadýlko 
6., 13., 20. a 27. po 13.30 Klub vý-

tvarných technik – pro děti od 8 
do 15 let (rytí + tisk na textil; kolá-
že; kašírování – zvířátka; desky 
na výtvory)

  7. út 9.30 a 10.30 muzikoterapie
  19.30 setkání Klubu Mateř-

ského a otcovského centra
11. – 12. 9.00 a 14.00 pletení košíčků 

(rezervace na tel. 605 514 046)
15. st 15.00 předprázdninové pose -

zení u kávy

Římskokatolická církev
  5. ne 15.00–16.00 možnost pro-

hlídky restaurovaného kostela sv. 
Rocha

  7. út 18.00 M. Szabo a B. Rajská: 
Šaty dělaj´ člověka. Nebo nao-
pak? (benefiční beseda s módní 
návrhářkou v Atriu na Žižkově, Čaj-
kovského 12; vstup volný)

11. so 8.30 prohlídka Kinského sadů 
(sraz pod Petřínskou rozhlednou)

19. ne 19.00 benefiční koncert Idy 
Kelarové a sboru Apsora v koste-
le sv. Prokopa

28. út 18.00 M. Szabo a M. Kalou-
sek: Jaká je lidovecká politika? 
(benefiční beseda s předsedou 
KDU-ČSL v Atriu na Žižkově, Čaj-
kovského 12; vstup volný)

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  8. st 13.00 prohlídka zámku a mu-

zea v Brandýse nad Labem (sraz 
na stanici metra B „Černý most“, 
odjezd autobusu č. 367 z nástu-
piště č. 11 ve 13.35)

17. pá 16.00 Albatros: Co jste rádi 
poslouchali (pořad v Nové Trojce, 
Jeseniova 19; přezutí s sebou)

22. st 14.00 výlet k Hostivařské ná-
drži (sraz na stanici tram. č. 22 
a 26 „Hostivařské nám.“)

Svaz důchodců Praha 3
15. st autokarový zájezd do Dvora 

Králového nad Labem – prohlídka 
safari (cena 300 Kč, přihláš ky 
v klubu SD v Hořanského 2 vždy 
v pondělí od 14 do 16 hod., 
tel. 222 727 256)

Vikadlo
(Bořivojova 86)
  3. pá 15.00–20.00 festival Divadlo 

na dlažbě aneb Jeden den v po-
hybu, v pohodě, ve městě... (Vi-
kadlo: Tři čuníci + Nebojsa + De-
níky Adama a Evy; Mimotaurus: 
Vysoké ImPrnákle; Laurychovo 
divadlo: Třídobý kanec)

10. pá 19.30 Strašidelný elektrik band 
(křest CD)

Červnový 
domácí zápas 
FK Viktoria Žižkov

11. so 17.00 s 1. FC Brno „B“

� Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856
� Dne 22. června 2005 v 10.00 hod. 
proběhne dražba movitých věcí v bu-
dově Obvodního soudu pro Prahu 3, 
Jagellonská 5, Praha 3. Prohlídka věcí 
je v den dražby od 8.30 do 9.45 hod.
� Mateřská škola U Zásobní zahra-
dy 6, Praha 3 přijme od 1. 9. 2005 
vyučenou kuchařku. Bližší informace 
na tel. 271 774 968 (pí Hotanová)
� Slovenské, maďarské a ruské ob-
razy koupím, pricestujem. Tel. (0421)
252 634 664, (0421) 905 659 148
� Psací stroje, kalkulačky – opravy. 
Tel. 241 412 507 

� Koupím vláčky rozměr „HO“, lo-
komotivy, vagony, příslušenství, i ne-
kompletní. 222 720 186, 607 214 190
� Koupím čepec k lidovému kroji, 
broušený pohár s víčkem, zdobený 
květináč, glóbus. Tel. 274 814 448
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600 
� Vyklízíme, odstěhujeme, přestěhu-
jeme. Tel. 272 767 360, 606 220 098
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel./fax: 220 807 635, mobil:
723 339 160, 607 240 407
� Kosmetické služby – Chmelnice.
Tel. 284 860 223
� ZEDNICKÝ SERVIS. 
Tel. 222 719 022, 602 212 089
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584
� Čistírna peří je umístěna na Plzeň-
ské 170, Praha 5. Zhotovujeme deky 
a polštáře z naší sypkoviny na počká-
ní nebo do 24 hod. Tel. 606 312 174

� Malířské práce, možný úklid po ma-
lování. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� 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
� Vyměním obec. 2+1, 60 m2, II. kat., 
na Ohradě – Žižkov, za podobný 
(i menších rozměrů) na Žižkově nebo 
jinde. Tel. 728 371 309
� 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
� Nemůžete v privatizaci koupit Váš
větší byt na Žižkově? Nabízíme výměnu 
za státní 1+1, 36 m2, v malém pan. domě 
na Jarově, hezké okolí, zeleň. Doplatí-
me. Tel. 608 900 882 nebo 222 582 301
� Pronajmu garáž v Soběslavské ul. 
v blízkosti stanice metra Želivského. 
Tel. 777 014 987

INZERCE

JIŘÍ NOVÁK
Opravy automatických praček

TATRAMAT – TAMAT – i jiné typy
materiál nový nebo repasovaný

kvalitní služba
Tel.: 606 34 75 34

274 811 562 (večer)

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

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

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
Štukování, stěrkování, následný úklid

Profesionální přístup, příznivé ceny
EVERIN, s. r. o. – tel.: 608 660 990

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

KADEŘNICTVÍ U ELIŠKY
Koněvova 120, P3, tel.: 222 592 690
otevřeno po–pá 7–19 hod.
Kvalitní materiály Sellective a Kadus
NÍZKÉ CENY!•KÁVA ZDARMA! s t

ímto 
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Blahopřání seniorům
Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v červnu kulaté a půlkulaté naro-

zeniny, přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme: Květě 
Komůrkové, Miroslavu Krejnickému, Evě Mikové, Ludvíku Neckářovi, Jaroslavě 
Nimrové, Soně Renfusové, Haně Rezlerové, Martě Stříbrské a Boženě Štrofové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 Viktor Pelzel

Zánět průdušek – bronchitida II.
V minulém čísle Radničních no-

vin Prahy 3 jsme se zaměřili na zánět 
průdušek v jeho akutní podobě, ny-
ní je na řadě chronická bronchitida. 
To to onemocnění, jež postihuje při-
bližně 10 až 15 % populace, je defi-
nováno jako zvýšená sekrece hle-
nu v dýchacích cestách doprovázená 
vleklým ka šlem, který trvá alespoň 
tři měsíce, a to minimálně dva po so-
bě jdoucí roky.

Příčinou je zánětlivá změna stěny 
bronchů, jejíž žlázky následkem toho 
vylučují větší množství hlenu. Slizni-

ce průdušek je podrážděná a nemoc-
ný trpí nucením ke kašli a vykašlá-
vání, především po ránu. Vykašlávaný 
hlen bývá čirý (serózní), nebo hleno-
hnisavý (mukopurulentní). Dochází-li 
i k obstrukci (uzávěru) bronchů a je-
jich zúžení stahem a zahuštěným sekre-
tem, hovoříme o chronické obstrukční 
chorobě bronchopulmonální. Pacient 
v tomto případě pociťuje nedostatek 
dechu při námaze, nebo i v klidu.

K vzniku chronické bronchitidy mo-
hou vést např. opakované infekce dý-
chacích cest či nedobré životní pro-
středí kolem nás (chemické a prašné 

látky ve vzduchu). Nepopiratelně ne-
příznivý vliv má kouření, tedy vlastně 
naše vědomé a trvalé dráždění dýcha-
del a jejich zanášení dehtem a další-
mi produkty spalování nejen tabáku, 
ale také cigaretového papíru. Smut-
nou skutečností je, že tzv. pasivní kou-
ření působí na naše zdraví skoro stejně 
negativně jako to aktivní.

S podezřením na vleklý zánět prů-
dušek je třeba se obrátit na svého lé-
kaře, který určí další vyšetřovací a lé-
čebný postup.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Zdravotnické okénko

Kostel svaté Anny
Kostel svaté Anny na rohu Jesenio-

vy a Tovačovského ulice je málo zná-
mou sakrální stavbou v Praze. Vznikl 
v roce 1911 jako provizorium, stejně 
jako třeba Králíčkův kostel v Libni, 
v době prudkého rozkvětu těchto částí 
Prahy, kdy byla určitá potřeba doplnit 
městskou strukturu také o typ sakrální 
architektury – evangelické modlitebny 
a sbory, synagogy a katolické kostely 
a kaple. Autorem stavby je významný 

pražský architekt Eduard Sochor, ab-
solvent vídeňské umělecké akademie 
a žák Friedricha von Schmidta. Sta-
věl zejména moderní kostely, ale také 
kláštery a fary, a to nejen v Praze, ale 
i na Moravě či v severních a západních 
Čechách. Jako jeden z mála projekto-
val sakrální stavby v secesním stylu 
a i kostel svaté Anny má jednoduchou 
secesní dekoraci.

Zdeněk Lukeš,
historik architektury

Praha 3 a moderní architektura IV.

Jak jste se dostal ke kameramanské 
profesi?

Přes fotografování, které jsem se vy-
učil ve střední grafické škole. Za okupa-
ce jsem byl přes dva roky totálně nasa-
zen v Německu, po válce se shánělo, co 
se dalo. Postupně jsem se stal fotorepor-
térem a pak šel na Barrandov jako asi-
stent kamery. Když jsem se první den 
z nové práce vrátil, řekl jsem manželce, 
že tam nikdy pracovat nebudu, že je to 
hrozná dálka! Asistoval jsem u několi-
ka kameramanů, nejvíce jsem pochytil 
od Josefa Střechy.

Počátkem 50. let jsem začal natáčet 
dokumenty a krátké filmy pro Armádní 
film, odkud jsem se po několika letech 
již jako samostatný kameraman vrátil 
do barrandovského studia. Fotografo-
vání jsem se už potom nevěnoval, nebyl 
čas. Ale začal jsem malovat.
Mnoho filmů jste natočil s režisérem 
Karlem Kachyňou. Jaká byla spoluprá-
ce s tímto filmovým tvůrcem?

Velmi dobrá. Já jsem s ním točil nej-
víc, dá se říci, že jsem byl jeho dvorním 
kameramanem. Seznámili jsme se již 
ve studiu Armádního filmu, kde jsem za-
čal dělat samostatně. On byl přísný sám 
na sebe a to přenášel na ostatní, chtěl 
na vše dohlídnout, ale protože jsme byli 
přátelé a on mi důvěřoval, tak jsme si to 
vyříkali, když byla nějaká diskuse. Jako 
člověk byl trochu suchar, ale vyhovovali 
jsme si. Pracovalo se mi s ním nejlíp.
S Otakarem Vávrou jste zase dělal Kla-
divo na čarodějnice a druhý díl Temné-
ho slunce...

On byl takový zvláštní člověk, rád urá-
žel kameramanskou profesi. Když jsem
s ním začínal, tak si myslel, že jsem žá-

ček, že to moc neumím, ale pak zjis-
til, že jsem natočil nádherný film. Ale 
i s ním se mi pracovalo dobře.

Právě s Kladivem na čarodějnice mám 
spojenou i jednu veselou historku. Točila 
se scéna z ženské lázně a pan produkční 
vyhnal z placu všechny muže. Jak to ale 
trvalo dlouho, tak to nakonec dopadlo 
tak, že chlapi se tam normálně mezi děv-
čaty z komparsu, která byla nahatá, po-
hybovali a povídali si s nimi a holky cho-
dily vykuřovat ven mezi ostatní...
Za kamerou jste stál také u slavného 
„trezorového“ filmu Ucho. Přinesl Vám 
nějaké zákazy dalšího natáčení?

Já jsem proklouzl, ani nevím jak. 
Odnášeli to především režiséři (jako 
v tomhle případě Kachyňa), kamera se 
brala jako odborná stránka.

Který ze svých snímků hodnotíte nej-
výše a na natáčení kterého vzpomínáte 
nejraději?

Nejlepší byly myslím filmy Už zase 
skáču přes kaluže a Ucho. A taky Noc ne-
věsty, ta je opomíjená. Pohodové natáče-
ní bylo např. při Trápení, tam byla dob-
rá parta. Být kameramanem ale obecně 
znamená odříkání se spousty věcí, zvláš-
tě nechcete-li, aby trpěla taky rodina.
Je nějaký titul, který byste nejraději 
ze své filmografie vyškrtl?

Dost filmů. Pamatuji si na zážitek 
při předpremiéře jednoho velmi nepo-
vedeného. Mělo v něm dojít k sebe-
vraždě, ale zbytečně se to protahovalo, 
a když už se film blížil ke konci a po-
řád se nic nedělo, tak se z hlediště ozva-
lo: Tak už se zastřel konečně, ať jdeme 
domů! Režisér – nebudu jmenovat – vy-
letěl, pomalu všechny kolem sedící po-
šlapal. Ono se ho to samozřejmě straš-
ně dotklo, pak jsme ho celou noc hledali 
po barech a vinárnách...
Sledujete také současnou českou filmo-
vou tvorbu?

Ne. Já skoro nevidím a špatně slyším.
Natáčel jste někdy na Žižkově?

Je to zajímavé, ale ne, ačkoliv tu žiji 
odmalička, vyrůstal jsem v Blahoslavo-
vě ulici u Komenského náměstí. Přitom 
jsem točil všude možně, i v zahraničí. Tře-
ba v Mongolsku Ve stínu Tyrkysové hory, 
v Číně dokument, v Ázerbájdžánu Větr-
né moře, to když tady byla jeho premiéra, 
tak producent chtěl pozdravit a řekl: Bal-
šoj salam! Celý hlediště řvalo smíchy.

Připravil Patrik Benda

Fotografie z archivu J. Illíka. Muž za kame-
rou na první z nich je režisér K. Kachyňa.

Být kameramanem znamená 
spoustu odříkání
Významný český kameraman a žižkovský rodák Jo-
sef Illík (1919) přes své zdravotní problémy a vyso-
ký věk svolil k rozhovoru o svých filmech, nicméně 
na pomoc si vzal manželku Jarmilu. Odpovědi jsou 
tak vlastně jejich společným dílem.

Pobočka Diakonie Církve bratrské 
v Praze 3 poskytuje v souladu se svým 
křesťanským zaměřením sociální služ-
by těm, kteří to potřebují. Jejím hlav-
ním projektem v této činnosti je od ro-
ku 1990 provoz denního stacionáře.

Intenzivní péči věnujeme převážně 
dětem s autismem. Vedeme je k co nej-
větší samostatnosti a soběstačnosti ze-
jména v oblasti hygienických návyků, 
oblékání, stolování. Dále povzbuzu-
jeme rozvoj jejich vědomostí, motori-
ky a sociálního chování. Důraz klade-
me na nalezení a rozvinutí vhodného 
a fungujícího způsobu jejich komuni-
kace s okolím, aby se mohly co nejví-
ce zapojit do běžného života. Kontakt 
s druhými lidmi přináší našim klientům 
možnost naučit se mnohému z každo-
denního života a současně působí jako 
osvěta mezi „zdravými“ občany. Jde 
nám o poskytnutí alternativní odbor-
né péče, při níž nemusí dojít k odlouče-
ní od rodiny.

Pokud dítě s postižením zvládne ur-
čitý stupeň samostatnosti a dosáhne 
věku školní docházky, učí se začleňová-
ní do většího kolektivu např. ve speciál-

ní škole, čímž je mu zároveň dána mož-
nost dalšího vzdělávání. Náš výchovný 
plán počítá s opakováním učiva, vypra-
cováváním úkolů ze školy a prohlubo-
váním již získaných dovedností.

Po dobu školního roku se 5 pracov-
níků stacionáře stará o klienty ve vě-
ku 2–20 let, a to každý všední den
od 8 do 17 hodin. O letních prázd-
ninách organizujeme týdenní pobyt 
pro rodiny dětí se speciálními potře-
bami. Pracujeme podle metodiky Por-
tage programu, jehož velkou výhodou 
je, že umožňuje přesně určit, zda do-
šlo ke zlepšení dovedností jednotliv-
ce v sledova ných oblastech. Výsledky 
vždy konzultujeme s rodiči, kterým po-
skytujeme ta ké poradenskou službu, 
a s odbornými lékaři.

Věra Weilová,
ředitelka stacionáře

Adresa:
Koněvova 24, Praha 3
Kontakt:
tel.: 222 584 355
e-mail: stacionar@volny.cz
www.cb.cz/praha3/stacionar

PŘEDSTAVUJEME

Stacionář pro děti 
s kombinovaným postižením

rekondiční pobyt 
na ostrově Hvar

11. – 20. září (odjezd 10. 9. – návrat 21. 9.)

•  „Pharos“ – hotel pavilonového typu
cca 150 metrů od pláže 

• dvoulůžkové pokoje (možná přistýlka) 
• venkovní terasa, restaurace, bazén  
• možnost výletů lodí 
• polopenze

Cena: 8400 Kč 
(bez zdravotního pojištění)

Přihlášky a platby do konce června! 

prodloužený relaxační víkend
v Krkonoších

30. září – 2. října
•  „Švýcarská bouda“ – hotel rodinného

typu nedaleko Špindlerova Mlýna
• dvoulůžkové pokoje 
• venkovní terasa, restaurace 
• masáž, sauna, whirlpool (v ceně) 
• polopenze

Cena: 900 Kč
 (bez dopravy a pojištění)

Tábor Rakovice ´05
Stopaři, skautský oddíl z Prahy 3, po-

řádají ve dnech 4. až 24. 7. stanový tá-
bor v Jižních Čechách. Letos se jej po-
prvé mohou zúčastnit i děti, které ne-
jsou našimi členy – holky a kluci ve věku
od 8 do 12 let. Cena je 2650 Kč.

Na programu budou rozličné hry, zpí-
vání, výpravy po okolí, poznávání příro-
dy, kreslení, ruční výroba, výuka anglič-
tiny zábavnou formou, zajišťování cho-
du tábora a mnoho dalšího.

Více informací o letním pobytu v Ra-
kovicích i našem oddíle najdete na inter-
netových stránkách http://stopari.jeja.cz, 
klubovnu máme v ulici Zelenky-Hajské-
ho 2. Kontaktní tel.: 607 210 501, e-mail:
info-stopari@jeja.cz.

Markéta Strnadová, 
zástupce vedoucího oddílu

Svaz důchodců ČR 
Praha 3

pořádá od 26. 8. do 11. 9. 
pobytový zájezd do Itálie 

na pobřeží Jaderského moře.
•  Camping *** na Palmové riviéře
•  ubytování ve dvoulůžkových stanech 

(dřevěné podlážky, elektrické osvětle-
ní, plynový vařič, kuchyňské nádobí, 
lednička...)

•  k dispozici automatická pračka, půj-
čovna sportovních potřeb

•  možnost jednodenních výletů do oko-
lí – San Marino, Rimini, Roma...

Cena zájezdu včetně dopravy 
(bez stravy a případných výletů):

1 týden – 3100 Kč, 2 týdny – 4100 Kč, 
3 týdny – 5100 Kč 

(bungalov: + 300 Kč/týden)
Ložní prádlo je třeba mít vlastní!

Klub důchodců Praha 3, Hořanská 2
tel. 284 861 961

Informace a přihlášky: OS Remedium, Vinohradská 176, Praha 3, 6. patro  
tel.: 272 739 833, e-mail: senior@remedium.cz
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Kam až může člověk zajít
Ve středu 27. 4. v dopoledních hodinách přinesla mladá žena 

na služebnu OŘ MP Praha 3 v Cimburkově 18 krabici, ve které od-
počívala dvě malá štěňátka. Strážníkům sdělila, že obě fenky nalez-

la v kontejneru na papír. Její duchapřítomnost a odpovědnost zachránila těmto tvo-
rečkům život. Městští policisté okamžitě informovali Útulek pro opuštěná zvířata, 
V Zámcích 56, Praha 8. Zanedlouho byla štěňata předána do péče odborníků.

Útulek věnuje nalezeným zvířatům, zejména jde-li o mláďata, zvýšenou pozor-
nost. Po týdenní karanténě projdou očkováním a odčervením a následně jsou očipo-
vána. Potom už jen čekají na nového pána.

S lidskou bezohledností a lhostejností se setkáváme denně a už nás ani nepřekva-
pí, důležité však je uvědomit si, že i zvířata mají právo na svůj život. Nalezneme-li je 
ztracená nebo opuštěná, stačí jen málo – kontaktovat přímo pracovníky útulků a zví-
ře jim předat nebo se obrátit na nejbližší služebnu Městské policie.

Mgr. Miroslava Pytlíková,
zástupce ředitele OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Kdo mě chce

1) 0935-05 pětiletý žíhaný pes s bí-
lými znaky, velký kříženec šar-
plananince; vhodný do domku 
se zahrádkou, ale nikoli k dětem. 
Nalezen 24. 4. na Vinohradech, 
majitel vypátrán, ale nemá o psa 
zájem.

2) 1039-05 dvouletý černý pes s pá-
lením, větší kříženec německého 
ovčáka; vhodný jen pro zkuše-
ného chovatele. Nalezen 6. 5. 
na Jarově.

3) 176/05 černá kočka, plachá, 
vhodná do domku se zahrádkou. 
Nalezena v Krásově.

4) 197-201/05 černá kočka s koťaty 
(tři kocourci, jeden modře zbarvený, a jedna kočička). Nalezl ji pán ze Slavíkovy a ona 
mu doma porodila.

5) 215/05 pětiletá černá kočka; má zlomeninu pánve a potřebuje léčbu klidem na lůžku. 
Byla nalezena na Želivského, kde byla poražena autem.

Kočky se vydávají v Dolních Měcholupech, tel. 272 705 656 a 272 702 839.

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

V dubnu se na žižkovské radnici ko-
nalo celkem 21 zlatých a diamanto-
vých svateb. Po několik úterních od-
polední vyhrávala ve foyer dechovka 
a nablýskaná auta přivážela ženichy 
a nevěsty, z nichž mnozí právě zde uza-
vřeli sňatek – před 50 nebo dokonce 
60 roky! Při slavnostním zápisu v obřad-
ní síni si připomněli svůj manželský slib 

daný před desítkami let a znovu se ujis-
tili, že půjdou spolu i nadále životem 
ve vzájemném porozumění a lásce.

Diamantové soužití na radnici osla-
vili Ing. Zdeněk a Magdalena Bina-
rovi, Ing. František a Marta Čiháko-
vi, Jan a Marie Kolářovi a Ing. Arnošt 
a Jarmila Smrčkovi, zlatou svatbu Gus-
tav a Ludmila Dolejškovi, Václav a Ma-

rie Habartovi, Jiří a Růžena Hánovi, 
Zdeněk a Ludmila Hruškovi, Vladimír 
a Miroslava Janovští, Jiří a Marta Kůst-
kovi, Karel a Marie Kundrátovi, Dobro-
mil a Hana Límovi, Jiří a Libuše Martín-
kovi, Otto a Věra Noví, Pavel a Růžena 
Polákovi, Václav a Milada Srbovi, Zde-
něk a Jindřiška Šimákovi, Ing. Čestmír 
a Jarmila Šteffkovi, prof. Mirko a Galina

Vaněčkovi, Ing. Jaroslav a Jiřina Zlonič-
tí a Ladislav a Alena Žižkovi. Městská 
část jim k jejich vzácnému výročí pobla-
hopřála a za dobrý příklad poděkovala.

Tři manželské páry byly s květinou 
a dárkovým balíčkem navštíveny doma 
– diamantoví manželé Josef a Věra Kup-
kovi a zlatí Zdeněk a Eva Kučíkovi
a Jaroslav a Věra Novotní. -red-

Josef Illík
KNIHA CTI 

ZÁPIS Č. 70

Trochu ve stínu 60. výročí ukončení II. světové války zůstal Den matek, který se slaví 
vždy druhou květnovou neděli, letos tedy 8. 5. Mnozí však na maminky přesto 
nezapomněli. Přímo do jejich centra na Žižkově – do Nové Trojky – přišli v pátek 
6. 5. popřát a všem přítomným matkám rozdat kytičky místostarosta Ing. Bohuslav 
Nigrin a zastupitel hl. m. Prahy Miroslav Poche. Na snímku s Danielou Volejníkovou, 
koordinátorkou Mateřského a otcovského centra.

Stručně...
� Základní organizace Svazu ne-
slyšících a nedoslýchavých v ČR 
Praha 3 pořádá ve dnech 28. 8. 
až 4. 9. rekondiční pobyt v Lus-
kovicích v jižních Čechách (cena 
1300 Kč včetně dopravy). Podrobněj-
ší informace na tel. 286 888 371.
� Mateřská škola 
Milíčův dům (Saue-
rova 2) pořádá v rám-
ci oslav 110. výročí 
narození humanisty 
a pedagoga Přemys-
la Pittra (21. 6. 1895 
– 15. 2. 1976) v pátek 17. 6. 
od 16.30 hod. přátelské posezení 
s chovanci, pracovníky a vůbec vše-
mi příznivci někdejšího výchovného 
zařízení pro chudé žižkovské děti 
– Milíčova domu, který tento vzác-
ný člověk založil. Bližší informace 
na tel. 222 582 364 (M. Vrabcová).
� Dětský folklorní soubor Vrbina, 
působící při Školním sportovním klu-
bu Lobkowicz ZŠ nám. Jiřího z Lob-
kovic, vystoupí 11. 6. v odpoledních 
hodinách v rámci akce Děti dě-
tem u Křižíkovy fontány, Výstaviště 
Praha.
� Klub přátel Žižkova děkuje truh-
lářské firmě Jansa & Jičín z Jarova 
za pomoc při vybavení klubových 
prostor.
� V krajském kole recitační soutě-
že Pražské poetické setkání, které 
se konalo 23. a 24. 4. v Domě dětí 
a mládeže v Praze 8, získal ve II. ka-
tegorii čestné uznání s pochvalou 
Jakub Černý ze ZŠ Lupáčova.
� Občanské sdružení Remedium 
Praha pořádá ve dnech 6. až 16. 6. 
v rámci projektu „Internet a se-
nioři“ kurz práce s internetem 
a e-mailovou poštou (po, út, st 
a čt v 16.00–17.00) a kurz práce 
na počítači pro začátečníky (po, 
út, st a čt v 17.15–18.15), oba v ZŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic. Bližší infor-
mace na tel. 272 739 833.

Svazky vzácné jako zlato a diamant

Ve svatební síni radnice se ve středu 
20. dubna konalo slavnostní vyhodno-
cení dvou soutěží určených žákům zá-
kladních škol a studentům odpovídají-
cích ročníků víceletých gymnázií třetí 
městské části. Devátého ročníku klání 
na poli přírodovědných znalostí – na-
zvaného Za kapkou rosy – se zúčastni-
lo 35 dětí, první místo obsadila Kristý-
na Bursíková ze ZŠ Žerotínova, druhá 
skončila Zuzana Plechatá z Gymná-
zia Sladkovského a třetí Lukáš Bauer 
ze ZŠ K Lučinám. Úspěšní řešitelé 

převzali od autorky soutěžních otázek 
RNDr. Věry Toběrné, CSc., (na snímku 
uprostřed, vpravo místostarostka Mi-
lena Kozumplíková) hezké ceny, jako 
např. mobilní telefon, digitální fotoapa-
rát, discman, mikroskop či knížky o pří-
rodě. Mottem jubilejního, desátého roč-
níku je úryvek z písně Zdeňka Svěráka: 
„Chválím Tě země má, / Tvůj žár i mráz. /
Dej vláhu rostlinám, / dej ptákům pít, / 
prosím, svou přízeň dej i nám, / dej mír 
a klid.“

Druhá soutěž je literární a jmenu-
je se Prahou 3 krok za krokem – Žiž-
kovská zamyšlení. Se zpracováním pří-
běhu konkrétní lokality v Praze 3 si 
v kategorii jednotlivců nejlépe poradil
Michal Koptiš ze ZŠ Pražačka, mezi ko-
lektivy zvítězili Jiří Panos a Ladislav 
Klíma ze stejné školy, čestným uznáním 
byla oceněna práce osmáků a deváťáků 
ze ZŠ Perunova. Hlavní cenou byl výlet 
do liberecké ZOO a botanické zahra-
dy, jehož se zúčastnili také žáci, kteří 
obsadili druhá a třetí místa.

 

-red-

Krok za Kapkou

„Dvakrát nevstoupíš do téže řeky, ale 
když se něco podaří, proč to nezopako-
vat,“ řekla si Mateřská škola Na Balká-
ně a vyzvala sousední školky – MŠ Jese-
niova 204, Na Vrcholu a Za Žižkovskou 
vozovnou – k účasti na II. ročníku spor-
tovního klání dětí předškolního věku.

Tak jako loni se konalo ve dvou 
dnech a na dvou místech – v pátek 13. 5. 
na zahradě MŠ Na Balkáně, v pondělí 
16. 5. v MŠ Jeseniova 204. Dvanáctičlen-

né smíšené týmy spolu poměřovaly síly 
např. v běhu na překážkové dráze, hodu 
míčem do basketbalového koše, střelbě 
na cíl florbalovou hokejkou či skoku 
do dálky. V obou soutěžních dopoled-
ních celkově zvítězila reprezentace Je-
senijky, nicméně diplom a čokoládové 
medaile si odnesli všichni kluci a hol-
ky. Více než o konečné pořadí totiž šlo 
o přátelské setkání a radost z pohybu.

-red-

1

Za „významný
umělecký pří-
nos v oblasti ki-
nematografie“ 
byl ve středu 
4. 5. do Knihy 
cti Prahy 3 za-
psán pětaosm-
desátiletý Josef
Illík. Tento žiž-

kovský rodák stál za kamerou u více 
než 40 celovečerních hraných filmů, to-
čil ale i dokumenty a televizní inscena-
ce. Zvláště plodná byla jeho spoluprá-
ce s režisérem Karlem Kachyňou (Král 
Šumavy, Práče, Trápení, Kočár do Víd-
ně, Noc nevěsty, Ucho, Vlak do stanice 
Nebe, Už zase skáču přes kaluže...), me-
zi jeho další slavné tituly patří např. Kla-
divo na čarodějnice (r. Otakar Vávra) či 
pohádky Princ a Večernice a Tři oříšky 
pro Popelku (r. Václav Vorlíček).  -red-

Rozhovor s  J. Illíkem najdete na str. 7.

Shrek 
v nesnázích!

Skautské středisko Ga-
tagéwa vyzývá děti i do-
spělé: Přijďte pomoci 
Shrekovi uhájit jeho 
bažinu! Zábavná hra 

se koná v sobotu 
11. 6. v okolí Mahle-

rových sadů na Žiž-
kově, sraz je v 13.00 
u televizního vysílače, 
boj skončí v 17.00 tam-
též. S sebou je třeba mít 
obyčejný šátek, malý 

míček, něco zelené-
ho na sebe a 10 korun 

jako startovné. Bezpečnost dětí během 
akce je zajištěna!

Kateřina Nosková,
skautské středisko Gatagéwa

Zápolení předškoláků
Obřadní síň žižkovské radnice 12. 4.: manželé Čihákovi a Kolářovi (zleva) 

Obřadní síň žižkovské radnice 26. 4.: manželé Binarovi a Smrčkovi (zleva)
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