
Jaromír Turek vzpomíná, 
jak před šedesáti lety 
prožíval květnové 
povstání v žižkovských 
ulicích.

Čtěte na straně 7.

Do Prahy se již podruhé
sjedou umělci, kteří se 
nebojí světa nových 
médií a informačních 
technologií.

Čtěte na straně 4.

Vrch svatého Kříže, 
Židovské pece a Vítkov 
se začátkem dubna 
staly dějištěm několika 
sportovních závodů. 

Čtěte na straně 8.
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Symbolickým přestřižením pásky stvr-
dil za třetí městskou část starosta Milan 
Český převzetí 50 nových bytových jed-
notek, které vznikly v nástavbách na pěti 
domech na sídlišti Chmelnice a jejichž 
stavbu realizovala Správa komunálního 
majetku Pra ha 3. Slavnostní akt za účasti 
představitelů žižkovské radnice i SKM 
Praha 3 se odehrál v úterý 12. dubna 
v jednom z uvedených bytů v domě 
K Lučinám 17, 19, 21.

Možnost nového bydlení v Praze 3 je 
výsledkem projektu, který přišel na více 
než 200 milionů Kč. Peníze však neby-
ly použity jen na vybudování nástaveb 
a bytů v nich, ale i na současnou kom-
plexní rekonstrukci příslušných domů 
včetně bytových jednotek stávajících 
nájemců. Staticky i jinak narušené kon-
strukce objektů byly sanovány, budovy 
zatepleny, fasády opraveny a všechna 
okna vyměněna. Renovace se zároveň
dočkaly rozvody topení a instalace vo-
dy, plynu, elektřiny a vzduchotechniky.
Došlo k osazení termoregulačních ven-
tilů a vybavení do mů směšovacími sta-

nicemi. Nově mohou zdejší obyvatelé 
používat výtahy, které byly přistavěny 
na vnějších zdech. Stavební činnost trva-
la necelý rok, v současné době se práce 
dokončují a začíná se s úpravou zeleně 
v okolí.

Podle starosty Milana Českého je celá 
akce ukázkou toho, jak může vypadat 
úspěšná rekonstrukce panelového domu: 
„Jiná města a městské části si s panelo-
vou výstavbou nevědí rady a prodávají 
domy neopravené. Veškeré starosti pak 
leží na dřívějších nájemnících, kteří musí 
kromě kupní ceny následně platit za dra-
hé opravy. My vzhledem k budování ná-
staveb můžeme k rekonstrukcím těchto 
budov přistoupit opravdu velkorysým 
způsobem.“

Přáním městské části nyní je, aby si 
nově vystavěné byty různých velikostí 
(nejmenší má rozlohu 34  m2, největší 
130 m2), u nichž lze vyzdvihnout zvláště 
jejich členitost a světlost, jakož i pěkné 
výhledy na pražské panoráma, našly své 
spokojené vlastníky.

-red-

Od konce války
uplynulo 60 let 

Přichází květen a s ním i čas májo-
vých oslav, na kterých si tak jako v před-
cházejících letech připomeneme ukon-
čení II. světové války a vyhnání němec-
kých okupantů a vzdáme hold těm, kte-
ří nasazovali své životy v boji za naši 
svobodu.

Mnoho z nich válečný konflikt ne-
přežilo. Na bojištích v Evropě a Africe, 
na popravištích, v koncentračních tábo-
rech a německých věznicích padlo, bylo 
popraveno, umučeno nebo jinak při-
šlo o život celkem 360 tisíc občanů bý-
valé Československé republiky. Jejich 
smrt svědčí o tom, že nemáme důvodu 
se za svou minulost stydět, ale že má-
me právo postavit se s hrdostí po bok 
národů, které v boji s nacistickým zlem 
zvítězily.

Těch 360 tisíc mrtvých nás ale také 
zavazuje! Uvědomme si, že od květno-
vého vítězství už uplynulo 60 let, pa-
mětníci jsou na odchodu a nové genera-
ce II. světovou válku neprožily. Ale i ty 
jsou povinny historii svého národa znát 
a mít ji v úctě, neboť národ, který si ne-
váží své minulosti, nemá právo na svou 
budoucnost a v konkurenci okolních se-
bevědomých národů nepřežije.

Proto se obvodní výbor Českého sva-
zu bojovníků za svobodu Praha 3 obra-
cí na občany třetí městské části s výzvou, 
aby během oslav 60. výročí konce války 
nezůstala ani jediná škola, jediný úřad, 
jediná veřejná budova bez vyvěšené stát-
ní vlajky. Zároveň všechny zveme na ve-
řejné shromáždění ve středu 4. května 
v 11 hodin na prostranství před Základ-
ní školou Pražačka, které se koná k uctě-
ní památky padlých během Pražského 
povstání.

Antonín Šternschuss,
předseda OV Českého svazu

bojovníků za svobodu Praha 3

V Praze 3 přibylo padesát nových bytů

Foto: J. Dostál

Praha 3 byla renomovanými odborní-
ky oceněna v soutěži o fasádu roku. Toto 
klání již pátým rokem pořádala společ-
nost Baumit ve spolupráci např. s Čes-
kou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků, Českým svazem stavebních 
inženýrů či Fakultou architektury ČVUT. 
Do celorepublikové soutěže bylo přihlá-
šeno celkem 121 domů, do užšího výběru 
se jich dostalo 25.

Správa komunálního majetku Pra-
ha 3, a. s., která pro třetí městskou část 
spravuje její nemovitosti, poslala do bo-
je celkem tři z pěti čerstvě rekonstruo-
vaných domů na sídlišti Chmelnice. Nej-
vyšší ocenění ve své kategorii získala 
budova s modrou fasádou v ulici K Lu-
činám s číslem orientačním 11, 13, 15.
„Rekonstrukce bytového domu v jed-
nom z nejstarších panelových sídlišť 

v Praze přináší následováníhodný pří-
klad revitalizace. Architektem zvolené 
řešení se nesnaží popírat původní stro-
hou, ortogonální estetiku montované-
ho domu, naopak ji vhodně dotváří 
objemovým řešením střešní nástavby, 
barevným členěním a lehkými doplň-
ky obvodového pláště,“ píše se v oce-
nění. 

Odborníci nehodnotili pouze vnější 
vzhled domu, ale i jeho celkovou rege-
neraci včetně způsobu zateplení či zbu-
dování výtahů.

Pro Prahu 3 jako investora a společ-
nost SKM Praha 3 jako realizační tým 
je vítězství v kategorii „Rekonstrukce 
prefabrikovaného domu“ jasným signá-
lem, že v této činnosti vykročily správ-
ným směrem. Bude-li to možné, i v bu-
doucnosti budou staré domy v majetku 
městské části renovovány podobně roz-
sáhlým způsobem, a to včetně budování 
nástaveb.

Částka 30 000 Kč, kterou SKM Pra-
ha 3 za svou výhru obdržela, poslouží 
humanitárním účelům. Společnost ji vě-
nuje Fondu ohrožených dětí.

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

Sídliště Chmelnice se pyšní fasádou roku 2004

Rajskou zahradu čekají převratné změny

    K 60. výročí ukončení II. svě-
tové války se radnice třetí -
ho pražského obvodu společ-
ně s Národním muzeem roz-

hodla uspořádat panelovou diskusi,
která proběhne ve středu 4. května
od 14 hod. v Prezidentském salónku
Národního památníku na Vítkově. Poz-
vání na ni vedle odborníků z vojen-
ských institucí, vědeckých pracovníků
Akademie věd ČR a zástupců čes-
ké a slovenské politické scény přijali
také pamětníci a přímí účastníci váleč-
ných událostí. Hlavním tématem sa-
mozřejmě bude Pražské povstání, jeho 
okolnosti, průběh a význam, ale otevře-
ně debatovat a povídat se bude také 
o době předcházející i následné, a to 
především o těch otázkách, které do-
dnes nebyly uspokojivě zodpovězeny. 
Na přetřes tak přijde např. ilegální od-
boj, podíl československé a ruské špio-
nážní služby na ukončení války, protek-
torátní a exilová vláda apod.

Umožní-li to čas, je připraveno též 
názorné rozebrání konkrétních bojů 
na projekčním plátně, včetně popisu 
toho, jak by se stejná situace strategic-
ky řešila dnes.  Akce nabídne rovněž vý-
stavku zbraní, promítání válečných do-
kumentů a filmů a expozici fotografií 
vztahujících se k povstání na Žižkově. 
V případě zájmu bude na závěr zpro-
středkována prohlídka Památníku.

Nenechte si ujít setkání se zajímavý-
mi hosty nad historií válečného konflik-
tu, která i po 60 letech skrývá spoustu 
nezmapovaných, „bílých“ míst, i o mož-
nost přispět k diskusi také svými po-
znatky nebo vzpomínkami.

Jaroslav Brabec,
vedoucí Odboru kultury

Pivobraní letos 
na Vítkově!

Letošní, již VII. ročník pi-
vobraní, jehož hlavním pořa-
datelem je třetí městská část, 
se oproti očekávání bude ko-

nat nikoliv v Riegrových sadech, ale 
přímo na Žižkově, konkrétně na vrchu 

Vítkově. Milovníci zlatavého moku se 
mohou těšit na bohatý hudební program 
a plno nejroztodivnějších soutěží, rekor-
dů a atrakcí spojených s tímto oblíbeným 
nápojem.  Proto nechť si zapíší do svých 
diářů, že poslední pátek a sobota v červ-
nu (24. a 25. 6.) budou ve znamení piva 
a všeho, co k němu patří. -jabr-

Na Vítkově otevřeně 
o II. světové válce

Nenazveme to místo parkem, nýbrž 
zcela prostě, lidově a po česku zahra-
dou. Ovšem ne obyčejnou, nýbrž „Raj-
skou“. Tak dle románu Vladimíra Nef-
fa Císařské fialky rozhodli radní města 
Královské Vinohrady v r. 1875 o vzni-
ku názvu Rajská zahrada.

Dnes označuje oblast, které svému
pojmenování ani zdaleka neodpovídá. 
Parcela je sice oplocena, ale to nebrá-
ní nepřizpůsobivé mládeži najít si ces-
tu plotem a prostor „po svém“ využí-
vat. To se nelíbí školám, které zde mají 
hřiště, veřejnosti a samozřejmě měst-
ské části.

Proto byli osloveni odborníci, aby 
navrhli, jak neuspokojivý stav této ob-
lasti řešit. Výsledkem je kvalitní archi-
tektonická studie, jejíž uskutečnění by 
naplnilo tyto naše základní cíle: 1. ob-
novit a oživit řešené území tak, aby 
se stalo vyhledávaným místem širo-
kého spektra mládeže; 2. vytvořit bo-
hatě strukturovanou nabídku pro trá-
vení volného času dětí a dospívajících 
tak, aby jednotlivé věkové skupiny 
měly v zahradě svou jasně vymezenou 
a rovněž chráněnou lokalitu; 3. nabíd-
nout prostor pro rekreaci a relaxa-
ci i dospělým; 4. zachovat to, že oblast 
dnes slouží mateřské a základní škole.

Jak by podle zmíněné studie měla 
Rajská zahrada vypadat? Plánováno 
je, že se svým okolím bude propoje-
na několika vstupy: na východě dvěma 
z ulice U Rajské zahrady, na západě 
jedním z Italské, na jihu bude zahrada 
navazovat na Riegrovy sady a na seve-
ru na areál VŠE. Její členitost by měla 
posloužit k vymezení poměrně samo-
statných, ale s ostatními částmi parku 
provázaných jednotek, určených vždy 
odlišným skupinám uživatelů.

U vstupu naproti Vlkově se počítá 
se servisním objektem s malým let ním 

občerstvením, orientovaným k pro-
stranství s herními prvky pro před-
školní mládež. Zmíněný objekt by měl 
sloužit rovněž jako zázemí pro přilehlé 
sportoviště, které je plánováno na nej-
nižší a nejrozlehlejší terase zahrady. 
Počítá se s tím, že oplocené víceúčelo-
vé hřiště bude přednostně určeno ško-
lám ze spádového území parku, ale lze 
předpokládat i nějaké jeho otevře-
ní širší veřejnosti. Další terasa – vyš-
ší a menší – má nabídnout celkem tři 
hrací plochy pro oblíbenou hru pe-
tanque. Na nejvýše položené terase 

se navrhuje vybudovat robinsonádní 
hřiště pro „náctileté“, vybavené růz-
nými atrakcemi z přírodních materiá-
lů, např. pozorovatelnami, lanovkami, 
sítěmi, provazy, žebříky, sjezdy a sklu-
zy, houpačkami, lezeckými trenažéry 
a stěnami či opičí dráhou.

V západním úseku parku, v místě, 
kde se terén lomí na část přivrácenou 
k ulici U Rajské zahrady a část spada-
jící k areálu VŠE, se plánuje schodiště, 
jehož středem poteče voda a podesty 
budou spínat jednotlivé trasy cest pro-
cházejících celou zahradou. Na jeho 
vrcholku má stát pavilon, jenž by mohl 
být využíván i pro svatební obřady 
pod širým nebem. Realizace této čás-
ti návrhu slibuje nesmírně atraktivní 
pohled na pražské panoráma, včetně 
Pražského hradu. Pokud vidíte z Ne-
bozízku všech 100 pražských věží, vý-
hled z Rajské zahrady jich nabídne mi-
nimálně 99!

Nyní si nezbývá než přát, aby se 
všechny tyto plány opravdu podařilo 
uskutečnit. Ideální by bylo, kdyby fi-
nanční situace městské části umožni-
la zásadní rekultivaci Rajské zahrady 
v jednom roce.

Milena Kozumplíková,
zástupce starosty

Zleva: ředitel SKM Praha 3 ing. Pavel Císař, místostarostové MUDr. Marek Zeman, Milena 
Kozumplíková, ing. Bohuslav Nigrin a Jan Plíva a starosta Milan Český

MŠ Vozováulice

U Rajské zahrady

areál VŠE
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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.
Informace o svozu kontejnerů na tříděný odpad naleznete na tzv. časovkách přímo na vlastních nádobách.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3) 23. 5.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 2. 5., 30. 5.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (4) 9. 5.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 16. 5.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 23. 5.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2) 2. 5., 30. 5.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 9. 5.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 16. 5.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2) 23. 5.
10. Ambrožova/Malešická (4) 2. 5., 30. 5.
11. Jeseniova 143 (3) 9. 5.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 16. 5.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 23. 5.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 2. 5., 30. 5.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 9. 5.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 16. 5.

V úterý 3. května mohou občané 
do přistavených sběrových vozidel od-
kládat tyto odpady: • barvy • baterie 
všech druhů (včetně olověných aku-
mulátorů) • čisticí prostředky • foto-
chemikálie • hydroxidy • chemikálie 
• kosmetiku • kyseliny • léky • lepidla 
• nádobky od sprejů • motorové oleje 
• pesticidy • rozpouštědla • teploměry 
• tuky • výbojky a zářivky.

Nebezpečné odpady je třeba ode-
vzdávat výhradně obsluze sběrového 
vozidla!

Doba stání sběrových vozidel a za-
stávky sběrové trasy v Praze 3 jsou ná-
sledující:
15.00–15.20  nám. Jiřího z Lobkovic/

Slezská
15.30–15.50 Slezská/Perunova
16.00–16.20  Ondříčkova (u parku – 

Žižkovo nám.)
16.30–16.50 Kostnické nám.
17.10–17.30 nám. Barikád/Roháčova
17.40–18.00 Loudova/Koněvova
18.10–18.30  Květinková/V Zahrádkách
18.40–19.00 Na Vrcholu/V Domově.

ze dne 23. 3.
Schválila
• revokaci usnesení RMČ ze dne 9. 3. 
k zajištění konání sňatkových obřa-
dů v Atriu, Čajkovského 12 – vypouští 
se termíny 25., 26. a 27. 8.
Souhlasila
• s výměnou 4 ks oken auly a repa-
sí a nátěrem 34 ks oken v 1. nadzem-
ním podlaží uliční fasády v ZŠ Vlko-
va a schválila zadat vypracování firmě 
Fajstavr, s. r. o., za cenu 1 514 751 Kč 
vč. DPH • s vydáním kladného stano-
viska k žádostem ZŠ Perunova, ZŠ Je-
seniova, ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, 
ZŠ K Lučinám a ZŠ Havlíčkovo nám. 
o čerpání účelově určených finančních 
prostředků státního rozpočtu v rámci 
programu Státní informační politiky 
ve vzdělávání
Vzala na vědomí
• písemnou žádost V. Gregůrka o uza-
vření nájemní smlouvy na část pozem-
ku parcely č. 1780/1 (pod objektem 
občerstvení na Vrchu sv. Kříže) a ne-
souhlasila s jejím uzavřením

ze dne 6. 4.
Souhlasila
• s provedením rekonstrukce dětské-
ho hřiště ZŠ K Lučinám a schváli-
la zadat realizaci stavební firmě Za-
hradní architektura Tábor za cenu 
2 344 001,61 Kč vč. DPH • s výměnou 
2. části oken v jižní a západní fasádě 
ZŠ Jeseniova a schválila zadat vypra-
cování firmě Mystav, s. r. o., za cenu 
1 769 488,40 Kč vč. DPH • s opravou 
ploché střechy tělocvičen ZŠ Jeseni-

ova a schválila zadat realizaci firmě 
Karel Mareš – Stavební práce za ce-
nu 1 981 303,95 Kč vč. DPH • s výmě-
nou oken v jižní a západní fasádě ZŠ 
V Zahrádkách a schválila zadat vy-
pracování firmě Vrcha, s. r. o., za cenu 
2 124 578,40 Kč vč. DPH

ze dne 20. 4.
Souhlasila
• s opravou uliční fasády ZUŠ Štítné -
ho a schválila zadat realizaci firmě 
BAU plus, a. s., za cenu 2 320 020 Kč 
vč. DPH • s opravou střechy ZUŠ Štít-
ného a schvá lila zadat realizaci firmě 
Chýle, s. r. o., za cenu 2 376 457,20 Kč 
vč. DPH • se sanací střešního pláště 
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad – II. eta-
pa a schválila zadat realizaci firmě 
Mobest, a. s., za cenu 2 376 150,20 Kč 
vč. DPH • s připojením se k celopraž-
skému projektu „Evropa v Praze“ 
• se zápisem do Knihy cti MČ P-3 
Josefa Illíka „Za významný umělec-
ký přínos v oblasti kinematografie“ 
• s uzavřením smlouvy o zajišťování 
realizace a financování akcí na pozem-
ních komunikacích (opravy mozaiko-
vých chodníků) • s poskytnutím fi-
nančního příspěvku z fondu starosty 
na částečné pokrytí nákladu IX. roč-
níku chodeckého závodu „Žižkovská 
desítka“, který se koná 14. 5. na vrchu 
Vítkov

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

V posledních letech bylo na stránkách 
pražských novin zveřejněno množství 
článků popisujících mnohdy velkolepé 
plány na přestavbu a dostavbu Nákla-
dového nádraží Žižkov. Nicméně každý, 
kdo kolem projíždí nebo prochází, zde 
dosud vidí neutěšené prostranství a ve-
směs chátrající objekty.

Uvedená oblast je přitom posled-
ní rozsáhlou plochou nedaleko centra, 
která přímo volá po komplexní zástav-
bě. Jde o území velké přibližně 40 hek-
tarů, které je z větší části volné a nevy-

užívané. Vlastnické vztahy zde nejsou 
komplikované, prakticky celý areál je 
majetkem Českých drah, a. s. Mohlo by 
se zdát, že jeho zásadní proměně nic ne-
brání. A přesto se tato věc hýbe kupředu 
jen velmi pomalu.

Městská část Praha 3 si území býva-
lého nádraží velmi cení. Vždy se snažila 
z titulu účastníka řízení o umístění stav-
by (tj. před vydáním územního rozhod-
nutí) podpořit takový projekt, který bude 
představovat návrh odpovídající moder-
nímu městu 21. století, včetně naplánová-

ní potřebných komunikací, parků apod. 
Zkrátka „dát zelenou“ koncepci řešící 
plochu jako celek a s výhledem do bu-
doucnosti tak, aby na výsledek všichni 
Žižkováci mohli být hrdí.

V této chvíli je zapotřebí změny územ-
ního plánu, která by směřovala právě 
k popsané ucelené představě. Zatím naše 
snahy narážely na určitou neujasněnost 
záměrů Českých drah, konkrétně neby-
lo zřejmé, jakým způsobem bude nalo-
ženo se stávající historicky cennou bu-
dovou nádraží a přilehlým kolejištěm. 
Proto bylo iniciováno jednání s cílem vy-
tvořit pracovní skupinu, ve které by byli 
přítomni zástupci radnice, Českých drah 
a Nadačního fondu pro rozvoj území MČ 
Praha 3 a jejímž úkolem by bylo zpraco-
vat zadání a podklady pro studii, která 
určí změnu územního plánu a další roz-
voj celé oblasti.

Setkání za účasti starosty a vrchol-
ných představitelů Českých drah proběh-
lo 22. března na žižkovské radnici a bylo 
konstruktivní a smysluplné. Vznikl tým, 
který se může pustit do práce. Věřme, 
že rozhodující krok pro budoucnost Ná-
kladového nádraží Žižkov byl učiněn.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Omluva čtenářům
V minulém čísle Radničních novin byla v článku zástupkyně starosty Mileny Ko-

zumplíkové „Bude pokračovat privatizace domů třetí městské části? Ano.“ omylem 
uvedena lhůta 90 dnů na vyjádření nájemců bytů v domech schválených do III. eta-
py privatizace, zda příslušný dům koupí. Ve skutečnosti se musí rozhodnout do 60 dnů 
od data uvedeného na doporučeném dopise starosty, v němž budou o možnosti kou-
pě informováni. Všem čtenářům se za tuto chybu velmi omlouváme. -red-

Sběr nebezpečných odpadů zdarma!

ze dne 24. 3.
Schválilo
• navržené prodeje pozemků a bytové-
ho domu v k. ú. Žižkov • sez nam byto-
vých domů ve vlastnictví hl. m. Prahy 
svěřených MČ P-3, které byly navrže-
ny do III. etapy privatizace domovního 
fondu, a zásady postupu při jejich pro-
deji (více na www.praha3.cz) • Pravi-
dla prodeje stávajících i nově vybudo-
vaných bytových jednotek v domech 
K Lučinám 3, 5, 7; 11, 13, 15; 17, 19, 21; 
4, 6, 8 a K Chmelnici 3, 5, 7 a prodej 
většiny stávajících bytových jednotek 
v těchto domech včetně příslušných po-
zemků oprávněným nájemcům, popř. 
řádným pokračovatelům v nájmu • po-
skytnutí zpětného čerpání bytovým 
družstvům v celkové výši 776 232,70 Kč 
z fondu pro podporu údržby privatizo-
vaných obytných domů • poskytnutí 

návratných půjček pro opravy a rekon-
strukce domů na území MČ P-3 a nená-
vratných půjček – darů z fondu obnovy 
a rozvoje, posunutí splátek penále a od-
klad splátek
Souhlasilo
• s poskytnutím darů z grantového 
a podpůrného fondu • s doporuče-
ním jmenovat předsedu komise soci-
ální a zdravotní MUDr. J. Jungwirtha
zástupcem MČ P-3 v Dozorčí radě 
FN Královské Vinohrady • se zaháje-
ním zadávacího řízení o zadání veřej-
né zakázky koupě pozemků a staveb 
ve vnitrobloku Biskupcova/Jeseniova/
Ambrožova/Jana Želivského • se zá-
měrem převzetí Integračního centra 
Zahrada v P-3 hl. m. Prahou • s po-
skytnutím daru FN Královské Vino-
hrady ve výši 80 000 Kč z fondu sociál-
ního a zdravotního

Zastupitelstvo městské části Praha 3       

Všichni víme, že situace s parkováním 
se dlouhodobě zhoršuje a parkovací ka-
pacity neodpovídají poptávce. Proto se již 
před mnoha lety začalo povolovat parko-
vaní na chodnících tam, kde to prostorové 
a technické parametry dovolovaly. Po vy-
čerpání těchto možností bylo u dalších vy-
braných chodníků přistoupeno i k staveb-
ním úpravám, které vedly k zvýšení počtu 
parkovacích míst.

Uvedená akce, do které bylo vloženo 
značné úsilí a nemalé finance, vrcholila 
v loňském roce a letos bude dokončena. 
Je proto velká škoda, že její smysl je v po-
slední době čím dál tím častěji některými 
řidiči znehodnocován tím, že nerespektují 
prostor určený pro chodce.

V místech, kde je situace dle našeho 
názoru nejhorší, bude v průběhu dubna 
až června svislé dopravní značení dopl-
něno ještě podtabulkou uvádějící, jakou 
část chodníku může auto maximálně za -
brat. Navíc pokud zde není stavební od-
dělení prostorů pro chodce a pro vozi-

 dla, bude provedeno vodorovné dopravní 
značení, které řidičům ještě více napoví, 
jak parkovat, aby neomezovali chodce. 
Dojde k tomu např. v Rečkově, Viklefo-
vě, Buchovcově či v některých úsecích 

Jeseniovy a Slezské. Pokud má kdoko-
li z občanů pocit, že zmíněný problém 
se týká také „jeho“ ulice, nechť se s touto 
informací obrátí na Odbor dopravy.

Všechny řidiče využívající možnosti 
parkování na chodníku kromě toho vy-
zýváme, aby byli maximálně ohleduplní 
a věnovali pozornost svislému i vodo-
rovnému značení, příp. stavební úpravě 
oddělující místo pro auta od prostoru 
pro chodce.

Špatnému parkování, jímž je porušo-
ván zákon (v této souvislosti je třeba upo -
zornit, že rozhodující je obrys vozidla, 
nikoli umístění předních kol!), bude v ná-
sledujícím období věnována také zvýšená 
pozornost Městské policie. Ta se chce zpo-
čátku omezit na neformální upozornění, 
pokud však ani toto nepomůže, přistoupí 
i k postihům.

Ing. Martin Vančura, 
vedoucí Odboru dopravy,

Bc. Dušan Machoň, 
ředitel OŘ MP Praha 3

Žádost o výměnu 
občanského průkazu 
lze podat už i v pátek

Oddělení osobních dokladů a evi-
dence obyvatel ÚMČ Praha 3 ozna-
muje, že od 2. 5. letošního roku má 
tyto nové úřední hodiny: pondělí 
a středa v 8–18 hod., úterý a čtvrtek 
v 8–15 hod. a pátek v 8–12 hod.

Parkování na chodnících má svá pravidla
Sociální služby pomáhají lidem, aby si 

udrželi své místo v přirozeném společen-
ství (komunitě) nebo ho v případě ztráty 
znovunabyli. Na zvládnutí takového úko-
lu je třeba se připravit (plánovat).

Během posledních let se „komunit ní 
plánování“ stalo téměř módní záležitos-
tí. Cesta k němu je však krkolomnější, 
než se na první pohled zdá. Zkušenosti 
těch, kteří již začali, to potvrzují. Komu je 
určeno? Lidem, kteří vlastním přičiněním 
chtějí zlepšit účelnost, dostupnost a kvali-
tu sociálních služeb a přitom: 1) sami nebo 
jejich blízcí tyto služby užívají, 2) posky-
tují je, 3) mají je na starosti (města, obce, 
svazky obcí, kraje). Nejde o jednorázovou 
akci, ale o dlouhodobý a neustálý proces 
spolupráce, jehož cílem je nalézání tako-
vých řešení, která by byla většinově při-
jata a podporována. Potřeby a cíle všech 
zainteresovaných stran mají stejnou váhu 
a jejich názorům musí být dopřán stejný 
prostor. Začneme-li tedy komunitně plá-
novat, znamená to, že jsme se rozhodli za-

pojit veřejnost do rozhodování o problé-
mech, které se jí týkají, a nebudeme to dě-
lat jen naoko a pouze jednou.

Na celopražské úrovni byla dokončena 
analýza poskytovatelů sociálních služeb. 
Díky ní byl získán přehled příslušných 
organizací působících na území hlavního
města a jejich zaměření na cílové skupiny, 
zjištěna věková struktura uživatelů a ur-
čeny zdroje financování a objemy posky-
tovaných služeb.

Důležitým počinem v Praze 3 bylo le-
tošní vytvoření řídící skupiny, která je 
složena ze zastupitelů a zástupců posky-
tovatelů i uživatelů sociálních služeb. 
Jedním z prvních úkolů, který před námi 
nyní stojí, je seznámit nejen cílové sku-
piny a veřejnost, ale i politické předsta-
vitele a výkonné úředníky samosprávy 
s principy, metodou a přínosy komunitní-
ho plánování.

Jan Plíva, zástupce starosty,
Mgr. Ivana Šťastná, 

vedoucí Odboru sociálních věcí

Komunitní plánování sociálních služeb

Do 13. 5. je možné zapsat roční až tříleté 
děti do denních jeslí v Roháčově 40. Přijí-
mány budou do dvou oddělení podle stá-
ří, maximální kapacita oddělení je 20 dětí. 
Podrobnější informace lze získat na tel. 
222 591 729 (vrchní sestra J. Neskusilová).

   Obvodní kolo recitační sou-
těže Pražské poetické set ká-
ní proběhlo 1. a 8. března 
v Atriu a zúčastnilo se ho cel-

kem 48 žáků základních škol v Pra-
ze 3. Do dalšího klání, v němž se utka-
jí s postupujícími z jiných městských 
částí, se probojovalo 8 soutěžících:
• I. kategorie (2. a 3. třída) – Karolí-
na Škapová (ZŠ nám. Jiřího z Podě-
brad) a Vanda Nováková (ZŠ nám. Jiří-
ho z Lob kovic)
• II. kategorie (4. a 5. třída) – Matouš 
Krá sa a Jakub Černý (oba ZŠ Lupá-
čova)
• III. kategorie (6. a 7. třída) – Magdale-
na Volfová (ZŠ Lupáčova) a Eva Sinko-
vičová (ZUŠ Štítného)
• IV. kategorie (8. a 9. třída) – Michal 
Škoda (ZŠ Pražačka) a Markéta Cahlí-
ková (ZUŠ Štítného)

Přibližně o měsíc později – 5. a 12. dub-
na – a opět v Atriu změřilo své síly 
54 mladých zpěváků a zpěvaček ze zá-
kladních škol třetí městské části. Obvod-
ní část pěvecké soutěže Pražská snítka 
přinesla radost z postupu do městského 
kola 5 žákům:
• I. kategorie – Kateřina Glässnerová 
(ZŠ Jeseniova)

• II. kategorie – Veronika Wertheimová 
(ZŠ V Zahrádkách)
• III. kategorie – Lucie Fiedlerová, Mi-
chaela Mrázková a Karolína Hebká 
(všechny ZŠ K Lučinám)

Přehled všech oceněných recitátorů 
a pěvců najdete na www.praha3.cz.

Mgr. Helena Vavrušková,
vedoucí oddělení kultury

Úspěšní recitátoři a pěvci z Prahy 3

Pohne se kupředu výstavba 
na Nákladovém nádraží Žižkov?
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Ing. Bohuslav Nigrin, 
zástupce starosty
1. Letošní výdaje státu i obce na školství 
byly schváleny koncem minulého roku, 
přesto jsou rozpočty mateřských a základ-
ních škol sestavovány až nyní. Je taková 
prodleva nutná? Není čtyřměsíční provizo-
rium pro samotné školy nepříjemné?

Začátkem roku nelze počítat se sestave-
ním rozpočtů škol, neboť do té doby se vět-

šinou nestihne dokončit ani schvalovací 
kolečko státní – krajský – obecní rozpočet 
(i když naší městské části se to letos podaři-
lo). Proto se pracuje s finančními zálohami. 
Na tuto ne zcela ideální situaci jsou školy 
zvyklé. Letos se ale vlivem nových vyhlášek 
a z nich vyplývajících změn rozpočtové ří-
zení ještě více protahuje a bude ukončeno 
až ke konci dubna.
2. Stát vydává peníze na mzdy učitelům 
prostřednictvím krajů. Může městská část 
jako zřizovatel škol do těchto financí nějak 
zasahovat?

Ministerstvo školství plánuje výdaje 
na školy (především na platy zaměstnanců 
a učební pomůcky) podle tzv. normativů, 
které vedle počtu školáků zohledňují např. 
i množství strávníků ve školní jídelně či 
větší nároky na výuku žáků se specifickými 
poruchami učení.

Od ministerstva putují peníze na kraj, 
v našem případě na pražský magistrát, 
který sumu financí rozpočítá na jednotlivé 
školy a příslušné rozpisy rozešle městským 
částem. Daná obec pak zaslaný přehled po-
rovná s požadavky samotných škol, sesta-
venými na základě jejich platových inven-
tur, a zpracuje nový návrh, který musí ještě 
projednat a odsouhlasit Odbor školství 
MHMP. Zřizovatel tedy může ovlivnit výši 
finančních prostředků určených pro jed-
notlivé školy a přihlédnout k jejich specific-
kým podmínkám.

Finanční prostředky ze státního rozpoč-
tu směřují z ministerstva školství přes účty 
krajů přímo do konkrétních škol a v obec-
ních rozpočtech se vůbec neobjeví.
3. Plánujete také letos nějaké opravy škol-
ních budov?

Ve prospěch škol jsou v letošním roce 
naplánovány investiční akce v hodnotě 
10,6 milionů Kč. Jedná se především o re-
konstrukci tělocvičen ZŠ Lupáčova a hřiště 
ZŠ K Lučinám a osazování dalších termo-
statických ventilů ve vytápěcích systémech 
na školách. Kromě toho se také počítá s vel-
kými opravami v hodnotě 10,1 milionů Kč. 
Vyměněna nebo opravena budou okna MŠ 
Libická a ZŠ Jeseniova, Vlkova a V Za-
hrádkách, rekonstrukce se dočká střecha 
tělocvičny ZŠ Jeseniova. Menší opravy si 
školy platí samy z provozních prostředků, 
které jim na úhradu energií, údržbu apod. 
přidělila městská část ze svého rozpočtu. 
Pro letošní rok je to částka 44 milionů Kč.

V tomto roce tedy radnice na školství 
vydá celkem 64,7 milionů Kč. Připočte-
me-li k tomu částku ze státního rozpočtu 
(192  milionů Kč), dostaneme se k nemalé 
sumě 256,7 milionů Kč. Hospodaření s tě-
mito finančními prostředky je z převážné 
míry v kompetenci ředitelů škol. Jejich od -
povědnost je tedy značná. Městská část 
jako zřizovatel plní vůči školám nejen funk-
ci kontrolní, ale také metodickou, a to – jak 
doufám – k oboustranné spokojenosti.

ODPOVÍDÁ…

Ani letos se Praze nevyhnou nepříjemné uzavírky silničních komunikací. 
Na jejím území proběhne skoro 300 stavebních akcí, z čehož více než čtvrtina 
zásadně ovlivní pozemní dopravu. Hlavní město se snaží tyto akce koordino-
vat tak, aby došlo k co možná nejmenšímu dopadu na obyvatele a návštěvní-
ky české metropole. Velká část oprav je jako v předchozích letech směřová-
na na období letních prázdnin, tedy červenec a srpen, kdy je v Praze výrazně 
nižší automobilový provoz a řada lidí ji opouští.

Ušetřena nezůstává ani třetí městská část. Oprava kanalizace v Husitské 
začala již v únoru a měla by být dokončena k 30. září letošního roku. V jed-
nou úseku této ulice bude navíc od června do září uzavřena polovina vozov-
ky, a to v souvislosti s budováním nového železničního koridoru – tzv. No-
vého spojení. V uvedené době bude v Praze 3 asi nejsložitější dopravní 
situace. V červenci a srpnu se také plánuje oprava povrchu Votické před kři-
žovatkou s Vinohradskou. Letní období dále přinese uzavírky v Koněvově 
(ve směru z centra v úseku Viklefova-Loudova v červenci a srpnu a jednoho 
pruhu v oblasti Ohrada v srpnu až září) a třítýdenní v dolní části Seifertovy 
kvůli úpravám tramvajových zastávek „Husinecká“.

V centru Prahy způsobí občanům asi nejvíce komplikací rekonstrukce 
Štefánikova mostu a kolejové křižovatky Štefánikův most-nábřeží kpt. Jaro-
še a s tím spojená úplná uzavírka Letenského tunelu (od října do listopadu).

Snahou Rady hl. m. Prahy je, aby všechny stavební akce negativně ovliv-
ňující dopravu v Praze, ať už jsou financovány z rozpočtu města, či soukro-
mými investory, byly realizovány v co možná nejkratší době. I já vám můžu 
slíbit, že v případě jakýchkoli zpoždění budu jednat se zhotoviteli o urychle-
ném dokončení prací tak, aby byl život v Praze 3 omezován co nejméně. Zá-
roveň si je dobré uvědomit, že jejich výsledkem by vždy mělo být celkové 
zlepšení dopravní situace.

Miroslav Poche, zastupitel hl. m. Prahy

Radní Pavel Hur-
da působil dříve ja-
ko ředitel společnosti 
SKM Praha 3 a v té-
to funkci se ve druhé 
polovině 90. let podí-
lel na vzniku koncep-
ce vybudování no-
vých by tů v nástav-

bách na do mech, které se současně kom-
plexně rekonstruují. V souvislosti s právě 
dokončenou investiční akcí, díky níž v uli-
cích K Lučinám a K Chmelnici přiby-
lo 50 nových bytů a 5 panelových domů 
bylo změněno k nepoznání, jsme se ze-
ptali:
Proč se městská část pustila hned 
do několika domů zároveň? Co plánu-
jete dál?

„Lučiny“ jsou zatím naší největší in-
vesticí tohoto typu. Poprvé jsme zde 
použili financování pomocí bankov-
ního úvěru, což nám právě umožnilo 
začít najednou opravovat větší počet 
domů. Urychlit tuto formu moderni-
zace bytového fondu jsme považovali 
za nezbytné. Opravovat domy po jed-
nom by bylo neúnosné jak z hledis-

ka jejich životnosti, tak z hlediska po-
žadavků na kvalitní bydlení lidí, kteří 
v nich žijí. V současnosti se už pro-
jekčně připravují rekonstrukce vybra-
ných obecních domů na sídlišti Jarov, 
které by měly být zahájeny velmi brzy. 
V příštích letech nás také čeká finanč-
ně velmi náročná obnova panelové vý-
stavby v centrální části Žižkova.
Zastupitelstvo nyní schválilo prodej 
bytových jednotek v právě opravených 
domech, u 5 bytů však byla privatizace 
pozastavena. Nejde o pomstu nepoho-
dlným nájemníkům, kteří vyjadřovali 
námitky k průběhu stavby?

Konkrétní lidé deklarovali něja-
kou nespokojenost, nějaké své výhra-
dy proti našemu postupu, které po-
važovali za zásadní. Privatizaci jejich 
bytů jsme tedy zatím neodsouhlasi-
li a jejich námitkami se nyní bude-
me zabývat v příslušných kontrolních 
orgánech. Zároveň však můžeme za-
čít s prodejem všech ostatních bytů, 
aniž by zájemci o ně ztratili možnost 
uplatnit slevu nebo byli nějak blo-
kováni v jednání ohledně financová-
ní koupě. Považoval bych za absolut-

ně neospravedlnitelné zdržovat kvůli 
výhradám několika osob privatizaci 
stovek bytů. Kromě toho by to ve vý-
sledku poškodilo bezpočet dalších 
lidí z obecních domů vyžadujících re-
konstrukci. Zmíněné rozhodnutí bylo 
projevem odpovědnosti.
Kritici privatizace poukazují mj. také 
na to, že na stavbě najdeme nedoděl-
ky a že nejsou hotové všechny sadové 
úpravy. Nechce obec prodávat za kaž-
dou cenu, i když domy nejsou k prode-
ji připraveny?

Každý nájemník si jistě udělá svůj 
názor na to, jaký majetek a za kolik 
nabízíme. Odkoupení bytu je možnost, 
nikoli povinnost. Pokud ji kterýko-
li z nájemníků nevyužije, zůstává na-
dále v nájemním vztahu vůči městské 
části. Nedodělky jsou na každé stav-
bě, na stavbě za více než dvě stě mi-
lionů korun jich je nepochybně bez-
počet. Při kolaudaci se všechny sepíší 
a stavební firmy je v dohodnutých ter-
mínech odstraní. To je zcela běžný po-
stup. A jestli někde dosud nedošlo 
k sadovým úpravám, které není možné 
provádět v zimním období? Pokud je 

to pro někoho důvod nekoupit si byt, 
tak prosím.
Na další rekonstrukce panelových do-
mů se počítá i s finančními prostředky 
získanými z III. etapy privatizace by-
tového fondu. Dříve bylo možné pro-
dávané domy několik let splácet, nyní 
se musí kupní cena uhradit po podpisu 
smlouvy v plné výši. Kupující nájem-
níci jsou oproti minulosti velmi znevý-
hodněni, nemyslíte?

Není to pravda. Podobná tvrzení 
jsou jen populismus. Když jsme v roce 
1991 začínali domy privatizovat, neby-
ly k dispozici žádné hypotéky a podob-
né finanční služby. Navíc jsme prodávali 
domy se zanedbanou údržbou, ve špat-
ném technickém stavu. Podmínky priva-
tizace prostě odpovídaly tehdejší době. 
Oproti tomu dnes je možností, jak kou-
pi domu financovat, celá řada. Všem ná-
jemníkům, kterých se III. etapa privati-
zace týká, bych chtěl upřímně vzkázat, 
aby si tuto příležitost řádně promysleli 
a vyhodnotili všechna pro a proti. Jsem 
přesvědčen, že možnost bydlet ve vlast-
ním si nechá ujít jen málokdo.

Připravil Petr Blažek

Privatizaci bytů v opravených panelových domech nelze zdržovat

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Dopravní omezení 
čekají i Prahu 3

Obec jako odpovědný hospodář se 
o svůj majetek musí starat. Pokud se mu 
nemůže dostatečně věnovat, měla by jej 
prodat. Obě tyto premisy se protínají 
ve snaze městské části Praha 3 o to, aby 
domy v jejím vlastnictví byly postupně 
privatizovány. Uvedený typ privatiza-
ce může mít různé formy a adresáty, ale 
má jediný cíl: lepší dlouhodobou péči 
o konkrétní budovy, kterou zcela jistě 
poskytne soukromý a osobně zaintere-
sovaný vlastník.

Praha 3 se touto cestou vydala ihned 
po roce 1990. Klasické cihlové domy 

prodávala družstvům nájemců. Ale co 
s panelovými? Je známo, že jejich vý-
stavba měla „definitivně vyřešit by-
tovou otázku“. Slibovala to většina 
komunistických prezidentů, počínaje 
Anto nínem Novotným. Ponechme stra-
nou, že problémy s bydlením tím vyře-
šeny nebyly. Zaměřme se na panelové 
dědictví, které je na území Prahy 3.

Pro ty nejstarší, resp. nejvíce zane-
dbané domy prosadila radnice způsob,
jak jejich životnost prodloužit, život 
v nich zpříjemnit a zároveň zlepšit jejich 
estetický účinek. Systém rekonstrukcí,

zateplení, přístaveb výtahů a nástaveb
na plochých střechách probíhá v Pra-
ze 3 již několik let. Právě tímto způso-
bem se obec stará o budovy, které by 
jinak upadaly do stále horšího a ob-
tížněji napravitelného stavu. Jejich ná-
sledný prodej podle zákona č. 72/94 Sb. 
(jako jediný z těch, které se věnují na-
kládání s majetkem obce, dává před-
kupní právo nájemcům) byl zatím té-
měř 100% úspěšný.

Věřím, že stejný výsledek přine-
se i největší investiční akce radnice 
od roku 1990 – realizace rekonstrukcí

panelových domů a nástaveb na síd-
lišti Chmelnice. Předpokládám totiž, 
že nájemci a jejich rodinní příslušní-
ci si uvědomí výhodnost nabídnutého 
obchodu.

Kompletně opravený dům s krás-
nými novými byty by nepochybně rád 
koupil soukromý investor. Právě apli-
kací zákona č. 72/94 Sb. ale nájemce 
neobcházíme. Už z toho je zcela zře-
telné, že obec své občany preferuje. 
Další vstřícnost MČ spočívá v tom, 
že za cenu rekonstrukce je de facto 
nabízena podstata. Kde dnes v Pra-
ze koupíte neobsazený byt za ce-
nu 10 000 Kč/m2? Nájemce jej kupu-
je pro svoje použití, i když „trochu“ 
později než po jeho výstavbě. Kdysi 
se nám říkalo, že bydlení je zadarmo. 
Není, nikdy nebylo a nebude. Jedním 
z výsledků tohoto klamavého tvrze-
ní je právě obrovská zanedbanost do-
movního fondu, s kterou se nyní tak 
obtížně vypořádáváme.

Nemělo by se také zapomínat na to, 
že k prodeji se nabízí zrekonstruova-
né bytové jednotky v domech, které 
se díky upraveným společným částem, 
nové fasádě, oknům či vstupním dve-
řím od těch klasických panelových liší 
naprosto zásadním způsobem. Nájemci 
tu prožili mnohdy celý život, včetně po-
sledních nepříliš příjemných měsíců re-
konstrukce. Té by se však stejně nevy-
hnuli. A pokud tvrdí, že by v jejich režii 
byla snazší? Nebyla, pouze by se na ní 
nemohli domluvit.

Nyní se tedy obyvatelé opravených 
domů v ulicích K Lučinám a K Chmel-
nici mohou rozhodnout, zda využijí na-
bídky ke koupi bytu. Jsem přesvědče-
na, že všichni, kteří ji přijmou, časem 
– až opadnou emoce zbytečně rozvíře-
né – ocení, že bydlí ve svém.

 Milena Kozumplíková,
zástupce starosty

Bydlení nikdy nebylo zadarmoNa kolik by 
přišel odklad  
prodeje bytů?

Je snad obecně známo, že výjimka 
vy jednaná s Evropskou unií, díky níž 
můžeme nyní opravovat byty a stavět 
nové se sazbou DPH ve výši 5 %, pla-
tí pouze do konce roku 2007. Okamži-
tě poté dojde k nárazovému zdražení 
všech oprav bytových domů kvůli po-
vinnosti platit daň odpovídající sazbě 
19 %. Naše městská část proto v loň-
ském roce zahájila svou dosud nej-
větší investiční akci v rozsahu téměř 
čtvrt miliardy korun – současnou kom-
plexní rekonstrukci 5 domů spojenou 
se vznikem nových bytových jednotek 
v nástavbách.

Základním předpokladem pro fi nan-
cování všech dosud provedených re-
generací bytového fondu je následný 
prodej bytů nejen nových, ale zejmé-
na stávajících. Zisky slouží k zaplace-
ní provedených oprav a zhodnocení 
domů (zateplení, výměny oken, zlep-
šení statiky atd.), příp. k odstartová-
ní rekonstrukcí dalších. Veškeré před-
chozí akce tohoto typu bylo možné 
díky pozvolnému postupu hradit z roz-
počtu MČ.

Na regeneraci domů v ulicích K lu-
činám a K Chmelnici bylo vzhledem
k rozsahu nezbytné získat peníze ta-
ké odjinud, MČ si proto vzala úvěr 
od banky. Aby překlenula období, 
než se začnou byty prodávat, zajisti-
la si splácení až od půlky letošního 
roku, a to ve výši 8,3 mil. Kč měsíčně. 
Úroková sazba byla sjednána nesmír-
ně výhodně – na 0,75 % nad PRIBOR 
(sazba na českém mezibankovním 
trhu peněz), což v dnešní době zname-
ná 3,61 %.

S touto situací můžeme být spoko-
jeni až do okamžiku, kdy vše poběží 
podle plánu. Na včas nesplacené část-
ky však budou bankou uvaleny sankč-
ní úroky, jejichž úroková sazba je dvoj-
násobná, tj. aktuálně 7,22 % (to je 
naštěstí opět velmi nízká výše).  Cel-
kem jednoduše si můžeme vypočíst, 
kolik by MČ stálo, kdyby prodej bytů 
odložila. Tak např. v případě půlroční-
ho odkladu bychom na úrocích vyda-
li o téměř 4 mil. Kč více, za rok by to 
činilo 9,3 mil. Kč. Možná to v celko-
vém součtu výdajů nevypadá tak hro-
zivě, ale chtěl by to někdo z nás pla-
tit, kdyby to bylo z vlastního? Já tedy 
rozhodně ne! A nechci to hradit ani 
z obecního rozpočtu, protože si umím 
představit lepší využití takto zbytečně 
ztracených peněz.

Je nutné říci toto B k vyřčenému 
požadavku několika nájemců v dotče-
ných domech na pozastavení prodejů 
bytových jednotek. Měli by si uvědo-
mit, že namísto schválení jimi navrho-
vaných dalších slev by MČ byla třeba 
naopak nucena cenu navýšit o zapla-
cené sankční úroky. Na laciná politic-
ká gesta, jimiž bychom se snad zalíbili 
některým z obyvatel 5 domů v Praze 3, 
ale v jejichž důsledku by obec přišla 
o miliony korun, nepřistoupíme.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

RAD_05_03.indd   1RAD_05_03.indd   1 27.4.2005   12:14:3727.4.2005   12:14:37



4  KULTURA Radniční noviny Prahy 3 5   2005

INZERCE

Nová média ve službách umění
   Ve dnech 9. až 12. 5.
se v Praze uskuteční 
druhý ročník mezi-
národního festivalu 
ENTERmultimedia-
le, který se zaměřuje
na uměleckou tvorbu
spojenou s novými 
médii. Jeho pořada-

teli jsou Mezinárodní centrum pro umě-
ní a nové technologie (CIANT) a Pa-
lác Akropolis, jehož ředitele Jaroslava 
Raušera jsme se zeptali:
Od prvního ročníku festivalu uplynu-
lo již 5 let. Proč taková časová prodle-
va? Čeká nás další pokračování až v ro-
ce 2010?

Organizování festivalu v oblasti no-
vých medií je dodnes pro každého pro-
ducenta stále ještě příliš riziková oblast. 
Před 5 lety, kdy jsme na festivalu partici-
povali organizačně, ale nebyli jsme hlav-
ními producenty, dokonce hraničila s ry-
zím experimentem. Je pravda, že naše 
kulturní veřejnost dosud toto umělecké 
teritorium neobjevila. Jsme ve věci osvě-
ty na samém počátku. Festival bychom 
rádi pořádali pravidelně, ale sami neví-
me, jaká bude odezva.
Přinese druhý ročník nějaké změny 
v organizaci festivalu?

Zásadní změny jsou tři: 1. Hlavním 
organizátorem je společně s Palácem 
Akropolis také CIANT – progresivní 
a mezinárodně aktivní organizace v ob-
lasti nových médií. 2. Festival bude tak-
řka výhradně žižkovskou záležitostí – 
kromě akcí ve Francouzském institutu 
se s jednotlivými jeho představeními či 
expozicemi setkáme v Akropoli, Národ-
ním památníku na Vítkově a žižkovské 
televizní věži. Chceme podtrhnout urči-
tou výjimečnost, kterou v rámci pražské 
kulturní nabídky Žižkov dlouhodobě 
zastává. 3. Přehlídka v sobě obsahuje zá-
věrečnou prezentaci jednoho úspěšného 
mezinárodního projektu, který podpo-
řila Evropská unie v programu Kultu-
ra 2000.
Experimentální představení a výstavy 
spojené s počítači a internetem se vyzna-
čují mj. tím, že jsou daleko více ovlivni-
telné samotnými diváky. Nepředstavují 
v tomto aspektu ohrožení pro „tradič-
ní“ umění? Nebudou lidé, kteří se setka-
jí např. s interaktivní instalací, již nespo-

kojeni se zarámovanými a neměnícími 
se obrazy?

Mladá generace je již odkojena inter-
netem, empétrojkami, počítačovými hra-
mi a esemeskami. Interaktivita je pro ně 
přirozená forma komunikace. Pasivní
sledování divadelního představení nebo 
koncertu klasické hudby je často ne-
vzrušuje tolik jako generaci jejich rodi-
čů, pro které umělec na jevišti byl vždy 
spíše „vysněnou modlou“. A současní 
tvůrci na tuto změnu přirozeně reagují.

Jiným faktorem je programová více-
oborovost těchto postupů. Je zajímavé, 
že např. tradiční umění čínské, které je 
časově starší než to evropské, je para-
doxně mnohem bližší současnému me-
zioborovému multimediálnímu pojetí.
Uvědomil jsem si to minulý rok, kdy 
jsme v Paláci Akropolis uvedli peking-
skou operu. Ta představuje velmi starý 
a vysoce respektovaný umělecký obor, 
který v sobě sdružuje herectví, hudbu, 
zpěv, tanec, recitaci, výtvarné, ale také 
např. bojové umění.

Co byste rád z festivalové nabídky zvlášť 
doporučil? A na co se Vy osobně nejví-
ce těšíte?

Ve spolupráci s Francouzským insti-
tutem uvedeme ve čtvrtek 12. 5. v Ak-
ropoli výjimečnou choreografii Ra-
chida Ouramdane, který sám tanečně 
ztvárnil náročné téma Utajených po-
dob smrti, jak se představení jmenu-
je. Hned v první den festivalu (9. 5.) se
já osobně velmi těším na premiéru no-
vé verze interaktivní hudební instalace
R. G. B., na níž se podílejí se svými 
spolupracovníky dva vynikající čeští
multimediální umělci nejmladší gene-
race – Tomáš Dvořák (alias FLOEX) 
a Matouš Godík (alias ZKa4T). Jejich 
„předskokany“ budou již v neděli ve-
čer světoznámí ZEN TV se svou origi-
nální audiovizuální show.

Velkým příslibem je také zcela oje-
dinělá výstava uměleckých projektů, 
které buď přímo využívají, nebo se ji-
nak vztahují k fenoménu počítačových 
her (k vidění bude v žižkovské televiz-
ní věži). Třešničkou na dortu by mělo 
být premiérové uvedení interaktivní 
performance Virus (10. 5. v Národním 
památníku na Vítkově), kterou režíru-
je ředitel střediska CIANT Pavel Sme-
tana. Jde o velmi náročné představení, 
kombinující pokročilé technologie, mo-
derní choreografii (Emilio Clacagno), 
3D grafiku (Pascal Silondi) a součas-
nou „vážnou“ hudbu (Ivan Acher, Mi-
chal Nejtek). Festival si svým progra-
mem hledá diváky napříč generacemi.

Připravil Patrik Benda

Na charitativním koncertě pro českou
pobočku Amnesty International, kte rý 
se koná 28. května v Paláci Akropolis, vy-
stoupí The Ecstasy of St. Theresa spolu 
s Nana Zorin. Tématem večera jsou „Že-
ny v ozbro jených konfliktech“. Tisková 
mluvčí AI Eva Dobrovolná k tomu uvá-
dí: „Když v zemi vypukne válka, počítá-
me ztráty na počtech vojáků, technice či 
dobytých územích, ale skrytými oběťmi 
jsou především ženy a děti. Ztrácí živite-
le rodiny, často i domov, muži odcházejí 
do boje a veškeré starosti o přežití tak 
zůstanou na ženách, které také musí čelit 
vzrůstajícímu násilí, jež ozbrojené kon-
flikty provází.“ Výtěžek z koncertu bude 
určen ženám z území pustošených vál-
kou, které se nyní nacházejí v českých 
uprchlických táborech. Některé z nich se 
v Akropoli osobně představí. -red-

Ecstasy of St. Theresa pro Amnesty

Severní vítr v kině Aero

Není divu, že ve výběru 14 filmů ze se-
verní Evropy, které budou promítány 
koncem května (24. – 29. 5.) v kině Aero, 
bude hned 4 snímky zastoupeno dílo 
I. Bergmana (Lesní jahody, Mlčení, Scény 
z manželského života a Fanny a Alexan-
dr). Stále je to totiž nejslavnější filmový 
tvůrce z těchto končin a pro leckterého 
českého diváka možná jediný známý. 
Přehlídka nazvaná „Severák“ chce při-
tom ukázat, že mezi svými krajany a sou-
sedy má velmi zdatné následovníky.

K vidění tak v Aeru bude např. první 
a zatím poslední film A. Kaurismäki-
ho – Zločin a trest a Muž bez minulosti 

(viz foto), subtilní komedie Povídky z ku-
chyně B. Ha mera, pochmurní Andělé 
všehomíra F. T. Fridrikssona či zneklid-
ňující filmové podobenství o civilizační 
krizi Písně z druhého patra R. Anders-
sona. Přehlídka snímky Rodinná oslava, 
Idioti, Italština pro začátečníky a Starý, 
nový, půjčený a modrý představí také to 
nejlepší, co zatím bylo realizováno pod-
le zásad Manifestu Dogma 95 (důraz je 
kladen na „pravdivost“ natáčení – povo-
leno je pouze ruční kamerou, v reálných 
prostředích, bez optických efektů a od-
děleného zaznamenávání zvuku apod.). 

-red-
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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

JIS – JIStota kvality od roku 1991
Nûmeck˘ profil REHAU • Celoobvodové kování ROTO NT
bezpeãnostní prvek, mikroventilace, kompletní dodávka na klíã, ‰irok˘ v˘bûr doplÀkÛ

PLASTOVÁ OKNA A DVE¤EPLASTOVÁ OKNA A DVE¤E

V˘roba a prodej: • 252 25 Zbuzany 222252 25 Zbuzany 222, tel./fax: 257 961 150 • e-mail: zbuzany@jis.cz
Obchodní kancelář: • 140 00 Praha 4140 00 Praha 4, Komor�anská 28, tel./fax: 241 770 427 • e-mail: modrany@jis.cz 
• 186 00 Praha 8-Karlín, ·aldova 406/28, tel.: 222 324 000, fax: 222 324 001 • e-mail: karlin@jis.cz

www.jis.cz * akční nabídky
DrÏitel certifikátu âSN EN ISO 9001:2001

* množstevní slevy

JIS_Inz_133X51_mnohoPha.indd 1 21.2.2005 22:45:42

Štítného 14, 130 00 Praha 3, tel. : 775 259 866, fax: 222 780 459
www.anubis-restaurant.cz, info@anubis-restaurant.cz

Kvalitní služby pohostinství (HACCP) pro jednotlivce i skupiny, rodinné oslavy, jubilea 
i firemní akce v netradičním interiéru egyptského stylu. Posezení a tanec v magickém 
prostředí sklepních prostor music clubu s vodními dýmkami. To je Anubis - poznejte nás.

Baletní škola  Baletní škola  
BcA. Jána Nemce,BcA. Jána Nemce,

emeritního sólisty NDemeritního sólisty ND
Koněvova 19, Praha 3

uvádí za podpory MČ Praha 3

koncert voncert vítězů ů VI. ro. ročníku amatku amatérskrské é soutsoutěžěže e 
klasickklasického baletuho baletu „Ašskský ý ststřevevíčíčekek“ 

dne 22. kvdne 22. května 2005 ve 14.00 hod.tna 2005 ve 14.00 hod. 
v Kongresovém centru hotelu Olšanka.

Zápis dpis dětíí od 5 do 14 let na školní rok 2005/06 se uskuteční 

ve středu 15. 15. června 2005 v 17.30 hod.ervna 2005 v 17.30 hod. na adrese školy.

Bližší informace na tel. č.: 603 326 720

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

Zpozorněte! Jak to, že vůbec 
mluvíte? Přemýšleli jste 
o tom někdy? Všichni jsme 

se ve škole učili cizí jazyk, ale 95 % 
z nás ho neovládá. A ještě si myslí, 
že jsou na jazyky hloupí. 

Jenže to je omyl. Nejsme hlou-
pí. Protože kdybychom byli, pak 
bychom se nenaučili ani mateřský 
jazyk. Dokonce i mentálně retar-
dovaní jedinci se naučí mluvit. 
Naučit se první (mateřskou) řeč 
je nejtěžší ze všech řečí. U dalších 
jazyků totiž můžeme porovnávat 
nové poznatky se starými. 

Rozhodující je jazykové prostře-
dí. Tříleté dítě asi 13 000 hodin ze 
svého života prospalo, ale dalších 
13 000 hodin na něj působilo ja-
zykové (zvukové) okolí. Nejdříve 
začalo chápat, pak mluvit a nako-
nec přišlo na řadu psaní a čtení. Ve 
třech letech již hodně rozumí a ta-
ké samo mluví, i když ještě ne „na 
úrovni“. Stejně tak, i když pomaleji, 
to zvládnou i retardované děti. 

Naše první řeč je čeština a další 
jazyk ovládají pouze děti z více-
jazyčného prostředí. Ve Švýcar-
sku a zemích Beneluxu je několik 
rozdílných úředních řečí a lidé je 
ovládají. Myslíte si, že lidé ve Švý-
carsku nebo v Beneluxu 
jsou chytřejší než my? Ne, 
to určitě nejsou. Jen od 
dětství žijí ve vícejazyčném 
prostředí.

A nyní přijde to nejza-
jímavější. I když tomu asi 
nebudete věřit, přesto se 
vy dospělí můžete naučit 
další řeč stejně jednoduše 
jako kdysi svou mateřskou 
řeč. Čeští spoluautoři me-
tody TAXUS Learning® 
Ivo Toman a Martina Krá-
líčková spojili postup malých dětí 
s moderními poznatky o mozku. 
Využili i toho, že vy již umíte 
číst, a tedy dokážete zapojit obě 
mozkové polokoule současně: po-
sloucháním originální angličtiny 
a čtením doslovných překladů. 
Doslovné překlady jsou z hlediska 
češtiny nesprávné, ale pro pocho-
pení angličtiny správné, neboť an-

glicky mluvící lidé používají jiný 
slovosled než my. 

Pokud byste používali český slo-
vosled, cizinec by vám nerozuměl, 
i kdybyste vyslovovali jednotlivá 
slova správně. Takto se naučíte 

myslet anglicky a získáte i dobrou 
výslovnost. Špatný přízvuk mají 
lidé hlavně proto, že danou řeč 
nemají dostatečně dlouho „napo-
slouchanou“.

Teorii a gramatiku vůbec nepro-
bíráte. Tu pochopíte z doslovných 
překladů. Ostatně, děti jdou do prv-
ní třídy a gramatiku již umí. Až ve 
škole zjistí, jak je to vlastně „těžké“. 

Dokonce ani slovíčka se nebu-
dete učit a přitom s TAXUS Lear-
ning® získáte slovní zásobu přes 
4000 slov. 

TAXUS Learning® je vybaven 
pozitivními podprahovými zázna-
my. Kromě 9 modrých výukových 
CD obsahuje i 3 červená CD, která 
vám vytvoří tiché anglické prostře-
dí, a knihu s 270 obrázky, ve které 
je tato metoda podrobně popsaná. 
14 hodin mluveného slova obsahu-
je 7960 vět. 

Postup je jako u dítěte: nejdří-
ve poslouchat a pochopit, 
pak mluvit a nakonec číst 
a psát. Každý jiný postup 
je nepřirozený. Nejdříve si 
„vědomě“ projdete lekci 
na modrém audio CD. Pak 
si tutéž lekci na červeném 
CD pouštíte velice potichu, 
na samém prahu slyšitel-
nosti stále dokola. Musí to 
být tak potichu, že vás to 
nijak neruší, a vy se přitom 
můžete věnovat čemukoliv 
jinému. Dívat se na televizi, 

pracovat, bavit se, jet autem, spor-
tovat, prostě cokoliv vás napadne. 
Váš mozek se tím bude podvědo-
mě zabývat a vy se učíte, aniž byste 
však měli ty nepříjemné pocity, že 
se musíte učit. 

Navíc toto může „jet“ několik 
hodin denně u vás doma a celá 
rodina má tak vytvořeno anglické 
prostředí z výrazů, které již vaše 

podvědomí zná z doslovných pře-
kladů. Nemusíte se kvůli tomu 
odstěhovat do ciziny. To je ideál-
ní postup pro ty, kdo nemají čas 
na intenzivní „vědomé“ učení se. 
Což je vlastně většina z nás!

Zdá-li se Vám něco nadsazené, 
pak vězte, že pouze naše „racio-
nální“ školství v nás vypěstovalo 
poznání, že cizí jazyky jsou těžké. 
Systém výuky angličtiny ve škole 
je totiž špatný, neboť tam musíte 
ihned nahlas číst a psát. A hlavně 
učit se slovíčka. Biflování jednotli-
vých slov je přímo rakovinou pro 
naše znalosti jazyků. Proč? Ze dvou 
důvodů. 1. Vraťme se k dětem. Kdo 
z rodičů mluví na své děti jednotli-
vými slovy? 2. Samotné slovo navíc 
zní úplně jinak než slovo spojené 
s jinými do celých vět.

Tyto i další objevy metody 
TAXUS Learning® stojí 5990 Kč 
(nebo dobírka + 100 Kč, posílá 
se ještě v den objednání). Máte 
je napořád a navíc pro celou 
rodinu. Pro srovnání: jedna hodina 
konverzace s anglickým lektorem 
stojí v ČR asi 300 Kč na hodinu. 
Návratnost TAXUS Learning® je 
asi 20 takových hodin.

Máte málo času na učení a chcete 
poznat vylepšenou cestu poznávání 
dětí? Pak si objednejte u TAXUS 
International s.r.o., Na Pankráci 49, 
140 00 Praha 4, mobil: 736 611 114 
(nonstop), e-mail: martina@taxus.cz, 
www.taxus.cz. 

 Revoluční angličtina
Pro ty, kteří nemají čas se učit. Bez biflování a gramatiky.
Pro začátečníky, věčné začátečníky i pokročilé bez rozdílu věku.

A jak se tedy 
naučíte první řeč? 

TAXUS Learning® funguje u všech typů lidí

Obáváte se privatizace Vašich domů?
Nevíte, jak financovat koupi Vašeho bytu?
My Vám pomůžeme!

V souvislosti s privatizací Vašich domů se na Vás obracíme s nabídkou 
stavebního spoření s „Liškou“ (ČMSS), kde můžete získat velmi výhodné úvěry k financování Vašeho bydlení, 
a zvýhodněného bankovního účtu Poštovní spořitelny pro bytová družstva – POSTKONTO. U tohoto účtu 
v programu „Neziskový sektor“ bude Vaše družstvo osvobozeno od poplatků za vedení účtu a zasílání výpisů 
a navíc získáte zdarma 1 ks Maxkarty. 

Přejete-li si vědět víc, navštivte nás nebo zavolejte:
 Pošta Praha 3, Olšanská 9 – pí Marta Demlová, pí Stanislava Kahánková na přepážce Poštovní spořitelny, tel.: 267 196 263
 Pošta Praha 33, Zelenky Hajského 13 – p. Tomáš Roubal, poštmistr, tel.: 271 770 457, 606 282 019

 Těšíme se na Vaši návštěvu!!! Vaše Česká pošta, s. p.JAZYKOVÉ 
A VZDĚLÁVACÍ 
CENTRUM SLUNCE

nabízí intenzivní kurzy 
angličtiny, němčiny, ruštiny a italštiny 

V JIZERSKÝCH HORÁCH 
s ubytováním

 pro všechny věkové kategorie a úrovně znalostí jazyka 

 max. počet 3 až 4 osoby v hodině 

 individuální výuka 

 výuka 3x až 5x v týdnu – 1 až 4 hod. denně 

 ubytování v penzionu nebo hotelu, možnost stravování
     Spojte v létě příjemné s užitečným!

tel.: 603 316 157, email: verkahomolacova@tiscali.cz

Evropští demokraté Praha 3
Vás zvou v úterý 17. 5. 2005 od 18:00 hod. 

na besedu, na které vystoupí

Jana Hybášková 
poslankyně Evropského parlamentu
s přednáškou na téma

EVROPSKÝ PARLAMENT 
A EVROPSKÁ ÚSTAVA

Místo konání: Radnice Prahy 3, 
Havlíčkovo nám. 9, velká zasedací místnost

kontakt: T. Mikeska, tel.: 777 012 248

KOSMETICKKOSMETICKÝ Ý SALSALON
BOŘIVOJOVA 45, PRAHA 3 

OTEVÍRACÍ DOBA: 8.00 – 20.00 hod.

OD OD 2.2.  5. 20055. 2005  OPOPĚĚT VT V  PROVOZU! PROVOZU! 
Nabízí široké spektrum služeb a péče o vlasy, nehty, pleť, masáže, celé tělo:
� KADEŘNICTVÍ � SOLÁRIUM � KOSMETIKA � 
� MODELÁŽ NEHTŮ � CVIČENÍ  V SOUKROMÍ � 

 � MINIPOSILOVNA JEN PRO ŽENY � 
Při návštěvě salonu hlídání dětí (0–6 let) v dětském koutku 

přímo v domě – režim MŠ, 2 hodiny zdarma!
Návrhy účesu na počítači! Ptejte se na akce, které pro Vás připravujeme!

T ě š í m e  s e  n a  V a š i  n á v š t ě v u !

OBJEDNÁVKY NA TEL.: 222 715 874, 731 845 546
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU SLEVA 10 %

RAD_05_05.indd   1RAD_05_05.indd   1 27.4.2005   12:45:2227.4.2005   12:45:22



6  PROGRAMY A VOLNÝ ČAS Radniční noviny Prahy 3 5  2005
Květen

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

19. 4. – 19. 5. PAVEL NOVÁK – NEJEN 
KULATĚ (obrazy, grafika a plastiky)

24. 5. – 30. 6. RUDOLF MIKYŠKA –
OBRAZY (vernisáž 24. 5. v 17.00)

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  1. ne AFRIKA
11. st CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
13. pá NĚMÝ BOBEŠ
15. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
17. – 18. LIJAVEC
20. pá POSEL Z LIPTÁKOVA
22. ne 16.00 a 19.00 ZÁSKOK
24. út DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
25. – 26. ŠVESTKA
31. út VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ 

KNIHY

DIVADLO KONZERVATOŘE
  2. po Moliére: ŠKOLA PRO ŽENY
  9. po J. Garner: PROBOUZENÍ
16. po KONCERT (premiéra)
23. po B. Henleyová: ZLOČINY SRDCE 

(derniéra)
30. po Moliére: ŠKOLA PRO ŽENY

HOSTÉ 
ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC

  4. st P. Macháček: MLEJNEK 
(Divadlo Kámen)

  5. čt J. Kolár: KROKET 
(Divadlo Pibimpap-Rizoto)

  8. ne 14.00 O. Novotná: OŽENÍME 
VRATÍKA (Divadelní soubor Máj)

20. pá 8.30 a 10.00 PERNÍKOVÁ 
CHALOUPKA (Drak Hradec Králové)

21. so L. Smoljak: HYMNA aneb 
URFIDLOVAČKA (Studio Láďa)

29. ne J. K. Jerome: TŘI MUŽI VE ČLUNU 
(Divadlo F. X. Šaldy Liberec)

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

  1. ne 18.00 DÍVKA S PERLOU
20.30 TAKING OFF (FK)

  2. po 18.00 HLAS MOŘE
20.30 PÁD TŘETÍ ŘÍŠE

  3. út 18.00 SAMURAJ
20.30 OLD BOY

  4. st 15.30 SLAVÍCI V KLECI (FK pro SŠ)
18.00 ŽIVOT BRIANA (FK)
20.30 OLD BOY

OZVĚNY VISEGRÁDSKÉHO SEMINÁŘE
  5. čt 18.00 KRÁTKÝ FILM O ZABÍJENÍ

20.30 REVIZOŘI (FK)
  6. pá 18.00 POPEL A DÉMANT

20.30 SLUNEČNÍ STÁT ANEB 
HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY
22.30 METALLICA: SOME KIND 
OF MONSTER (noční projekce)

  7. so 17.30 MEFISTO
20.30 MÉ XX. STOLETÍ
22.30 SEX PISTOLS: DĚS A BĚS 
(noční projekce)

  8. ne 17.30 SOLARIS (FK)
20.30 ZRCADLO (FK)

  9. po 18.00 INVAZE BARBARŮ
20.30 5x2

10. út 18.00 STVOŘENI PRO LÁSKU
20.30 RAY

11. st 15.30 MEXICKÁ JÍZDA (FK pro SŠ)
18.00 SLUNEČNÍ STÁT ANEB 
HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY
20.30 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO 
ŠÍLENSTVÍ

12. čt 18.00 OLD BOY
20.30 KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK

13. pá 17.45 2046
20.15 PLECHOVÝ BUBÍNEK (FK)
23.00 PINK FLOYD: THE WALL

14. so 18.00 KILL BILL 1
20.15 KILL BILL 2
22.45 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ 
KOCOUR

15. ne 18.00 VĚČNÝ SVIT NEPOSKVRNĚNÉ 
MYSLI
20.30 METROPOLIS (FK)

16. po 18.00 MELINDA A MELINDA
20.30 SKŘÍTEK

17. út 18.00 ŽIVOT JE ZÁZRAK
20.45 SALÓ ANEB 120 DNÍ SODOMY 
(FK)

18. st 15.30 LÁSKA NA GRILU (FK pro SŠ)
18.00 PŘÍBĚH O UPLAKANÉM 
VELBLOUDOVI (FK)
20.30 PROTI ZDI

19. čt 18.00 BOKOVKA
20.30 OLD BOY

20. pá 18.00 KAFE A CIGÁRA
20.30 KOUŘ
22.30 PÁSMO FILMŮ TOMÁŠE 
VORLA

21. so 17.30 PIANISTA
20.30 REVIZOŘI (FK)
22.30 NONSTOP PÁRTY

22. ne 18.00 MILLION DOLLAR BABY
20.30 PÁD TŘETÍ ŘÍŠE

23. po 18.00 PROKLETÁ ARGENTINA
20.30 NEBE NAD BERLÍNEM (FK)

SEVERÁK – PŘEHLÍDKA FILMŮ 
SEVERNÍ EVROPY

24. út 18.00 ZLOČIN A TREST
20.30 MLČENÍ

25. st 15.30 S MILENKOU MÉ MATKY 
(FK pro SŠ)
18.00 MUŽ BEZ MINULOSTI
20.30 FANNY A ALEXANDR (FK)

26. čt 18.00 ANDĚLÉ VŠEHOMÍRA
20.30 DOGVILLE

27. pá 18.00 PÍSNĚ Z DRUHÉHO PATRA
20.30 LESNÍ JAHODY
22.30 STARÝ, NOVÝ, PŮJČENÝ 
A MODRÝ

28. so 18.00 RODINNÁ OSLAVA
20.30 IDIOTI (FK)
22.45 ITALŠTINA 
PRO ZAČÁTEČNÍKY

29. ne 18.00 POVÍDKY Z KUCHYNĚ
20.30 SCÉNY Z MANŽELSKÉHO 
ŽIVOTA

30. po 18.00 SKŘÍTEK
20.30 SLUNEČNÍ STÁT ANEB 
HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY

31. út 18.00 PROTI ZDI
20.30 HOTEL RWANDA

FILMY PRO DĚTI
  1. ne 15.30 SMOLÍČEK
  7. so 15.30 CESTA DO FANTAZIE
  8. ne 15.30 RUSALKA HOPSALKA
14. so 15.30 SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
15. ne 15.30 VYLÉČENÝ ČERTÍK
21. so 15.30 CESTA KOLEM SVĚTA 

ZA 80 DNÍ
22. ne 15.30 O PRINCEZNĚ, KTERÁ 

VŠECHNO VIDĚLA
28. so 15.30 HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ 
29. ne 15.30 VZPOURA HRAČEK

FILMY PRO SENIORY
  3. út 10.00 MILENCI A VRAZI
10. út 10.00 KREV ZMIZELÉHO
17. út 10.00 PŘÍBĚH O UPLAKANÉM 

VELBLOUDOVI
24. út 10.00 KOUSEK NEBE
31. út 10.00 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO 

ŠÍLENSTVÍ

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB 
 
  1. ne 19.30 THE EXPLOITED, 

host: KORUPCE
11. FESTIVAL

INTEGRACE SLUNCE 2005
Vstup na dopolední představení zdarma. Podrobný 
program najdete na www.festivalslunce.wz.cz.
  2. po 10.00 DIVADLO NESLYŠÍM BRNO: 

A je to!
3., 4. a 6. 9.00 vystoupení lidí zdravotně 

postižených i zdravých – zvláště dětí 
a mládeže, ale i dospělých (ze speciálních, 
základních a středních škol, ústavu 
sociální péče, domova pro zrakově 
postižené, střediska pro nevidomé či 
dětského domova + skupiny StefiDance)

  5. čt 10.00 workshop
  7. so 19.30 DIVADLO NAZKOUŠKU: 

Manon (premiéra k 65. výročí prvního 
uvedení Nezvalovy Manon Lescaut; 
pro zdravotně postižené vstup zdarma)

2. – 8. výstava – DIVADLO NESLYŠÍM BRNO

  2. po 19.30 DIVADLO NESLYŠÍM BRNO: 
Kytice

  3. út 19.00 EuroConnections 2005: JAGA 
JAZZIST + ALVIK

  4. st 19.30 Future First Line: SM LOMOZ *
  5. čt 19.30 MARSYAS *
  6. pá 19.00 Rock Cirkus 2005: POST-IT 

+ IMODIUM + COCOTTE MINUTE
  7. so 23.00 Poezie a hudba (na Malé scéně):

P. ČUČNIK, G. PODLOGAR 
a T. ŠKRJANEC + Slovenian after 
midnight party – DJ BIZZY & DJ DOJAJA

8. ne 19.30 MATT BLACK & JUXTA: Zen TV

ENTERMULTIMEDIALE 2
Představení, projekce či výstavy festivalu nových 
médií a technologií se uskuteční také v Národ-
ním památníku na Vítkově, v žižkovské televizní 
věži a ve Francouzském institutu. Podrobný pro-
gram najdete na www.entermultimediale.cz.
  9. po 19.30 EMA TOMATUCHA: R. G. B. 2

21.00 GAMEBOYZZ ORCHESTRA
10. út 21.00 SON – DA, PRIMOZ BEZJAK, 

MIHA CIGLAR & SAMO PECAR: 
Composition Nr. 27

12. čt 19.30 RACHID OURAMDANE: 
Utajené podoby smrti

14. so 19.00 VÄRTTINÄ (křest alba) *
15. ne 16.30 Listování (na Malé scéně): 

HEJHOLOU – Oceán moře (A. Baricco)
18.30 ISIS + JESU + MONNO *

16. po 19.30 Future Line: LIVING ROOM, 
host: PAVILON M2 *

17. út 19.30 KURTIZÁNY Z 25. AVENUE 
(křest alba)

18. st 19.30 GAIA MESIAH (křest alba) *
19. čt 19.30 Tolerance 2005: TAM TAM 

ORCHESTRA (křest alba) *
20. pá 19.30 KUMADRIVE *
21. so 19.30 WALTARI 

+ RIVIERA PLAYBOYZ
22. ne 19.30 BENEDIKTA (křest alba) 

+ BUDOÁR STARÉ DÁMY (křest alba) *
23. po 19.30 Future Line: ON AIR, 

host: ANHEAD *
24. út 18.30 5 let – 5 hvězd: SOUTHPAW, 

PRIESSNITZ, MEKY ŽBIRKA,TATA 
BOJS, MONKEY BUSINESS 
(narozeninová akce musicserver.cz)

25 st 19.30 ME´SHELL NDEGÉOCELLO
27. pá 19.30 Charitativní koncert Amnesty 

International: THE ECSTASY OF ST. 
THERESA + NANA ZORIN

28. so 19.30 BAUCHKLANG
30. po 19.30 DIVADLO NABLÍZKO: Tracyho 

tygr (tlumočeno do znakového jazyka)
31. út 19.30 Future Line: BBQ, 

host: KULIČKY ŠTĚSTÍ *

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

   4. st 19.30 KINSKY TRIO (L. van Beethoven, 
J. Brahms, D. Šostakovič)

  5. čt 19.30 5 minut před... (koncert ze skladeb 
konce 2. a počátku 3. tisíciletí –
V. Matoušek, P. Bakla, P. Haas, 
Z. Vostřák, S. Reich)

  7. so 15.00 C. KLUGE – soprán, J. MRÁZEK 
– tenor, V. STRNAD – klavír, 
M. HRACHOVINOVÁ – přednes
(poezie J. V. Sládka v hudbě –
B. Foerster, B. Smetana, J. Nešvera, 
Z. Fibich, A. Dvořák)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

11. st 19.30 J. PAZOUR – klavírní improvizace
12. čt 19.30 MIŠPACHA (chasidské písně 

a židovské příběhy)
13. pá 19.30 S. MALLICK – tanec kathak

Sandip Mallick je mistrem kathaku, klasického 
tance severní Indie, který se z původní chrámové 
podoby postupně vyvinul ve velké taneční umění. 
Jeho technika se opírá o propracovanou choreo-
grafickou řeč, znázorňovanou mudrami (gesta 
rukou), rytmickými pohyby nohou, expresí obli-
čeje a figurativními pozicemi těla. Zatímco forma 
kathaku se proměnila, nelze totéž říci o jeho obsa-
hu: i dnes zůstává převyprávěním mýtů a legend 
starověké Indie. Pozice těla a gesta představují 
hinduistické božstvo a legendární postavy.

18. st 19.30 IUVENTUS PAEDAGOGICA 
a hosté (J. Hilton, A. Caplet, F. Poulenc, 
J. Novák, J. Hanuš, Z. Lukáš, F. Pícha aj.)

21. so 15.00 V. HÁJKOVÁ – klavírní recitál 
(J. S. Bach, F. Chopin, L. Janáček, 
J. Gemrot, C. Debussy, F. Liszt)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

26. čt 19.30 V. VĚTVIČKA – autorské čtení
30. po 19.30 MARTA TOPFEROVA TRIO 

(tradiční latinsko-americká hudba 
i vlastní písně)

31. út 19.30 ŠKAMPOVO KVARTETO 
a M. TAN – klavír (S. Prokofjev, 
D. Šostakovič, A. Dvořák)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
21. 4. – 20. 5. Š. RADOVÁ – porcelán (4. a 18. 5.

 autorkou komentovaná prohlídka)
25. 5. – 17. 6. III. ŽIŽKOVSKÝ 

VÝTVARNÝ SALÓN MLADÝCH 
(vernisáž 25. 5. v 15.00)

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.

  2. po 20.00 T. Rychetský, D. Stránský: Č4yři 
+ Nanopicture (premiéra); T. Rychetský: 
Bezpředmětná křehkost

  4. st 20.00 Večer HAMU – K. Celbová: 
Moody; K. Veverková: Stopy naruby
+ XIX. nedokončená + Tvýma očima

5., 12., 19. a 21. 19.30 Uvolněte se, prosím 
(talk show J. Krause)

14. so 20.00 Večer HAMU – L. Holánková: 
Hamlet + Divocí koně (premiéra); 
B. Skalická: Protiklady? + Franceska 
Da Rimini

15. ne 20.00 Večer tří choreografů: J. Prouza, 
M. Ježková, K. Veverková

16. po 20.00 Divadlo Vizita: Laboratorní skaut
18. st 20.00 Večer HAMU – I. Dukić: Komedie 

del arte (Romeo a Julie); L. Mírková: Trio 
Life Moll

30. a 31. 20.00 Granhøj Dans: Obstrucsong 
(předpremiéra)

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. ne 16.30–19.00 Zamilovaná diskotéka s DJ 

Hobrem (cena 30 Kč, Beztížáci 15 Kč)
  5. čt 16.00 Turnaj karetních her (startovné 30 Kč)
6. a 27. 14.00–16.00 Arteterapeutická dílna pro děti 

od 6 let s rodiči i bez nich (cena 40 Kč) *
  7. so Vlak do Lhotky ve westernovém stylu 

(jízdenky zdarma) *
9.00–17.40 Arteterapie-artefiletika: Sen 
a pohádka (cena 340 Kč, studenti 240 Kč) *

13. pá 14.00–16.00 Šperky z přírodních materiálů, 
korálků atd. – výtvarná dílna pro děti 
od 6 let s rodiči i bez nich (cena 40 Kč) *
16.00–19.00 Hra s E. Špreňarovou –
pohybová dílna pro mládež od 13 let 
(cena 50 Kč) *

18. st 18.00 Akademie (v TJ Spoje, vstup volný)
20. pá 14.00–16.00 Ubrousková technika 

– výtvarná dílna pro děti od 6 let s rodiči 
i bez nich (cena 40 Kč) *

AKCE V KLUBU BEZTÍŽE 
vstup volný

  3. út 16.00 Vše, co jste chtěli vědět o drogách, 
ale báli jste se zeptat – anonymní povídání

4. a 25. 17.30 Klubové čtení – Hobit
11. st 16.00 Máme rádi zvířata
17. út 16.00 Dramatické hry
20. pá 16.00 Udělej si své letní tričko II
24. út 16.00 Herní klub Beztíže
 

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17)
26. čt 18.00 Povídání s prof. E. Ko-

hákem
Církev československá husitská – 
Žižkův sbor
(nám. Barikád 1)
  8. ne   9.00 bohoslužba doprovázená

 Truvérskou mší P. Ebena
  14.00 Ty-já-tr: Stopy k rozumu 

aneb Nadechni se, začínáme (diva-
delní představení)

22. ne 18.00 Geshem: Spirituály (kon-
cert ve prospěch Domu na půl 
cesty – Majáku)

24. út 18.00 Songová bohoslužba  
v rytmu 60. let

29. ne 17.00  Ty-já-tr: O překrásné Va-
silise (divadelní představení)

Galerie Krásova 37
(otevřeno denně v 13.00–18.00)
17. 4. – 15. 5. výstava T. Selingera 

„Halucinační olejomalby“
17. 5. – 15. 6. výstava K. Kočkové 

„Papíry – hadry – batika“
Guru Music Club
(Rokycanova 29)
18. st 21.00 Jablkoň (recitál)
Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  5. čt Fatty Lumpkin
12. čt Osmá velmoc
19. čt Echt!
26. čt Jack si udělal hračku + Obří 

broskev
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
10. út 17.00 J. Schütz: Jak se na Žiž-

kově vařilo a jedlo (přednáška)
31. út 17.00 ak. malířka H. Hošková: 

Vzpomínka na dětství prožité v kon-
centračních táborech

Národní památník na Vítkově
22. ne 10.00–17.00 otevřeno pro veřej-

nost v rámci Mezinárodního dne 
muzeí, v 10.00, 11.00, 14.00 a 15.00 
komentované prohlídky + výstavka 
k 60. výročí konce II. světové války 
(vstup zdarma)

Nová Trojka
(Jeseniova 19)
  3. út 9.30 a 10.30 muzikoterapie
4., 11., 18. a 25. st 15.00 dárková 

dílna (plážový ručník; talismany 
z bambulí; ozdoby do koupelny; 
malování na hedvábí)

  5. čt 10.00 hudební dílna
  9. po 12.00 oslava Dne matek na Pa-

rukářce
10. út 10.00 beseda na téma „Obdo-

bí vzdoru u dětí“
14. so 14.00 malování na hedvábí
16. po 10.00 oslava 2. narozenin Nové 

Trojky
17. út 19.30 linoryt (dospělí)
19. čt 16.00 Akademie hudebních a

výtvarných kurzů
21. a 22. 9.00 a 14.00 pletení košíčků 

(rezervace na tel. 605 514 046)
25. st 16.00 česko-anglický klub – 

pro děti od 4 let
Římskokatolická církev
10. út 18.00 M. Szabo a K. Sidon: 

Vyvolený Boží lid kdysi a dnes (be-
nefiční beseda s rabínem v Atriu, 
Čajkovského 12; vstup volný)

14. so   8.30 vycházka na Staré Měs-
to s prohlídkou Muzea Bedřicha 
Smetany a rotundy sv. Kříže (sraz 
na křižovatce Karolíny Světlé/Bar-
tolomějská)

  19.00 Adoremus (benefiční kon-
cert smíšeného pěveckého sboru 
ze Slo venska v kostele sv. Proko-
pa; vstup volný)

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
11. st 14.00 prohlídka zahrad Praž-

ského hradu (sraz na stanici tram. 
č. 22 a 23 „Královský letohrádek“)

20. pá 16.00 Albatros: Na rozmarné 
notě (pořad v Nové Trojce, Jesenio -
va 19; přezutí s sebou)

Vikadlo
(Bořivojova 86, galerie – Štítného 6)
  2. po 18.00 vernisáž výstavy fotogra-

fií L. Pavlucha „Přátelské setkání“
  8. ne 19.30 Divadelní scéna ZUŠ Ja-

na Zacha: Revue z Osvobozeného 
divadla V+W+J

13. – 15. III. prodejní a výstavní májové 
trhy (ve spolupráci s chráněnými 
dílnami) + doprovodný program:

13. pá 19.30 pohádková feérie
14. so 15.00 loutková pohádka s ži-

vými herci a velkými marionetami
15. ne 15.00 pantomima J. Kaftana 

a malá oslava jeho 70. narozenin
17. út 19.00 vernisáž výstavy J. Šimo-

nové „Mandaly v květu“
Vobejvák
(Štítného 8)
5. 5. – 6. 6. výstava obrazů R. Klimenta 

„Kundgebung über ein Total Expe-
riment und Phänomenologie in der 
Kunst“

VOŠUP a SUPŠ
(Žižkovo nám. 1)
  3. út 17.00 vernisáž výstavy obrazů 

P. Hampla (výstava potrvá do kon-
ce školního roku)

� Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856
� Koupím vláčky rozměr „HO“, lo-
komotivy, vagony, příslušenství, i ne-
kompletní. 222 720 186, 607 214 190
� Koupím z pozůstalosti dřevěné a ko-
vové rámy, hračky, skleničky, půllitr 
s cínovým víčkem, kufříkové gramo 
na kliku. Tel. 274 814 448
� Psací stroje, kalkulačky – opravy. 
Tel. 241 412 507 
� 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

� 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
� Ruštinu odborně, individuálně, lev-
ně, u mě nebo u Vás. Tel. 606 829 598
� Vyměním obecní 1+1 Praha 5 – Bar-
randov za větší obecní na Praze 1 až 7, 
jakékoli kategorie. Tel. 608 063 515
� Vyměním stát. 1+1 před pri-
vat., slunný a tichý, 4. p., výtah, 2x 
WAW, za pěkný 2+1 stát. nebo stát. 
před privat. Tel. 271 733 851
� Vyměním obec. 2+1, 60 m2, II. kat., 
na Ohradě – Žižkov, za podobný 
(i menších rozměrů) na Žižkově nebo 
jinde. Tel. 728 371 309
� Pronajmu hlídanou garáž v Chel-
čického ul. Tel. 602 181 582

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

KVĚTINÁŘSTVÍ FLOWERSDECOR
široký výběr květin, vazba, 

doručení, individuální přístup... 
otevřeno: po–pá 8–18, so–ne 10–16

Koněvova 74, P-3, www.flowersdecor.cz
tel.: 777 025 617, 604 526 510

NOVĚ

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 
kup
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Květnové 
domácí zápasy 
FK Viktoria Žižkov

  9. po 19.00 s MFK Ústí nad Labem
23. po 19.00 s AC Sparta Praha „B“
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V sobotu 5. května 1945 jsem seděl 
sám v otcově krámě na Poděbradově 
třídě (dnes Koněvova) a přemýšlel, co 
se bude dít, neboť šla šeptanda, že vče-
ra občané vymlátili kancelář Kuratoria 
na Strossmayerově nám. Asi v 11 hodin 
přijela z Prahy tramvaj ověšená cestující-
mi i na střeše a za ní druhá a lidé v nich 
volali: „Revoluce!“

Od roku 1944 jsem byl v ilegální or-
ganizaci Pěst, kam jsem se dostal přes 
svého spolužáka Jirku Spurného. Teď 
jsem čekal, že se mi ozve, co mám dělat, 
neb jsem měl na starost dvě své skupi-
ny. Zavolal, že nemá spojení se svým ve-
doucím, abych přišel k Jindřišské věži. 
Pokusil jsem se o to, ale na Karlově tří-
dě (Seifertova) a u Bulhara se stříle-

lo, že jsem nemohl projít. Proto jsem 
se vrátil...

V žižkovské sokolovně mezitím vznik-
la bojová jednotka, ale brali jen ty, kteří 
měli zbraň. Ve sklepě otcova krámu byla 
zakopána stará francouzská puška a re-
volver, vzal jsem je a radostně s nimi bě-
žel nastoupit. „Kde máš patrony?“ „Ne-
mám.“ „Jdi na radnici!“ Tam sice bylo 
mnoho beden s municí, ale nic mi nepa-
sovalo... Běhal jsem zoufale po domech, 
ale nikde jsem nic nenašel. Smuten jsem 
šel domů a vyvěsil československou vlaj-
ku, možná první na Žižkově. Odpoled-
ne se zastavil Spurný, že vedoucího nese-
hnal, ať si dělám, co chci. Večer přišel otec, 
divil se, že se válím doma. On je s mámou 
od rána v sokolovně. Máma vaří, on to 

roznáší po barikádách. S ním jsem se ve-
čer dostal do sokolovny i beze zbraně.

V neděli jsem dělal spojku s bojujícími 
na Vítkově. Při jedné cestě jsem u kolejí 
viděl staršího pána v uniformě italského 
legionáře, jak se blíží k tunelu, odkud ho 
ve tmě ukrytý esesák snadno a zbyteč-
ně zastřelil. A to jsem netušil, jak blízko 
jsem i já byl zbytečnému zranění... Když 
jsme večer seděli v sokolovně, někdo čis-
til pušku, vyšla rána a kulka se zavrtala 
do slamníku mně mezi nohama.

V pondělí dopoledne byly hlášeny po-
stupující tanky od Pražačky a narychlo 
ustavena družstva. Já dostal pancéřovou 
pěst, abych měl nějakou zbraň, ke které 
mi ovšem nikdo neuměl dát instrukce. 
Pod velením četaře Holíka jsme obsadili 
barikádu v Hákově ulici, naproti na vrchu 
Vítkově byl německý kulomet, ale nestří-
lelo se. Zrovna vynášeli z domu nějaké-
ho mladíka, neopatrně zacházel se zbraní 
a náboj mu roztrhl břicho. Jen si pamatu-
ji, jak se mu střeva courala po zemi.

Později jsem byl poslán s jiným mladí-
kem podívat se do Biskupcovy a Mlado-
ničovy (Jana Želivského). Narazili jsme 
na německý tank, který jak nás spatřil, 
hnal se po nás. Jen taktak jsme před je-
ho sprškou z kulometu uskočili za roh. 
Pak chtěl projet Poděbradkou, zastavil 
se u Ševčíkovy ohrady s dřívím a vystře-
lil dvě střely. Jedna dopadla neškodně 
u Lékárny Karla IV. (Černínova) a dru-
há zabila pana Tesaře na rohu Roky-
canovy ulice, který právě vyšel ze své-
ho krámu s košilemi. Tento tank posléze 
zneškodnil pancéřovou pěstí spolužák 
Čeněk Tetaur.

Odpoledne přišla zpráva, že Němci 
postupují z Hrabovky nahoru Husovou. 
Naše družstvo přeběhlo ihned na bariká-
du u Pštrosa (pekařství na rohu Orebit-
ské), která byla ostřelována kulometem 
postaveným na Němci dobyté barikádě 
proti lázním. V noci jsme se stáhli a v úte-
rý se opět vrátili, tentokrát jsme byli 
ostřelováni z Památníku. Pomocník ku-
lometčíka Hauf vylezl na vrchol bariká-
dy, nedbaje našeho volání, aby se tak ne-
vystavoval. Stal se snadným terčem...

Ve středu 9. 5. od časných ranních ho-
din odjížděli Němci z Karlína přes Hra-
bovku k Bulharu. Velitel naší bariká-
dy poručík Zámostný zakázal střílet. 
Později jsem se sám vydal k Bulharu 
a cestou potkal tanky s ruskými vojáky. 

Když jsem ty umouněné mongolské tvá-
ře spatřil, padla na mě strašná tíseň, ne-
vím, proč jsem nepocítil radost ani nad-
šení. Odpoledne jsem šel domů, asi půl 
bloku pod sokolovnou Němci dláždili 
ulici. U chodníku pracoval muž bez ko-
šile, obklopen několika ženami. Do zad 
měl dlouhými hřebíky přibyto mnoho 
popsaných papírků. Ptal jsem se po příči-
ně takové surovosti. „Do toho se nepleť, 
to je Němec, ředitel kapslovny, pod kte-
rým ty ženy pracovaly!“

Asi za týden jsem přešel k strážnímu 
praporu na Smíchově. Hlídali jsem mos-
ty a učili se – trochu opožděně – zachá-
zet s puškou.

Jaromír Turek
(psáno v únoru 2005)
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Počátkem devadesátých let přijela 
do Prahy skupina holandských architek-
tů z města Middelburg, kteří se po ote-
vření železné opony toužili zúčastnit op-
timistického kvasu ve východní Evropě
a pomoci při „znormálnění“ poměrů 
v zemi, která jim byla sympatická. V Pra-
ze 3 byli vnímavě přijati a začali spolu-
pracovat jak s vedením obvodního úřa-
du, tak s architekty okolo Ivana Vavříka.

Jejich hlavním cílem bylo nastartovat 
obnovu do té doby bídně udržovaného 
domovního fondu a veřejných prostor 
města, ale možná i mezilidských vztahů. 
Vedení radnice v čele se starostou Mi-
chalem Borsem zásobovali množstvím 
příkladů, jak se s podobnými problémy 
vyrovnávali jinde, a pomáhali s aktuální-
mi projekty v Praze 3. Vlastně na základě 
jejich podnětů vznikl později fond ZMČ 
pro obnovu a rozvoj, který má v součas-
nosti blahodárný vliv na kultivaci Žižko-
va a Vinohrad.

Na vypracování modelového „parti-
cipačního“ projektu přestavby jednoho 
žižkovského činžáku se týmu architek-
tů dokonce podařilo získat finance pří-
mo od holandského státu. Výsledkem 
byla kompletní rekonstrukce obytného 
soukromého domu v Štítného 30 za ko-

ordinované spolupráce majitele domu 
se všemi nájemníky. Peníze na renovač-
ní práce byly zapůjčeny v bankách v Ho-
landsku, neboť tehdy u nás nebylo mož-
né získat hypotéku.

V počátcích své práce v Českosloven-
sku naráželi holandští odborníci na mno-
hé překážky – strnulost postkomunis-
tických institucí, neexistenci právních 
základů pro vznik obecně prospěšných 
organizací či fondů, nemožnost hypoteč-
ního úvěrování apod. Proto se obraceli 
na příslušná ministerstva i jednotlivé po-
slance a lobbovali za uspíšení vzniku po-
třebných předpisů a institucí. Jejich pozi-
tivní přínos pro rozhýbání občanské spo-
lečnosti, byť pouze lokálního rozsahu, 
nelze upřít.

Skupina zahraničních architektů pra-
covala na Žižkově s přestávkami něko-
lik let, její odchod vlastně potvrdil to, 
že domácí situace se přiblížila evrop-
ským standardům. Její vedoucí, architekt 
Wim Koiman, se v letech následujících 
pravidelně do Prahy vracel, protože zde 
kromě manželky nalezl i spoustu přá-
tel. Smutnou zprávou je, že tento nezdol-
ný optimista a milovník Čech 19. 3. 2005 
zemřel.

Zdeněk Fikar, architekt

Žižkovské kolonie
Málokdo dnes tuší, že Žižkov kdy-

si sahal až ke Královské, dnešní So-
kolovské třídě. Byl to pozůstatek 
dávných dob, kdy na jeho místě ješ-
tě nestál jediný činžák a kdy vlastně 
nebyl ani žádný Žižkov. Ke katast-
rálnímu území Královské Vinohrady, 
kde se tehdy rozkládaly jen zahra-
dy a v nich rozptýlené usedlosti, vilky 
a letohrádky, totiž na severu náleže-
la i vinice Sluncová s hospodářským 
dvorem zvaným Hajnovka. Po roz-
dělení Vinohrad ji zdědil Žižkov. Ani 
ona samozřejmě nebyla ušetřena teh-
dejší stavební horečky. Když pak byla 
vytrasována Královská jakožto pokra-
čování karlínské hlavní třídy a spojni-
ce dále na východ, připadl v prostoru 
křižovatky na Palmovce – na její jižní 
straně – jeden domovní blok, přes je-
hož dvůr procházela katastrální hra-
nice, celý k Žižkovu a byla mu přidě-
lena i žižkovská popisná čísla. Legen-
da vypráví, že toto horké území me-
zi Žižkovem a Libní bylo nazýváno

Štrasburk podle města, o které se pře-
tahovala Francie s Německem.

V praxi z této situace vyplývaly dvě 
věci – především zdejší školáci (a býva-
la jich téměř stovka) navštěvovali bližší 
a dostupnější libeňské školy, které však 
jakožto obecní byly vydržovány městem 
Libní (a po jejím připojení k Velké Praze 
hlavním městem). Žižkov se proto musel 
zavázat k finanční kompenzaci 4200 ko-
run ročně. Hůře na tom byli tři místní 
hostinští, ti totiž byli nuceni odvádět piv-
ní krejcar podle žižkovských tarifů, kte-
ré byly podstatně vyšší než libeňské. Je-
likož jej samozřejmě museli promítnout 
do cen, nemohli svým podstatně laciněj-
ším kolegům přes ulici vůbec konkuro-
vat. A přitom sem – na rozdíl od vlast-
ního Žižkova – nebyla zavedena ani 
elektřina. Roku 1892 proto podali peti-
ci za převod pivní dávky na roční paušál 
700 zlatých, ta však byla i přes podpo-
ru opozice zamítnuta, a to po podaném 
protestu Eduarda Žďárského, jenž sám 
byl majitelem hostince, avšak na Basi-
lejském náměstí. Žižkov tato svá pohra-

niční území definitivně ztratil počátkem 
třicátých let 20. století, kdy zde byl vybu-
dován libeňský plynojem, přičemž kata-
strální hranice se posunula více k jihu, 
dále od Královské třídy, a zdejší popisná 
čísla byla přenesena na nové žižkovské 
domy. Někdejší vinici Sluncovou pak po-
stihla řada dalších pohrom – její západní 
část byla zplanýrována při výstavbě síd-
liště Invalidovna, část východní o něco 
později při stavbě metra a tramvajové 
estakády mezi Ohradou a Palmovkou.

Žižkovskými koloniemi byly za I. re-
publiky nazývány také Hrdlořezy a Ma-
lešice, které se při administrativním dě-
lení Velké Prahy nepříliš šťastně dostaly 
pod Prahu XI. Pro obyvatele těchto za-
padlých vesnic bývala cesta na žižkov-
skou magistrátní úřadovnu takřka celo-
denním výletem, avšak přece jen na tom 
byli o něco lépe než sousedi ze Strašnic, 
kteří musili šlapat až do Vršovic a při-
tom v půli cesty míjeli pro ně nekompe-
tentní „úřad“ vinohradský.

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Z politických bojů v městě Žižkově XI.

Novinky 
pro seniory

• Všem členům a ostatním seniorům, 
kteří oslaví v květnu kulaté a půlkula-
té narozeniny, přejeme do dalších let 
hodně zdraví a osobní pohody. Bla-
hopřejeme: Zdence Arnoštové, Haně 
Doležalové, Květě Havelkové, Jaro-
slavě Linhartové, Jiřímu Mathesovi, 
Marii Petrové, Bláže Rachové, Aleně 
Šteincové a Zdeňku Vančurovi.
• Svaz důchodců ČR Praha 3 pořádá 
každé úterý, pokud to počasí dovolí, 
vycházky po Praze a okolí. Podmín-
kou je dosažitelnost městskou do-
pravou a délka trasy kolem 4 až 5 km, 
aby se mohli zúčastnit i méně zdatní 
(na delší pochody se lze vydat s tu-
ristickým oddílem). Informace o plá-
novaných vycházkách najdete ve vý-
věsních skříňkách SD Praha 3 nebo 
získáte v klubu v Hořanské 2 (otevřen
v pondělí od 14 do 16 hod.). Kontakt-
ní tel.: 222 727 256.

Za výbor SD Praha 3 Viktor Pelzel

Zánět průdušek – bronchitida I.
V sychravých dnech konce zimy a po-

čátku jara a mnohdy i jindy nás kromě 
rozličných lehčích onemocnění dýcha-
cích cest (rýmy, kašle apod.) a již ne tak 
banálních nemocí typu chřipky může 
postihnout také zánět průdušek neboli 
bronchitida.

Jedná se o postižení dolních cest dýcha-
cích – bronchů, která nejčastěji bývají způ-
sobena infekcí, ať již bakteriálního, nebo 
virového původu. U mnohých pacientů 
má zánět průdušek i alergickou složku. 
Z hlediska délky trvání obtíží jej dělíme 
na akutní (náhlý) a chronický (vleklý).

Akutní infekční bronchitidu předchá-
zí většinou onemocnění lehčího charak-
teru, které lze označit jako zánět horních 
cest dýchacích. Tuto situaci, kdy nás bolí 
v krku, kašleme či máme rýmu, známe 
každý a víme, že za pár dnů obtíže zmi-
zí. Nicméně někdy může dojít k situaci, 
kdy infekce „sestoupí“ do dolních částí 
dýchadel a může zde způsobit buď zánět 
plicní tkáně (tzv. zápal plic, o němž si po-
víme jindy), nebo právě zánět průdušek. 
Ten se projevuje především kašlem, vy-
kašláváním hlenů a potížemi při dýchá-
ní (dušností), ale také zvýšenou teplotou 
nebo horečkou, schváceností apod.

Uvedený stav samozřejmě vyžaduje lé-
kařskou péči, většinou bez nutnosti hos-
pitalizace. Předpisují se mukolytika, kte-
rá napomáhají vykašlávání, a při suchém 
dráždivém kašli a hlavně na noc antitusi-
ka (léky proti kašli). Nemocní by měli být 
v klidu, pít teplý čaj a doplňovat vitamíny. 
Je-li to potřeba, ordinují se také protiin-
fekční antibiotika nebo bronchodilatancia 
(léky k rozšíření bronchů), příp. jiné léči-
vé prostředky.

V příštím čísle Radničních novin Prahy 3 
se dozvíme více o chronické bronchitidě.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Zdravotnické okénko

Architekt Wim Koiman zanechal 
v Praze 3 svou stopu

Vzpomínka na květnové povstání na Žižkově

Fantův dům
Na snímku vidíme jeden z honosných 

neorenesančních domů, které se obje-
vují u hlavních tepen Žižkova – na Hu-
sitské ulici a navazující Koněvově nebo 
na dnešní Seifertově. Tento dům je 
na nároží ulic Husitské a U Božích bo-
jovníků (číslo popisné 89) a projekto-
val jej v roce 1886 vynikající architekt 
a profesor pražské techniky Josef Fan-
ta, autor secesní budovy Hlavního ná-
draží, domu Hlahol na Masarykově ná-
břeží nebo třeba studentských Hlávko-

vých kolejí na Novém Městě. Na Žiž-
kově si postavil vlastní dům, a proto-
že byl také vynikající malíř a dekoratér, 
tak si jej také sám vyzdobil sgrafity. Stav-
ba byla za první republiky nepříliš cit-
livě zvýšena o patro. Přestože jde o vý-
znamnou památku, hrozila domu dlou-
ho zkáza a nebezpečí není možná dosud 
zažehnáno. Doufejme, že bude zacho-
ván a že dojde i ke kvalitní opravě bo-
haté výzdoby průčelí i vestibulu, teprve 
potom jeho noblesa vynikne.

Zdeněk Lukeš,  historik architektury

Foto: Archiv Klubu fotografů amatérů v Žižkově Foto: Archiv I. Herolda

Praha 3 a moderní architektura III.

Foto: M. Koiman
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Nová okrsková služebna 
na Olšanských hřbitovech
V pátek 25. 3. byla za účasti náměstka primátora hl. m. Prahy 

Mgr. Rudolfa Blažka (na snímku vlevo), ředitele Správy praž-
ských hřbitovů Ing. Vojtěcha Gra-
metbauera (vpravo) a náměstka 
ředitele Městské policie hl. m. Pra-
hy Mgr. Ludvíka Klemy slavnostně 
otevřena nová okrsková služebna 
MP na Olšanských hřbitovech 
(u vchodu z ulice Vinohradská 
za Palácem Flora). Tímto se na-
plnila snaha vedení hl. m. Prahy 
a městské části Praha 3 o zvýšení 
bezpečnosti návštěvníků hřbitovů 
a ochrany majetku.

Služebna MP slouží jako záze-
mí pro tři strážníky-okrskáře, kteří 
na hřbitovech vykonávají zvýšenou 
hlídkovou činnost. Úřední hodiny

 jsou následující: po–ne v 9.00–10.00 
a 14.30–15.30 hod.

Bc. Dušan Machoň,
ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Kdo mě chce

1) 0704-05 desetiletý černý pes s pálením, dobrman standardní velikosti; hodný a po-
slušný, vhodný do bytu i ke starším lidem, slyší na jméno Ben. Nalezen 25. 3.

2) 0726-05 čtyřletý černý pes, větší kříženec labradora; hodný a čistotný, vhodný do bytu, 
rád chodí na dlouhé procházky. Nalezen 31. 3. na Žižkově.

3) 0796-05 roční hnědý pes s černým melírem, kříženec teriéra střední velikosti; milý, 
veselý a temperamentní, vhodný do bytu i domku se zahradou. Nalezen 8. 4. na roz-
hraní Prahy 3 a 10.

4) 134-2005 černobílá kočka, turecká angora. Nalezena na stavbě v Koněvově ulici.
5) 137-2005 černobílá kočka s delší srstí, matka dvou asi týdenních koťat. Nalezena 

tamtéž.

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

Základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody Koniklec (Chelčické-
ho 12) pořádá v letošním roce bezplat-
né ekologické výukové pro-
gramy určené pro žáky 4. až 
9. tříd základních škol. Od ja-
ra do podzimu s výjimkou let-
ních prázdnin se tak celé tří-
dy i s dozorem učitelů mohou 
na přibližně dvouapůlhodino-
vých vycházkách do přírody 
zábavnou formou seznámit např. s eko-
systémem malé vodní plochy či nivního 
a lužního biotopu.

Při plánování jednotlivých exkurzí 
třeba do Modřanské rokle nebo ke Kun-

ratickému potoku se bude brát zřetel 
na učivo, které daná třída zrovna pro-
bírá, proto budou mít zpravidla jedno 

dominantní téma – např. mi-
grace a rozmnožování obojži-
velníků, hnízdění ptáků, vodní 
rostliny apod.

Zájemci o výukové pro-
gramy se mohou podrobně-
ji informovat na http://csop.
koniklec.cz, na tel. číslech 

222 712 189, 777 156 537 (H. Jebavý) 
a 777 613 381 (M. Pouchová) nebo za-
sláním dotazu na csop@koniklec.cz 
a mpouchova@seznam.cz. 

-red-

Jaro je v plném proudu a to mimo 
jiné znamená, že je nevyšší čas mys-
let na letní dovolenou i školní prázd-
niny. Obojí je bohužel nestejně dlouhé, 
a tak mnozí rodiče přemýšlí, co naplá-
nují pro své děti. Přejí si, aby si jejich ra-
tolesti prázdniny opravdu naplno uži-
ly, a zároveň chtějí mít jistotu, že o ně 
bude dobře postaráno.

Možná jim s touto starostí může po-
moci Ulita. Nabízí klasické i odbor-
né tábory (sportovní, taneční a výtvar-
ný), soustředění stolních tenistů a nově 
i pobyt v Itálii u moře. Pro ty, kteří ra-
ději chtějí zůstat v Praze, zase připravu-

je na první tři červencové týdny boha-
tý program příměstský (každý všední 
den od 9 do 17 hod.) – výlety, sportová-
ní, koupání, výtvarné hrátky, hry, setká-
ní se zvířaty, jízdy na koních, pro umě-
lecky založené keramické dílny atd.

Spolehlivou péči o děti zaručují pe-
dagogové Ulity spolu s odbornými lek-
tory. Už teď se těší na kluky a holky, 
báječnou atmosféru a neopakovatel-
né zážitky.  Podrobné informace k na-
bídce letních táborů získáte na tel. 
271 771 012 nebo na www.ulita.cz.

Kateřina Němcová,
DDM Praha 3 – Ulita

Letní prázdniny se pomalu blíží...

Z tělocvičen na žižkovské kopce vy-
razili začátkem dubna místní i přespolní 
sportovci. Jarní závodění pod širým ne-
bem zahájilo v neděli 3. dubna na Vrchu

svatého Kříže I. kolo Pražského pohá-
ru v letním biatlonu neboli 29. ročník 
Žižkovské stuhy (1. snímek), v němž 
své schopnosti v běhu a střelbě změřilo

94 závodníků z 9 klubů z celé republi-
ky, včetně žižkovského Klubu biatlonu 
Kapslovna. Všichni ti, co se o jmenovaný 
sport zajímají, jsou zváni i na další kolo, 
které se uskuteční dopoledne 21. května 
opět na Parukářce.

O dva dny později, v úterý 5. dubna, 
se rychlýma nohama pro změnu roz-
hýbaly Židovské pece. Sportovní klub 
ZŠ Jeseniova spolu se školou zde to-
tiž uspořádal pro žáky 2. až 5. tříd již 
10. ročník Aprílového běhu. O vítězství 
v jedné z 8 kategorií (běh na 500, 700, 
900 a 1100 metrů, zvlášť dívky a chlap-
ci) se přišlo poprat celkem 294 dětí 
z 10 pražských škol, 7 byla zastoupe-
na Praha 3. Nejúspěšnějšími byli běž-
ci ze stáje ZŠ Jeseniova, kteří si odnesli 
celkem tři zlaté medaile.

Ve čtvrtek 7. dubna přišel na řadu ta-
ké vrch Vítkov, kde se konalo 3. kolo 
Pražského běžeckého poháru mládeže 
(2. snímek). Přespolního běhu mladší-
ho a staršího žactva a dorostu se zúčast-
nilo dohromady 162 mladých sportovců 

z různých pražských i mimopražských 
atletických oddílů. Organizace závodu 
se ujal opět SK ZŠ Jeseniova, zázemí 
zdarma poskytl Národní památník. -red-

Ekologické výukové programy v přírodě

Mezinárodní soutěž v pojídání fefero-
nek různé míry pálivosti (na snímku fa-
vorizovaný borec ze Slovenska) uspořá-
dali začátkem dubna ve Vinohradském 
kavárenském divadle neboli Vikadle, síd-
lícím ovšem v Bořivojově ulici na Žiž-
kově. K účasti na stupňovaném násilí 
na ústní dutině a hrdle (a posléze i jin-
de) byl neprozřetelně přemluven i šéfre-
daktor Radničních novin, který přišel ce-
lou akci jen fotografovat. K překvapení 
pořadatelů i svých soupeřů totiž relativ-
ně hravě zvítězil, maje zakrnělé chuťové 
buňky. Výhry – soudku piva – se nicmé-
ně v zájmu spravedlnosti zřekl.
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Stručně...
� TJ Sokol Žižkov I (Koněvova 19) 
nabízí od května do září k pro-
nájmu volejbalové kurty na vrchu 
Vítkov (ve všední dny v 14–20 hod., 
cena 145 Kč/hod.). Podrobnější infor-
mace na tel. 222 581 268.
� IX. ročník chodeckého závodu 
„Žiž kovská desítka“ se koná v so-
botu 14. 5. na Vítkově od 14.30 hod. 
(5 km – ženy, juniorky, dorostenky, 
žákyně, žáci) a od 15.15 hod. (10 km 
– muži, junioři, dorostenci). Více 
na www.praha3.cz.
� Mateřská škola Sudoměřská po -
řádá v úterý 17. 5. oslavu 20. vý-
ročí svého založení, jejíž program 
nabídne např. divadelní představe ní 
(v 9–10 hod.), ukázku práce dě -
tí ve třídách (v 10–10.30 hod.), 
ská kací hrad či výstavu na plotě 
(v 10–16 hod.). Všichni zájemci jsou 
srdečně zváni.

Střelba a běh na žižkovských kopcích

Pražská část Bambiriády se letos 
usku teční od 26. do 29. května na Vít-
kově. Návštěvníci se mohou těšit třeba 
na indiány, živá zvířata, dětské rádio, 
vodní bludiště, bojová umění, výtvar-
né hrátky a pohybové soutěže. Chybět 
nebude ani obří kolo, ping-pong ve vo-
dě, žonglování, tai-ji… Zájemci si také 
budou moci vybrat z široké nabídky 
letních táborů, výletů apod.

Smyslem této akce je hravou a zá-
bavnou formou upozornit na existenci 
mnoha nejrůznějších spolků a sdruže-
ní, které se specializují na smysluplné 
vyplnění volného času dětí a mláde-
že. Bambiriádní vstupenka je zadar-
mo a její držitelé navíc získají možnost 
bezplatného nebo zlevněného vstupu 
do řady kulturních a památkových ob-
jektů, např. do Národního muzea, Pa-
mátníku národního písemnictví, Poš-
tovního muzea či objektů Národní 
galerie. Více na www.bambiriada.cz. 

-red-

Za Bambiriádou na vrch Vítkov

Žánrově pestrou přehlídku hudeb-
ních těles z pražských uměleckých škol 
a profesionálních i amatérských sku-
pin (účast zatím přislíbily např. Ahmed 
má hlad – na snímku, Soil, GSB Band, 
JJ Band či Vertigo), výstavy fotografií, 
dětský koutek či závod tatínků s ko-
čárky nabídne již 5. ročník Žižkov-

ské smršti. Netradiční hudební festival 
pod širým nebem se letos koná opět 
na Vrchu sv. Kříže – Parukářce, a to 
20. a 21. května (v pátek od 16 a v so-
botu od 13 hodin, po oba dny do desí-
ti večer). Vstupné je dobrovolné. Více 
na www.ziskovskasmrst.cz.

-red-
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Žižkovská smršť popáté

Foto: J. Růžička
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