
Sandra Ferková
ze Žižkova ráda soutěží 
a zpívá. Letos v únoru 
se stala romskou 
královnou krásy.

Čtěte na straně 7.

Fotografická zátiší 
Karla Koutského jsou 
k vidění v nové galerii 
v Krásově 37. Nejen tam 
se v dubnu vystavuje.  

Čtěte na straně 4.

Centrum Nová Trojka 
se věnuje nejen dětem, 
ale i jejich rodičům. 
Zvláště maminkám 
na mateřské. 

Čtěte na straně 8.
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Ve čtvrtek 10. března ve tři 
hodiny odpoledne rozvinuli 
sta rosta Milan Český a jeho 
zástupkyně Milena Kozump-

líková z okna žižkovské radnice tibet-
skou vlajku. Praha 3 se tak už podesáté 
připojila k protestní akci na podporu 
okupovaného Tibetu, která se na ce-
lém světě koná v den výročí násilné-
ho potlačení protičínského povstání 
ve Lhase.

Třetí městská část svou účast na me-
zinárodní kampani Vlajka pro Tibet 
neomezuje jen na vyvěšení vlajky, ale 
v doprovodném programu se snaží šir-
ší veřejnosti přiblížit jak historii a sou-

časnost Tibetu, tak jeho zajímavou kul -
turní a duchovní tradici. Krátkým pro-
slovem jej zahájil starosta, který mj. 
uvedl:

„V roce 1996 byl Žižkov jednou 
ze čtyř českých radnic účastnících se 
této mezinárodní protestní kampaně,
v průběhu dalších let se přidalo více 
než 200 dalších. Takový zájem o pro-
blematiku Tibetu přičítám z nema-
lé části vlastní historické zkušenosti, 
kdy byla naše země dlouhé roky po-
znamenána politickou a duchovní ne-
svobodou. Určitě to ovlivnilo citlivost 
našeho vnímání v otázce porušová-
ní základních lidských práv kdekoli 
na světě.

Vojenské obsazení Tibetu a zásah
proti povstání v roce 1959 si vyžáda-
ly více než 80 tisíc lidských životů. 
Přes jeden milion Tibeťanů zemřelo 
ve věznicích, v pracovních táborech či 
v důsledku hladomoru. Z více než šes-
ti tisíc klášterů, chrámů a svatyní 
na území Tibetu zůstaly do dnešního 
dne méně než dvě desítky. Byla ukra-
dena cenná umělecká díla a poté zni-
čena nebo rozprodána.

Tuto mimořádně smutnou bilanci 
je potřeba stále připomínat. Přestože 
čínský režim přistoupil k demokrati-
zaci poměrů ve vlastní zemi v poměr-
ně velké míře, v otázce Tibetu bohužel 
vlastní historii dosud kriticky reflekto-
vat nedokázal. Otevřenou agresi navíc 
vystřídala promyšlená politika asimila-
ce, které měla a má za cíl úplnou ztrá-
tu identity původních obyvatel a po-

pření duchovního významu Tibetu. 
Pevně věřím, že tlak světového spole-
čenství, jehož je tato kampaň vyjádře-
ním, může svým dílem přispět k citelné 
změně poměrů.“

Na závěr své řeči vyzval starosta 
přítomné k minutě ticha za oběti čín-
ské agrese v Tibetu. Poté následovala 

hudební meditace, přednáška, prohlíd-
ka výstavy tibetského a nepálského 
umění, ukázka živých jaků s výkla-
dem a rozmetání mozaikové mandaly 
na radničním dvorku. Déle než dvou-
hodinový program ukončilo promítá-
ní krátkých filmů o Tibetu.

-red-

Jarní 
probuzení

Začalo roční období, které mnozí 
z nás považují za nejkrásnější v ro-
ce. Letos jsme si myslím sněhu užili 
více než dost a po velkých mrazech 
jen uvítáme více sluníčka. Oteplení 
však s sebou zároveň přináší i nut-
nost velkého úklidu. Tání odkrylo 
spousty odpadků a špíny na chod-
nících a v zeleni, a tak úklidové fir-
my pracující pro naši městskou část 
měly v uplynulých dnech plné ruce 
práce. Až dostanete do rukou dub-
nové číslo Radničních novin, mělo 
by už být všude zase čistěji.

Příchod jara zároveň umožňuje 
znovu se pustit do prací, které muse-
ly být kvůli zimě přerušeny. Jednou 
z nich je např. obnova uličního stro-
mořadí. V Biskupcově ulici se již za-
počalo s kácením nemocných stro-
mů, během dubna tu přibude téměř 
sedmdesát nových. Po zimní přestáv-
ce se rovněž pokračuje v opravách 
dětských hřišť na území Prahy 3. 
V blízké době to bude vidět na obou 
dětských hřištích na Židovských pe-
cích a také v ulici Pod Kapličkou. 
Čeká je úprava hracích ploch a osa-
zení moderními a bezpečnými herní-
mi prvky. Věřím, že se tu malým ná-
vštěvníkům bude líbit.

Opačným směrem než úsilí o to, 
aby naše městská část byla příjemným 
místem, směřuje vandalství a bezo-
hlednost některých lidí. Výsledek ta-
kového chování můžeme vidět třeba 
v nově upraveném prostoru vnitro-
bloku Radhošťská, kde už někdo sta-
čil ulomit dřevěnému krokodýlovi 
kus hlavy. Podobné bezdůvodné ni-
čení není ojedinělé, celkové škody 
jdou do statisíců, v případě poškozo-
vání herních prvků se navíc snižuje 
jejich bezpečnost. Pokud se s něčím 
takovým setkáte, dejte nám prosím 
vědět. Čím dříve budeme o problému 
informováni, tím dříve může být vše 
uvedeno do pořádku.

Ať jsou pro každého z vás příjem-
né jarní dny zdrojem dobré nálady 
a pohody.

Milan Český, starosta

Již podesáté zavlála na Žižkově tibetská vlajka

Rada hl. m. Prahy schválila mate -
riál, který se zabývá doporučeními vlo-
ni usta novené komise ke zřízení zón 
placeného stání a navrhuje stávající re-
gulaci parkování na části území Prahy 1 
rozšířit v následujících letech (v pří-
padě Prahy 3 počínaje rokem 2007) 
do dalších městských částí. Tento doku-
ment bude dále projednávat ještě praž-
ské zastupitelstvo, tj. není definitivně 
schválen.

Zmíněná komise, složená z politiků, 
odborníků a zástupců občanských ini-
ciativ, dospěla k závěru, že narůstající 
problémy s parkováním vyžadují roz-
hodné kroky. Vedle budování záchyt-

ných parkovišť, umístěných v návaz-
nosti na městskou hromadnou dopravu 
na okraji hlavního města, a systému 
podzemních i nadzemních hromadných 
garáží to bude především zavedení re-
gulace parkování na povrchu, a to pro-
střednictvím zón placeného stání v cen-
trální Praze.

Po vzoru velkých evropských měst 
by parkování ve vnitřní Praze bylo 
až na výjimky zpoplatněno tak, aby byli 
zvýhodněni rezidenti (občané v mís-
tě bydlící) a abonenti (občané a firmy 
v místě podnikající). Tento způsob eko-
nomické regulace je samozřejmě pře-
devším ze začátku nepopulární – kdo 

by chtěl platit za něco, za co dříve platit 
nemusel? Zkušenosti ale ukazují, že do-
mluvy, upozornění, příkazy a zákazy 
zpravidla mají daleko menší a krátko-
dobější efekt než finanční nástroje nu-
tící nás všechny zvažovat, jestli se nám 
vyplatí mít další a další auta či zda nut-

ně potřebujeme do centra Prahy jet 
svým vozem.

Diskuse o zavedení zón placeného
stání se v Praze vede již řadu let a loň ské -
ho roku vyvrcholila opakovaným pro-
jednáváním této problematiky Ra dou 
hl. m. Prahy a následným ustanovením 
komise, která právě regulaci parková-
ní řešila. Výsledkem je materiál, kte-
rý zónám říká „ano“, ale zároveň upra-
vuje jejich charakter a rozsah. Je jasné, 
že v jednotlivých městských částech 
musí tyto zóny vznikat tak, aby obča-
nům sloužily, a ne jim byly ke škodě.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty

Zóny placeného stání budou, ale později...

Městská část Praha 3 byla po listo-
padové revoluci jednou z prvních ob-
cí, které se rychle a razantně pustily 
do transformace majetkoprávních vzta-
hů v oblasti bydlení. Již v roce 1991 při-
jala radnice zásadní dokumenty, je-
jichž cílem byl převod velké části domů 
ve vlastnictví městské části, které neby-
ly dotčeny restitucemi, do rukou jejich 
obyvatel, tj. družstev nájemníků. Reago-

valo se tak nejen na důvody historické 
a politické, ale i na poptávku veřejnos-
ti. Privatizace domovního majetku byla 
v těchto materiálech popsána ne jako 
jednorázová záležitost, ale jako proces, 
který bude probíhat řadu let.

Množství žádostí obyvatel domů, 
které do dnešních dnů nebyly privatizo-
vány, o poskytnutí této možnosti je veli-
ké. Odpovědný vlastník tak velkého by-

tového fondu ale nemůže lehkomyslně 
vyzobávat jednotlivé rozinky z celkové-
ho koláče svého majetku, ale musí mít 
určitý záměr a postupovat systematic-
ky. Záměr je dán tím, jak chce MČ zís-
kané finanční prostředky použít, systém 
je vymezen kritérii pro výběr jednotli-
vých domů.

Na svém posledním zasedání schváli-
lo Zastupitelstvo MČ jako III. etapu pri-
vatizace domovního fondu záměr pro-
deje 80 domů ze Žižkova a Vinohrad. 
Po jejich znaleckém ocenění budou ná-
jemci bytů v nich osloveni dopisem sta-
rosty a vyzváni k založení právnické 
osoby a určení svých zástupců, kteří bu-
dou jejich jménem jednat. Do 90 dnů 
se musí rozhodnout, zda příslušný dům 
chtějí koupit, po této lhůtě jej bude 
možné nabídnout méně než polovině 
nájemců a v poslední fázi i pouze jed-
nomu z nich. Následně bude podepsá-
na smlouva a do dalších 90 dnů složena 
kupní cena.

Námitky nesouhlasících členů ZMČ 
jsou dle mého snadno vyvratitelné: sta-
novení určitého procenta nájemců, kte-
ří se musí zúčastnit koupě, jako základní 
podmínky pro privatizaci domu je logic-
ky nezdůvodnitelné; možnost splátko-
vání pouze populistické a velmi laciné 

gesto. Ano, v minulosti se domy v Pra-
ze 3 prodávaly na splátky, ale k tomu 
je třeba hned dodat, že v té době ne-
byly bankovní instituce připraveny po-
skytovat služby, které jsou nyní běžně 
k dispozici. Obec tuto dnešní profesio-
nální nabídku tehdy vlastně amatérsky 
suplovala.

Pro uklidnění všech, kteří nabízené 
domy chtějí koupit, musím zdůraznit, 
že s několika bankovními domy bylo 
jednáno o možnosti financování pro ku-
pující. Několik jednání bylo úspěšných, 
některá dokonce velmi. Finanční služ-
by, které se dnes nabízejí, mohou být 
určeny jak celému družstvu, tak jeho 
jednotlivým členům a sahají od kom-
binace hotovostního úvěru jednotlivců 
až po hypoteční financování celé koupě. 
Splácení může být rozloženo do dlouhé-
ho časového horizontu, a to i s možnos-
tí odkladu. Existuje stavební spořitelna, 
která je schopna s družstvem spolupra-
covat také v oblasti tvorby a použití fon-
du oprav poté, kdy je dům koupen, resp. 
zaplacen. Možností je zkrátka mnoho 
a záleží na vlastní volbě nájemců – bu-
doucích vlastníků, jaké zvolí. Komfort 
jednání i nabízených produktů je pod-
statně vyšší než u tolik neprávem popu-
larizovaného placení splátek obci.

Dalším důvodem proti splátkovému 
prodeji domů je též fakt, že splátky – 
de facto půjčky – zvýhodňují vybranou 
skupinu kupujících proti všem ostat-
ním, jimž tato možnost nebude poskyt-
nuta (např. těm, co bydlí tzv. „ve svém“, 
nebo nájemcům soukromých bytů nebo 
obecních v domech, které MČ nepro-
dává). Obyvateli Prahy 3 jsou přitom 
všichni stejným způsobem.

Zvolený postup prodeje navíc umožní 
okamžitě po převedení finančních pro-
středků na účet MČ investovat ve pro-
spěch občanů všude tam, kde je to dlou-
hodobě potřeba a kde každé oddalování 
změn jen zhoršuje situaci: např. do zkva-
litnění péče o seniory, regenerace kdysi 
vybouraného, nyní panelového středu 
Žižkova, výstavby garáží, realizace no-
vých ploch zeleně či opravy a údržby 
zbývajícího, podstatně menšího bytové-
ho fondu, který si MČ ponechala.

Ale zpět k vlastní privatizaci. Jsem 
přesvědčena, že je to krok správným 
směrem, který další části obyvatel Pra-
hy 3 umožní rozhodnout o svém bydle-
ní tak, jak oni sami chtějí. Není to po-
vinnost, ale možnost. Jak jí kdo využije, 
záleží jen na něm samém.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Bude pokračovat privatizace domů třetí městské části? Ano.
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Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad –
NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!

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

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

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

Městská část Praha 3, Úřad městské 
části, Odbor dopravy jako příslušný 
silniční správní úřad vyzývá v souladu 
s odst. 11 § 25 zák. č. 13/97 Sb., o pozem-
ních komunikacích, v platném znění, 
vlastníky reklamních zařízení zřízených 
resp. provozovaných na místních komu-
nikacích na území MČ Praha 3 bez po-
volení ke zvláštnímu užívání komuni-
kace k jejich odstranění.

Jedná se o reklamní zařízení, která 
jsou neoprávněně umístěna na místních 
komunikacích nebo na jejich součástech 
a příslušenstvích. Pokud vlastníci těchto 
reklamních zařízení neprokáží přísluš-
nému silničnímu úřadu jejich řádné po-
volení, jsou povinni je po zveřejnění vý-
zvy k odstranění na úřední desce ÚMČ 
Praha 3 odstranit. Nedojde-li k tomu 
v zákonem stanovené lhůtě, budou tato 
zařízení zakryta a následně odstraněna 
a zlikvidována na náklady vlastníka do-
tčené komunikace.

Uvedenou výzvou se Odbor dopravy 
ÚMČ Praha 3 připojuje k aktivitě Odbo-
ru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, která 
směřuje k odstraňování a proti umisťo-
vání nepovolených reklamních zařízení.

Ing. Martin Vančura,
vedoucí Odboru dopravy

Do téměř devíti tisíc domácností 
putují obálky s vyúčtováním

Všichni nájemci v domech, jež vlastní 
městská část Praha 3, ve svých schrán-
kách v nejbližších dnech najdou kaž-
doroční výpis vyúčtování služeb. Sprá-
va komunálního majetku Praha 3, která 
se o nemovitý majetek obce stará, dává 
v tuto chvíli dohromady vše, co musí 
tyto výpisy obsahovat, a začíná je rozesí-
lat nájemcům na téměř devět tisíc adres.

Součástí vyúčtování všech služeb po-
skytovaných uživatelům obecních ná-
jemních jednotek v loňském roce jsou 
např. náklady za ústřední dálkové vy-
tápění a za dodávku teplé a studené 
vody. Další položkou, ve které jsou za-
počteny i náklady na opravy a případ-
né výměny žárovek, vypínačů, spínačů, 
elektrických zvonků či osvětlovacích 
těles, je osvětlení společných prostor 
domu. Jako každoročně naleznou ná-
jemci na svých vyúčtováních také sumu 
placenou za úklid společných prostor
domu, odvoz odpadu či kontrolu a čiště-
ní komínů, případně náklady na opravu 
společných televizních antén. Obyvate-

lé bytů od 2. poschodí výše platí navíc 
oproti ostatním ještě poplatky za uží-
vání výtahu včetně revizí a některých 
oprav.

Povinností SKM je rozeslat vyúčto-
vání do konce dubna. Na jeho prostu-
dování a případnou reklamaci pak mají 
nájemci čas do 31. května, tedy celý 
měsíc. Připomínky, které se mohou tý-
kat třeba nesrovnalostí ve výši nákla-
dů nebo v počtu osob užívajících byt, 
lze uplatnit na jednotlivých domovních 
správách SKM písemně nebo osobně 
(návštěvní dny: pondělí a středa od 9.00 
do 13.00 hod. a od 13.30 do 18.00 hod.). 
Všechny nedoplatky a přeplatky, kte-
ré vyúčtováním vzniknou, jsou v soula-
du s vyhláškou č. 372/2001 Sb. splatné 
do 31. července letošního roku. Pokud 
se uplatní reklamace a vlastník – resp. 
SKM jako správce – ji uzná, je koneč-
ný nedoplatek i přeplatek splatný nej-
déle do 31. srpna.

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

Výzva vlastníkům nepovolených
reklamních zařízení

Komplexní údržba komunikací 2005

Termíny čištění
Blok č. 1:    25. 4. (pondělí)

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

Blok č. 2:    26. 4. (úterý)
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitran-
ská (Vinohradská-Korunní), Perunova, 
Řipská (Vinohradská-Korunní), Slez-
ská (U Vodárny-Jičínská), U Vodárny 
(Vinohradská-Korunní)

Blok č. 3:    27. 4. (středa)
Baranova (včetně spojky se Sudoměř-
skou), Bořivojova (Ondříčkova-Orlic-
ká), Ja ge llonská (Bořivojova-Radhošť-
ská), Křišťanova, Lucemburská (Orlic ká-
-Jičínská), Orlická, Přemyslovská (Orlic-
ká-Jičínská), Radhošťská, Sudoměřská, 
Žižkovo nám.

Blok č. 4:    28. 4. (čtvrtek)
Blodkova, Bořivojova (Kubelíkova-On-
dříčkova), Čajkovského (Ondříčkova-
-Kubelíkova), Fibichova, Jagellonská 
(Milešovská-Bořivojova), Křížkovské-
ho, Laubova, Lucemburská (Milešov-
ská-Bořivojova), Milešovská, nám. Ji-
řího z Poděbrad, Ondříčkova (Slavíko-
va-Bořivojova), Pospíšilova, Přemyslov-
ská (nám. Jiřího z Poděbrad-Orlická), 
Slavíkova, Ševčíkova, Škroupovo nám., 
Velehradská, Zvonařova

Blok č. 5:    29. 4. (pátek)
Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelí-
kova), Čajkovského (Kubelíkova-Slad-
kovského nám.), Havelkova, Chvalova, 
Ježkova, Krásova (Kubelíkova-Seifer-

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

Blok č. 6:    2. 5. (pondělí)
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilo-
va, Hu sinecká, Jeronýmova, Kostnické 
nám., Krásova (Seifertova-Husinecká), 
Orebitská, Pod Vítkovem, Příběnická, 
Řehořova, Štítného (Blahníkova-Cim-
burkova), U Božích bojovníků

Blok č. 7:    3. 5. (úterý)
Havlíčkovo nám., Chelčického (Lipan-
ská-Prokopova), Chlumova (Seiferto-
va-Prokopova), Lipanská (Chelčické-
ho-Havlíčkovo nám.), Lupáčova, Milí-
čova, Rokycanova (Chelčického-Pro-
kopova), Štítného (Cimburkova-Hav-
líčkovo nám.)

Blok č. 8:    4. 5. (středa)
Blahoslavova, Černínova, Českobratr-
ská, Chlumova (Roháčova-Koněvova), 
Jeseniova (Prokopova-Koldínova), Ko-
menského nám., Lukášova, nám. Ba-
rikád, Ostromečská, Prokopovo nám., 
Roháčova (Prokopova-Koldínova), Ro-
kycanova (Prokopova-Koněvova), Sa-
binova, Tachovské nám., Tovačovské-
ho, Žerotínova (Blahoslavova-Koldíno-
va včetně spojek + slepý konec)

Blok č. 9:    5. 5. (čtvrtek)
Basilejské nám. (západní strana), Bis-
kupcova (Zel. Hajského-Jana Želiv-
ského), Domažlická, Hájkova, Jeseni-
ova (Koldínova-Jana Želivského), Ka-
lišnická (Domažlická-slepý úsek), Kol-
dínova, Malešická (Na Parukářce-Ba-
silejské nám.), Na Parukářce, Roháčo-
va (Koldínova-Zel. Hajského), U Stadi-
onu, U Zásobní zahrady, Zelenky-Haj-
ského, Žerotínova (Koldínova-Zel. Haj-
ského)

Blok č. 10:    6. 5. (pátek)
Kunešova, Na Balkáně (Za Žižkov-
skou vozovnou-Hraniční), Na Hlídce
(Na Balkáně-Koněvova), Na Ohradě,
Nad Ohradou, Strážní (Na Balkáně-
-Koněvova), V Bezpečí, V Domově 
(Za Žižkovskou vozovnou-Hraniční), 
Za Žižkovskou vozovnou (Kunešova-
-Koněvova)

Blok č. 11:    9. 5. (pondělí)
Ambrožova, Basilejské nám. (východ-
ní strana), Biskupcova (Jana Želivské-
ho-Jeseniova), Buchovcova, Jeseniova
(Jana Želivského-Koněvova), Jilmová,
Loudova, Malešická (Basilejské nám.-
-Na Jarově), Na Hlídce (Koněvova-
-Jeseniova), Na Vápence, Rečkova, 
Strážní (Koněvova-Jeseniova), Viklefo-
va, Za Žižkovskou vozovnou (Koněvo-
va-Jilmová)

Blok č. 12:    10. 5. (úterý)
Hraniční (Na Balkáně-Koněvova), K Lu-
činám, K Vrcholu, Křivá I a II, Luční 
(včetně spojky Luční-Luční), Na Balká-
ně (Hraniční-Spojovací), Na Lučinách, 
Na Vlastním, Na Vrcholu, Nad Lukami, 
Pod Vrcholem, Šikmá, U Kněžské lou-
ky, V Domově (Hraniční-K Lučinám), 
V Okruží

Blok č. 13:    11. 5. (středa)
Buková, Habrová, Květinková, Mezi 
Domky (Na Vackově-Za Vackovem), 
Na Chmelnici, Na Jarově, Na Mokři-
ně, Na Rovnosti, Na Vackově (Pod Ja-
rovem-Malešická), Osiková (Pod Lipa-
mi-Habrová), Pod Jarovem, Pod Lipa-
mi, Schöfflerova, V Jezerách, V Zele-
ni (Na Mokřině-V Zahrádkách), V Za-
hrádkách, Za Vackovem

Městská část Praha 3,
Technická správa komunikací 

hl. m. Prahy

V letošním roce bude na území městské části Praha 3 opět ve třech etapách prováděna komplexní údržba komunikací 
– na přelomu dubna a května (25. 4. – 11. 5.), června a července (15. 6. – 1. 7.) a v říjnu (7. – 25. 10.). Současně bude 
probíhat úklid komunikací, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních vpustí. Pro zdárný průběh 
této akce je potřeba zajistit: • uvolnění ulic od parkujících vozidel • vyčištění chodníků před zahájením KÚK • úklid 
prostor kolem stanovišť odpadkových nádob. Uvolnění ulic od parkujících vozidel bude zajišťovat TSK hl. m. Prahy 
v týdenním předstihu osazením dopravních značek B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti. V případě 
neuposlechnutí tohoto značení budou vozidla odtahována.

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

ze dne 9. 3.
Doporučila
• ZMČ schválit seznam bytových domů 
ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených 
MČ P-3, které byly navženy do III. eta-
py privatizace domovního fondu, a zá-
sady postupu při jejich pro deji 
Schválila
• Směrnici RMČ pro předpis, evidenci, 
vymáhání a odpis pohledávek (poplat-
ků a pokut) • konání sňatkových obřa-
dů v červenci, srpnu a první polovině 
září v Atriu, Čajkovského 12, v těchto 
termínech: 1., 7., 8., 9., 14., 15., 21., 22., 
23., 28. a 29. července, 4., 5., 11., 12., 13., 
18., 19., 25., 26. a 27. srpna a 1., 2., 8., 9., 
10., 15. a 16. září
Souhlasila
• s uzavřením smlouvy o převodu a vy-
užití práv a kupní smlouvy s firmou 
VITA software, s. r. o. • s konáním 
sportovní akce Aprílový běh, kterou 
pořádá ZŠ Jeseniova a SK ZŠ Jesenio -
va 5. 4. od 8.00 do 12.00 hod. na Ži-
dovských pecích • s přijetím záštity 
nad projektem „Bambiriáda 2005“, 
který se koná ve dnech 26. až 29. 5. 
na vrchu Vítkov • s prováděním likvi-
dace nepovolených skládek na úze-
mí MČ P-3 a schválila zadat realiza-
ci firmě Pražské služby, a. s., za cenu 
480 Kč bez DPH za 1 m3 odstraněné 
skládky • se zadáním veřejných za-
kázek v otevřeném zadávacím řízení 
– rekonstrukce objektu Lipanská 9, 
P-3 a rekonstrukce tělocvičen ZŠ Lu-
páčova 1, P-3 • s poskytnutím zpětné-
ho čerpání bytovým družstvům z fon-
du pro pod poru údržby privatizova-
ných obytných domů v celkové výši 
776 232,70 Kč a doporučila je ZMČ 
schválit
Vzala na vědomí
• doporučení a zápis z jednání komise 
sociální a zdravotní RMČ ze dne 24. 2. 
k poskytnutí daru na sociální účely, 

souhlasila s poskytnutím daru z fondu 
sociálního a zdravotního – 1. Obvodní 
organizaci MČ P-3 Svazu diabetiků ČR 
ve výši 30 000 Kč, 2. Ing. Pavlu Štroso-
vi ve výši 10 000 Kč, 3. Základní orga-
nizaci P-3 Svazu neslyšících a nedoslý-
chavých v ČR ve výši 500 Kč za účast-
níka z MČ P-3 (celkem do 12 500 Kč), 
4. Svazu důchodců ČR P-3 ve vý-
ši 500 Kč za účastníka z MČ P-3 (cel-
kem do 20 000 Kč) a 10 000 Kč, 5. Ob-
vodnímu výboru P-3 Svazu tělesně 
postižených ve výši 500 Kč za účast-
níka z MČ P-3 (cekem do 17 500 Kč) 
a 20 000 Kč, 6. Občanské poradně 
Remedium ve výši 25 000 Kč, s po-
skytnutím příspěvku z fondu sociál-
ního a zdravotního Odboru sociál-
ních věcí ÚMČ P-3 ve výši 62 920 Kč, 
s prodloužením termínu vyúčtování 
čerpání poskytnutého daru FN Krá-
lovské Vinohrady do 30. 6. a nesou-
hlasila s poskytnutím daru z fondu 
sociálního a zdravotního na nákup 
osobního počítače Základní organi-
zaci P-3 Svazu neslyšících a nedoslý-
chavých v ČR • zápis z jednání komi-
se sociální a zdravotní RMČ ze dne 
24. 2. (bod 4, C) a souhlasila s dopo-
ručením jmenovat předsedu této ko-
mise MUDr. J. Jungwirtha zástupcem 
MČ P-3 v Dozorčí radě FN Královské
Vinohrady • doporučení Výboru ZMČ
pro správu grantového a podpůrné-
ho fondu MČ P-3 ze dne 8. 3. na po-
skytnutí darů z tohoto fondu obča-
nům, spolkům, sdružením a organi-
zacím, souhlasila s poskytnutím darů 
v celkové výši 947 700 Kč a doporuči-
la ZMČ schválit poskytnutí darů v cel-
kové výši 5 797 637 Kč

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

Začátkem roku vstoupil v platnost 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, a v průběhu ledna 
a února také značné množství prová-
děcích vyhlášek k němu. Nový školský 
zákon byl dlouho mediálně diskutován 

a má své příznivce i odpůrce. V sou-
časnosti však platí a městská část jako 
zřizovatel mateřských a základních škol 
a jejich ředitelé jej musí naplňovat. Je 
jen na nás, abychom všechna jeho pozi-
tiva dokázali využít. Za velký klad po-
važuji nové vymezení vzdělávání jako 
veřejné služby poskytované rodičům 
pro jejich potomky a zároveň celoživot-
ní proces, za který neseme každý svoji 
spoluzodpovědnost.

Novým zákonem je stanoven základ-
ní systém vzdělávacích programů, v je-
hož rámci dostávají ZŠ větší samostat-
nost a možnost více se profilovat. K to-
mu jim poslouží tzv. disponibilní hodiny, 
které může škola věnovat předmětům 
dle svého uvážení, a dále zaměření výu-
ky, které může být předmětové, nebo 
spíše modulové. Městská část Praha 3 
uskutečnila v únoru kontrolu na jednot-
livých ZŠ, jak se na nový systém připra-
vují. Všechny školy provedly analýzu 
stávajícího stavu a v současné době si 
stanovují individuální plán dalšího po-
stupu. Vypracování školního vzděláva-
cího programu pro základní vzdělávání 
je prací dlouhodobou, která proběhne 
převážně ve školním roce 2005/2006, 
aby se zvolený program mohl v násle-
dujícím školním roce ověřovat a byl spl-

něn termín jeho zavedení na všech ZŠ 
od 1. 9. 2007.

Pro městskou část vyplývá ze záko na 
nová povinnost zřídit na všech ZŠ škol-
skou radu, stanovit počet jejích členů 
a volební řád. Tyto rady, tvořené po tře-
tinách zástupci zřizovatele, rodičů a pe-
dagogických pracovníků, musí být zříze-
ny do jednoho roku od nabytí účinnosti 
zákona a jejich funkční období bude tří-
leté. Radnice předpokládá jejich ustave-
ní na začátku nového školního roku, tj. 
letos na podzim.

A jak skončily zápisy do ZŠ, o nichž 
jsme psali v únorovém čísle Radnič-
ních novin? Přišlo k nim 574 dětí včet-
ně těch, u nichž se předpokládá od-
klad školní docházky. Do prvních tříd 
v příštím roce by tedy mělo nastoupit 
478 žáků (loni to bylo 454). Vlivem 
odchodu početných 9. tříd a přechodů 
školáků na víceletá gymnázia dojde 
k celkovému úbytku o cca 250 dětí, 
což je nižší číslo než v minulých letech 
(2002 – 311, 2003 – 295 a 2004 – 299). 
V průběhu čtyř až pěti let se zřejmě 
počet žáků na ZŠ ustálí.

Ing. Bohuslav Nigrin, 
zástupce starosty, 

ve spolupráci s Mgr. Přemyslem Hrabětem, 
vedoucím Odboru školství

Nový školský zákon

Nadační fond Rychlé šípy Jarosla-
va Foglara vyhlásil na svém jednání 
v úterý 22. března následující granto-
vá témata na rok 2005:
• na podporu kulturního, sportovního 

a vzdělávacího využití volného času 
dětí a mládeže na území P-3

• na činnost dětských a mládežnic-
kých organizací a spolků

• na projekty propagující myšlenky 
a odkaz Jaroslava Foglara

• na výstavbu kluboven na území P-3
Žádost o grant je možné podat nej-

později do 15. května, její vzor včetně 
podmínek podání najdete na www.
praha3.cz (v rubrice Kultura pod hes-
lem Nadační fond Rychlé šípy Jarosla-
va Foglara). -red-

Přišlo po uzávěrce
Vyhlášení grantů Nadačního fondu

Rychlé šípy Jaroslava Foglara
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Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty
1. Podle jakých kritérií se městská část roz-
hoduje, které domy v jejím vlastnictví bu-
dou rekonstruovány?

V městské části Praha 3 můžeme rozlišit 
5 „typů“ domů podle toho, jak byly postupně 
stavěny: 1. klasické cihlové na Žižkově a Vi-
nohradech, z nichž nejmladší jsou ze 30. let 
minulého století, 2. uliční zástavbu z 50. let, 
3. nízké (čtyřpodlažní) panelové nebo ske-
letové, postavené většinou na Jarově, 4. vel-
ké panelové v oblasti Jarova, 5. velké pane-
lové ve středu Žižkova na místě zbouraných 
starých domů. Každý z nich je jinak finančně 
náročný na opravy.

Prvním kritériem při plánování rekon-
strukcí byl případný havarijní stav domu 
nebo jeho části. Tyto nezbytné opravy se ale 
podařilo zvládnout v minulých letech, takže 

v současné době se téměř nevyskytují. U do-
mů, u nichž se zvažuje rekonstrukce pláště, 
se přihlíží také k jejich urbanistickému vý-
znamu z hlediska uliční zástavby a v nepo-
slední řadě k jejich hodnotě z hlediska pa-
mátkové péče.

Zjišťování toho, jaké opravy jsou potře-
ba, probíhá na základě preventivních tech-
nických prohlídek domů (1x ročně komplex-
ní, 1x za tři měsíce běžná, 1x za tři roky bytů 
a nebytových prostor), v potaz se berou také 
opodstatněné připomínky nájemců. Získané 
informace z jednotlivých domovních správ 
se shromažďují a posuzují zejména z hledis-
ka stupně naléhavosti, technického charak-
teru, rozsahu a finanční náročnosti opravy. 
Výsledkem je roční plán oprav, který schva-
luje RMČ. Poté je na řadě technická prohlíd-
ka zaměřená na upřesnění rozsahu jednotli-
vých oprav, protokol z ní slouží jako podklad 
pro vypracování projektové dokumentace.

Uvedený postup vede k standardním opra-
vám. Jinak je tomu u domů, které byly již 
před lety vyhodnoceny jako vhodné pro ná-
stavby. Kromě všech technických hledisek je 
v případě jejich rekonstrukcí velmi důležitá 
role architektonického ateliéru, který navr-
huje ztvárnění domu.

Ani na velké panelové celky ve středu 
Žižkova, u nichž je zřejmý absolutní urba-
nistický nesoulad s okolím a nemalé tech-
nické problémy, radnice nezapomíná a hod-
lá se pustit do jejich komplexních oprav. 
Vzhledem k technické a finanční náročnos-
ti je však v tomto případě na místě velmi od-
povědný a neuspěchaný přístup.
2. V rozpočtu na letošní rok se počítá s ne-
malými příjmy z prodejů podílů v domech, 
které obec vlastní s jinými majiteli. Poda-
ří se je získat v plánované výši? A jak po-
stupujete při prodeji těchto podílů: snažíte 
se maximalizovat zisk, nebo s cenou vychá-
zíte vstříc spoluvlastníkům domů?

Tzv. podílové domy jsou „bolestí“ již tře-
tího volebního období. Jednoduché případy 

i větší část těch složitějších, kde byly např. 
vedeny soudní spory či se složitě dohledá-
val spolumajitel, byly vyřešeny, nyní zůstá-
vá pouze několik opravdových „chuťovek“. 
Částka z prodeje podílů, se kterou jsme po-
čítali do letošního rozpočtu, je už téměř celá 
na našem účtu.

A cena? Stanovuje se na základě znalec-
kého posudku cen obvyklých v daném čase 
a místě za obsazený bytový dům s regulova-
ným nájemným.
3. Svatební síň historické budovy radnice 
se má dočkat nové podoby. Co by se mělo 
změnit? A na kdy plánovat svatbu, aby už 
bylo po rekonstrukci?

Obřadní síň ve druhém patře historické 
budovy radnice byla kdysi jednací síní za-
stupitelstva města Žižkova. Staré fotogra-
fie dokumentují, jak byla vybavena a jaký 
mobiliář se v ní nacházel. Její nádherný no-
vorenesanční strop spolu s Liebscherovým 
obrazem bitvy na Vítkově je tak dominant-
ní, že další solitérní prvky již působí nadby-
tečně. Proto městská část zadala zpracování 
architektonické studie, jak by měl být pro-
stor upraven. Přidávat nechceme nic, spíše 
ubrat.

Studie je nyní hotova, doporučuje odstra-
nit právě ony nové realistické prvky, které 
v kontextu těch historických působí nepa-
třičně. Změněno by mělo být také barev-
né ladění prostoru tak, aby korespondova-
lo s výrazným stropem, krom toho současné 
tvrdé barvy čalounění a nábytku přebíjejí 
dojem ze svátečně ustrojených svatebčanů. 
Obřadní síň by rovněž potřebovala, aby byla 
slohově čistší, místo křišťálových lustrů ko-
vové novorenesační. Jejich cena je ale bohu-
žel příliš vysoká.

Umožní-li to finanční prostředky, bude 
úprava síně provedena jednorázově (při-
bližně do září), pokud ne, pak ve dvou kro-
cích – letos a příští rok. Po dobu rekonstruk-
ce se budou svatební obřady konat v Atriu 
v Čajkovského ulici.

ODPOVÍDÁ…

Velké napětí, které provázelo loňské schvalování grantů hl. m. Pra-
hy v oblasti kultury, vyneslo na povrch dlouho přetrvávající a poma-
lu překonávané problémy v otázce financování kulturních institucí 
v Praze.

Cílem dlouhodobé strategie kulturního výboru ZHMP a granto-
vé komise RHMP je nastolení rovných podmínek pro všechny praž-
ské kulturní instituce a maximální omezení těch vlivů, které deformují 
konkurenční prostředí. Proto se snaží odstraňovat obrovské dispro-
porce mezi finanční podporou subjektů v bývalém či současném vlast-
nictví hl. m. Prahy (transformované a příspěvkové organizace) a sub-
jektů ryze soukromých, které však svou činností a významem výrazně 
doplňují, zkvalitňují a rozšiřují nabídku kultury. Součástí podpory in-
stitucí s obtížnější startovní pozicí je i výrazné navýšení navržených 
čtyřletých grantů, které má vést ke stabilizaci jejich dramaturgických 
a koncepčních plánů a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Tento záměr však nebyl přijat – zvláště některými divadelními sub-
jekty – s pochopením a vedl k výrazným protestům z jejich strany.

Na základě dohody iniciativy „4 body pro kulturu“ a zástupců 
hl. m. Prahy se ve dnech 14. 1. až 4. 2. uskutečnila série workshopů 
na téma pražská kulturní politika, kterých se celkem zúčastnilo více 
než 200 zástupců kulturních institucí, teoretiků v dané oblasti a za-
stupitelů. Z těchto pracovních setkání vyplynuly čtyři hlavní úkoly: 
1. zpracování koncepce „Kulturní politiky hl. m. Prahy“, 2. zpraco-
vání nové metodiky hodnocení projektů, grantových řízení, 3. do-
končení transformace příspěvkových organizací zřízených hl. m. 
Prahou, 4. podpora umění pro mladé (zvláště živého, „pouličního“ 
umění a nových trendů).

K splnění prvních dvou bodů budou ustanoveny pracovní komi-
se, které mají do konce letošního roku předložit k diskusi a schválení 
své závěry. Vedle zastupitelů se budou tyto skupiny skládat z odborní-
ků, jež má navrhnout sdružení založené subjekty působícími v oblasti 
kultury a umění v Praze a reprezentující celou škálu pražských kultur-
ních aktivit. Proto vznikla „Iniciativa pro kulturu“, ta však dle zástup-
ců klubové scény, oborů fotografie a architektury a dalších kulturních 
sektorů příliš upřednostňuje roli divadel a přehlíží názory a postoje ji-
ných uměleckých disciplín a oblastí. Z tohoto důvodu byla založena 
ještě jedna, tolerantnější platforma, jejíž představitelé se budou účast-
nit jednání o nové kulturní politice samostatně.

Ondřej Pecha,
zastupitel hl. m. Prahy

Praha 3 má za sebou rozdělení gran tů 
na rok 2005. Již několik let je tímto pro-
gresivním způsobem spolufinancována 
činnost a rozmanité aktivity mnoha ve-
řejně prospěšných subjektů a také jed-
notlivé projekty v rozličných oblastech 
života naší městské části. Tak jako v mi-
nulých letech čekala na členy Výboru 
ZMČ pro správu grantového a podpůr-
ného fondu doslova mravenčí práce. Na-
ším úkolem bylo jednotlivě posoudit více 
než 160 žádostí a doporučit Radě, resp. 
Zastupitelstvu MČ rozdělení rozpočtem 
stanovených finančních prostředků.

V letošním roce bylo MČ na gran-
ty vyčleněno téměř sedm milionů ko-
run. Srovnáme-li to s částkami, které 
na obdobné aktivity dávají jiné praž-
ské obvody, můžeme se považovat v té-
to oblasti za jedny z nejštědřejších. Zá-
roveň si tím na sebe tak trochu pleteme 
bič, neboť velká očekávání vedou také 
k velkým zklamáním. To, že jsme sku-
tečně nemohli uspokojit všechny, nej-
lépe dokumentuje fakt, že součet všech 
finančních požadavků převýšil mož-
nosti grantového fondu více než tříná-
sobně. U řady žádostí proto musela být 

navrhovaná finanční částka výrazně 
krácena, na některé se bohužel nedo-
stalo vůbec. Vyhověno tak nebylo např. 
Vikadlu – Vinohradskému kavárenské-
mu divadlu, které neuspělo v konku-
renci dalších již osvědčených projek-
tů, neboť v Praze 3 působí teprve velmi 
krátce. Občanskému sdružení Tanec 
Praha zase nebyl přiznán grant na pro-
voz divadla Ponec. V tomto případě 
jsme přihlédli k tomu, že je ze strany 
MČ podporováno již jiným způsobem,
a to pronájmem objektu za symbolic-
kou cenu. Zkrátka přišly i některé sub-

jekty věnující se sociální a zdravotní 
prob lematice, jejichž žádosti budou po-
stoupeny příslušné komisi RMČ, která 
doporučuje poskytování darů z fondu 
sociálního a zdravotního.

Rozhodování Výboru ZMČ pro sprá-
vu grantového a podpůrného fondu 
bylo složité a trvalo velmi dlouho. Ko-
nečný návrh je výsledkem odpovědné-
ho posouzení všech předložených žá-
dostí. Nejvíce grantů získaly tak jako 
v minulých letech projekty z oblasti 
kultury, desítky kulturních a umělec-
kých aktivit budou podpořeny zhruba 

polovinou z celkové částky, která byla 
rozdělována. Významné finanční pro-
středky jsou ale určeny také na sport, 
sociální oblast, životní prostředí či pro-
tidrogovou prevenci. V tomto ohledu 
považuji rozdělení grantů za vyvážené, 
neboť se opět podařilo pokrýt požadav-
ky celého spektra aktivit v životě naší 
městské části. 

Jan Plíva,
zástupce starosty

Přehled všech schválených žadatelů na-
jdete na www.praha3.cz.

Těžké rozhodování o grantech Prahy 3

Čas od času se můžete v Radničních 
novinách setkat s informací, že městská 
část žádá hlavní město Prahu o svěření 
některých pozemků či budov, příp. o je-
jich odejmutí. Tak například v současné 
době byla podána žádost o odejmutí po-
zemků a budov Ulity – Domu dětí a mlá-
deže Prahy 3. Jedná se o příspěvkovou 
organizaci města, a je proto lepší, aby 
Praha měla veškerá práva vlastníka.

Proč k těmto transakcím dochází a ja-
ký je vlastně vztah mezi majetkem města 
a městské části? Obecně lze v zmíněné 
problematice vycházet z toho, že vše je
majetkem města, městská část nic ne-
vlastní. Pozemky či budovy jí však mo-
hou být svěřeny do správy a pak má 
ve vztahu k nim – za podmínek stanove-

ných zákonem o hl. m. Praze a Statutem 
hl. m. Prahy – práva a povinnosti vlast-
níka včetně toho, že rozhoduje o souvi-
sejících majetkoprávních úkonech. Jed -
ná se především o pronájem, prodej, pří-
padně koupi. Do vlastnictví města získa-
ný majetek se dnem jeho nabytí svěřuje 
té městské části, která jej koupila. Povin-
ností je u svěřených pozemků a budov 

samostatně zajišťovat odbornou údržbu, 
odpovídat za technický stav a vést účet-
nictví, majetkovou a odbornou evidenci.

Městská část může město požádat 
o svěření majetku dalšího, a to na zá-
kladě žádosti schválené jejím zastupi-
telstvem. Po prověření všech okolností 
(např. zda předmětný majetek nevyužívá 
město ke svým účelům) schvaluje svěře-
ní Zastupitelstvo hl. m. Prahy změnou 
Statutu. Obdobným postupem probíhá 
též odejmutí pozemku nebo budovy, 
pokud to vychází ze vzájemné dohody. 
Svěřený majetek lze ovšem odejmout 
též v případě, když městská část při na-
kládání s ním porušuje právní předpisy 
a vytčené nedostatky neodstraní v měs-
tem stanovené lhůtě.

Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoliv 
svěřený majetek patří dle zákona hl. m. 
Praze, příslušná městská část je v tako-
vé pozici, jako kdyby ho sama vlastnila. 
Pouze u prodejů s významným výnosem 
(u velkých městských částí nad 50 milio-
nů Kč) je požadován souhlas města.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Ledy se pohnuly 
i v kultuře

Vztah mezi majetkem 
města a městské části

Jak bylo v Radničních novinách Pra-
hy 3 již avizováno, získají Vinohrady 
na konci letošního roku novou dominan-
tu. Stane se jí osmipatrová multifunkční 
budova Luxembourg Plaza. První firmy 
se budou moci do tohoto architektonic-
ky zajímavého moderního objektu na-
stěhovat v březnu roku 2006. Zejména 
obyvatele okolních domů bude zajímat, 
že nejvyššího bodu stavby bude dosaže-
no letos v červnu.

Projekt Luxembourg Plaza patří me-
zi esteticky výjimečné stavby s flexibil-
ním prostorovým řešením kancelář ských
i obchodních prostor. Převažu jícími sta-
vebními prvky jsou kámen a sklo. Skle-
něná fasáda by měla působit impozant ně,
architekti si od ní také slibují nadstan-
dardní přístup denního světla do objek-
tu. Budova nabídne přes 25 tisíc metrů

čtverečních kancelářských ploch ka te-
gorie A, 161 pokojů tříhvězdičkového 
hotelu a 406 podzemních parkovacích 
stání. Reprezentativní hlavní vstup bude 
z Jičínské ulice.

Hlavní investor projektu hodlá v sou -
časné době rozjet další etapu informač-
ní kampaně: na zasklené tabuli, která 
se objeví na oplocení kolem stavby 
u ulice Jičínská, budou pravidelně zve-
řejňovány základní informace, novinky 
a zajímavosti týkající se výstavby ob-
jektu. Kromě toho se plánuje letáková 
akce, která by měla oslovit především 
občany bydlící poblíž.

Dalším, neméně významným zdro-
jem informací o Luxembourg Plaza je 
jeho internetová prezentace (na adrese 
www.luxembourgplaza.cz), jejíž velice 
zajímavou součástí je webová kamera,

která snímá prostor stavebních prací 
a obnovuje se každé 2 minuty! Zájemci 
tak mohou sledovat vývoj stavby doslo-
va po milimetrech. Na internetu je rov-
něž kontaktní e-mailová adresa, kam 
se mohou občané obrátit s případnými 
dotazy nebo stížnostmi.

Realizátoři projektu se snaží o to, aby 
lidé z nejbližšího okolí byli stavebními 
pracemi rušeni co možná nejméně a aby 
byly splněny všechny hygienické před-
pisy týkající se hluku a prašnosti. Lze 
jen doufat, že majitelé a nájemníci bytů 
v této lokalitě budou zejména do června 
shovívaví. Odměnou jim bude výrazné 
zkulturnění celé oblasti a v neposlední 
řadě i zvýšení bezpečnosti osob a ma-
jetku díky umístění bezpečnostních mo-
nitorovacích kamer.

Mgr. Jan Šmíd, zastupitel

Na Vinohradech pokračuje 
ambiciózní stavba
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Na tuto otázku může dát odpověď 
sólové multimediální představení is-
landské performerky Stefaníe Thors 
Comparatively Peaceful Existence – Po-
měrně klidná bytost, jehož obnovená 
premiéra proběhne v pondělí 11. dub-
na v Paláci Akropolis.

Thors ve svém hledání využívá
kombinaci fyzického, pohybového di-
vadla a světa současných multimé-
dií a technologií. Prostřednictvím no-
vých postupů – videoprojekce, video-
artu, live kamer – a na pozadí výraz-
né scénografie a zvukového a svě-
telného designu se zabývá tím, kolik 
prostoru potřebuje současná žena 
pro svůj život. Odpověď se snaží na-
jít v SMS zprávách, které dostala bě-
hem jednoho roku, a v textech, jež 
sama napsala nebo si je vypůjčila 
od Lewise Carrolla, autora slavných 
Alenčiných dobrodružství v říši divů 
a za zrcadlem.

Představení s podtitulem „pohybo-
vý video SMS experiment“ získalo 

ocenění Projekt roku 2003, které udě-
luje divadelní festival ...příští vlna – 
next wave...

Další událostí divadelní Akropole 
bude na začátku května (2. 5.) praž  -
ská premiéra Kytice Divadla Neslyším.
Mnoha významnými cenami ověnče-
ný brněnský soubor hraje pro slyšící 
i neslyšící a navazuje na jevištní ex-
perimenty 60. a 70. let. V inscenacích 
je zdůrazněna vizuální složka a prá-
ce se symboly. Nemalou úlohu hra-
je také znakový jazyk, který je za po-
užití výrazné symboliky a přesahů 
do tanečního umění přetransformo-
ván do jevištní podoby. Nejen klasic-
ká Kytice Karla Jaromíra Erbena, vy-
právěná pomocí těchto postupů, tak 
získává nové rozměry.

V posledních letech vznikly v re-
žii neslyšících členů Divadla Neslyším 
ojedinělé projekty, které svou neob-
vyklou optikou přinášejí nový pohled 
na divadlo.

Hanka Kubáčková, Palác Akropolis

Může se Alenka vrátit 
do říše divů jako zralá žena?

Jaro přináší nový vítr do žižkov-
ských výstavních síní. Jednu z nich na-
jdeme i na radnici na Havlíčkově nám., 
v jejích sklepních prostorách. Do 14. 4. 
je zde k vidění expozice pojmenova-
ná Jaroslav Foglar – Skauting, která 
v ukázkách představuje dílo slavného 
autora a zároveň chce přiblížit minu-
lost, současnost i možnou budoucnost 
hnutí, které svou tvorbou proslavil. 
Přímo na místě si je možné vyzkoušet 
některé základní skautské dovednosti, 
jako je např. vázání uzlů.

Od 19. 4. do 19. 5. bude Galerie 
pod radnicí patřit akademickému ma-
líři Pavlu Novákovi a jeho atmosfé-
rou Žižkova inspirovaným obrazům, 
grafikám a plastikám. Tento realistic-
ky zaměřený umělec pracuje nejen 
s klasickými postupy olejomalby, tem-
pery, kresby, leptu, litografie a dřevo-
rytu, s originálními materiály, jako jsou 
plátno, ruční papír či měděná matrice, 
ale nepohrdne ani moderními techno-
logiemi – fotografií, xeroxem, airbru-
shem a v posledku ani grafickými pro-
gramy na PC.

Rovněž v Atriu v Čajkovského uli-
ci lze v dubnu navštívit dvě výstavy. Ta 
první potrvá do 15. 4. a představuje roz-
měrné malby na plátně a cyklus prací 
na papíře absolventky AVU Jitky An-
laufové. Ve svých cyklech abstraktních 
obrazů navazuje tato autorka dle teo-
retičky výtvarného umění Věry Jirou-
sové „na středoevropskou tradici du-
chovně orientované abstraktní malby, 
která zkoumá a prostřednictvím ma-
lířské tvorby rozvíjí abstraktní formy, 
vycházející ze strukturální povahy živé 
hmoty. Tyto obrazy umožňují nahléd-
nout do dalších vrstev a dimenzí reali-
ty, v nichž se člověk orientuje pomocí 
intuice a citlivosti pro procesy živých

organismů a objevuje planetární pří-
běh života na Zemi.“ Od 21. 4. do 20. 5. 
je v Atriu plánována výstava keramiky 
sochařky Šárky Radové.

Od svého vzniku v únoru letošní-
ho roku nezahálí Galerie Krásova 37: 
v současné době si zde návštěvníci 
mohou prohlédnout fotografická zátiší 
Karla Koutského a od 17. 4. halucinač-
ní olejomalby Tomáše Selingera.

Své výstavní prostory mají na Žiž-
kově taktéž kostely, kluby či školy. 
Ve svatém Prokopu na Sladkovské-
ho nám. jsou do 17. 4. k vidění Pašijo-
vé obrazy akademické malířky Renaty 
Štolbové, která se mimo volné tvorby 
věnuje i knižním ilustracím a je také 
autorkou křížové cesty v Dobré Vodě. 
V alternativním prostoru Exit (Štít-
ného 30) pořádá od 2. do 30. 4. Klub 
fotografů amatérů v Žižkově výsta-
vu fotografií Jindřicha Čermáka na-
zvanou Za rohem viděného. V Palá-
ci Akropolis (Kubelíkova 27) budou 

od 5. 4. do 1. 5. vystaveny obrázky, kte-
ré na víkendovém výletě malovaly děti 
z uprchlického tábora. Galerie Klubu 
Vikadlo (Štítného 6) představí v prv-
ní půlce dubna obrazy Jiřího Kaliny 
a od 15. 4. olejomalby Martiny Krupič-
kové. Ve VOŠUP a SUPŠ na Žižko-
vě nám. probíhá od 5. do 29. 4. výstava 
obrazů akademického malíře a profe-
sora školy Dobroslava Halaty. -red-

Letem výstavním světem

V květnových dnech roku 1945 proběh-
ly poslední bojové operace II. světové války 
na evropském válčišti: 6. května osvobodi-
la americká armáda Plzeň a 9. května Rudá 
armáda Prahu, která do povstání proti na-
cistickým okupantům vstoupila 5. května.

Po 60 letech od těchto událostí se na úze-
mí celé České republiky uskuteční oslavy 
kulatého výročí ukončení jednoho z nejhor-
ších válečných konfliktů v dějinách lidstva, 
na kterých se vzpomene na miliony zmaře-
ných lidských životů, jež s sebou přinesl. Byli 
mezi nimi také českoslovenští občané – pří-
slušníci ilegálního odboje, vojáci i civilisté.

Centrem oslav se stanou města Ostra-
va, Plzeň a Praha. Ostrava v sobotu 30. 4. 
přiblíží osvobození města Rudou armádou 
v rámci ostravské operace. Vedle oficiálních 
pietních akcí a kulturních vystoupení zde 
proběhnou i ukázky jednotlivých vojensko-
-historických klubů. Plzeň bude tradičně za-
měřena na osvobození jihozápadních Čech 
3. americkou armádou. V sobotu 7. května 
se v západočeské metropoli uskuteční de-
filé historických vozů. Hlavní město Praha 
se stane místem nejen oslav výročí Praž-
ského povstání, ale také ukončení II. světo-
vé války na území Evropy.

Ve dnech 6. až 8. 6. bude v kinech Oko, 
Konvikt a Lucerna probíhat přehlídka čes-
kých i zahraničních válečných filmů, a to 
jak dokumentárních, tak hraných.

Na sobotu 7. 6. je od 15 hod. plánována 
unikátní „Rekonstrukce bojů o Český roz-
hlas“ – čtyřicetiminutová ukázka klíčových 
okamžiků jednoho z nejvýznamnějších mo-

mentů osvobození Prahy, kterou organizu-
je Český rozhlas a městská část Praha 2. 
Odehrávat se bude za doprovodu archiv-
ních zvukových nahrávek na místech pů-
vodních bojů – na Vinohradské třídě a v Bal-
bínově ulici, které budou částečně dobově 
upraveny.

V neděle 8. 6. se uskuteční hned něko-
lik akcí na různých místech Prahy. Na lou-
ce u ulice U Kempinku pořádá městská 
část Praha 4 spolu s kluby vojenské historie 
Gardekorps Praha a 2. RCT vojensko-his-
torickou akci „Barikáda 2005“. Diváci bu-
dou moci v průběhu téměř dvouhodinového 
programu zhlédnout epizody z jednotlivých 
dnů Pražského povstání – např. zakrývá-

ní německých nápisů, odzbrojování prvních 
německých vojáků, příjezd vojsk SS, stavbu 
barikády a její obranu či osvobozovací akce 
Vlasovců, to vše sehrané za použití historic-
ké techniky.

Část Dejvické třídy bude po celý den 
rozdělena na americkou, ruskou, britskou, 
francouzskou, polskou a československou 
„demarkační zónu“, v níž se jednotlivé 
země představí např. svou národní kuchyní 
či hudbou a tancem. Bohatý program slibu-
je také hlavní pódium u křižovatky Dejvická/
Jaselská/V. P. Čkalova, jehož součástí bude 
i velkoplošná obrazovka, která umožní pro-
mítání krátkých obrazových ilustrací a do-
kumentárních záběrů z II. světové války.

Na Letenské pláni budou zase stát tři 
pódia, která nabídnou např. vystoupe-
ní Ústřední hudby Armády ČR, V. sboru US 
Army, orchestru ruských námořníků baltské 
flotily a řady převážně swingových a jazzo-
vých kapel. Letná se také ukázala jako nej-
lepší místo pro divácky atraktivní a na pří-
pravu asi nejnáročnější slavnostní akci 
– vojensko-historickou přehlídku, která by 
chtěla ukázat techniku a všechny druhy 
vojsk a jednotek československých ozbro-
jených sil od roku 1917 do roku 1945.

Nedělní program pražských oslav ukončí 
velkolepý ohňostroj na Vítězném náměstí.

Oslavy 60. výročí osvobození Prahy a ukončení II. světové války

Z vašich vyprávění je známo, 
že jste nenáviděl vojnu. Jak 
se to srovnává s vaším fan-
dovstvím k vojenské historii?

Fandovství k historii se u mě 
projevovalo už od dětství, kdy 
jsem skutečně odhodlaně věřil, 
že jednou budu archeologem. To 
se nepodařilo, ale zájem o histo-
rii přetrval. Ten se nakonec zú-
žil do dvou období, a to starově-
kého Říma a II. světové války. A ta opravdu 
hluboká nenávist, která ve mně byla, se tý-
kala výhradně jen a jen komunistické lidové 
armády a mé prezenční služby, kterou jsem 
v ní musel vykonat. Logicky se po listopadu 
1989 můj vztah k armádě pozitivně změnil. 
Jako nakonec všechno ostatní.
Jak jste přišel na nápad uspořádat vo-
jenské defilé a jaké osobnosti tvoří or-
ganizační tým?

Ten nápad se poprvé zrodil v Norman-
dii v roce 1994, kam jsem tehdy odcestoval 
na oslavy 50. výročí spojeneckého vylodě-
ní. Hned v následujícím roce jsme společně 
s Františkem Kochem a Jiřím Kuncem zrea-
lizovali v Praze první vojensko-historické 
defilé na Národní třídě a pak hlavně v roce 
2000 v Plzni u příležitosti 55. výročí velkou 
vojenskou přehlídku.
Neměl jste problémy prosadit svůj plán 
na Magistrátu hl. m. Prahy a Minister-
stvu obrany ČR?

Víte, takováhle akce s sebou nese spous-
tu problémů, které se hlavně týkají zabez-
pečení a dlouhodobé přípravy. Ve chví-
li, kdy spolu děláme tento rozhovor, ještě 
stále není účast Armády ČR jistá. Osobně 
se domnívám, že by její účast byla více než 
vhodná, a to zvláště proto, že se součas-
ná armáda odkazuje nejvíce na bojové tra-
dice ze II. světové války. A také z toho dů-
vodu, že tento rok je rokem prvním, kdy je 
plně profesionální a jako taková by se moh-
la představit široké veřejnosti.
Jaký bude program a jaká mezinárodní 
účast?

Koncepce defilé vychází ze záměru zma-
povat a ukázat všechny druhy vojsk, jednotek 
a techniky československých ozbrojených sil 
od roku 1917 do roku 1945. Na tuto část, po-
kud to vyjde, by měla navázat ukázka součas-
né české armády, která se k této tradici odka-
zuje. V jednání je také účast vojáků současné 
slovenské armády.

Koho budete oslovovat, aby se
přehlídky účastnil jako přímý
aktér?

Budou to hlavně členové růz-
ných vojensko-historických klu-
bů se svojí výzbrojí, výstrojí
a technikou, kteří se zaměřují 
na předválečné období a obdo-
bí II. světové války. Návštěvníci 
se 8. května v Praze na Leten-
ské pláni budou mít na co těšit.

Bude připraven speciální program pro vá-
lečné veterány?

Ano, jistě. Doplňkových akcí bude docela 
dost. Do Prahy by měli přijet spojenečtí vete-
ráni, hlavně z USA a Ruské federace. Počítá 
se také s účastí delegací britských, francouz-
ských, belgických a polských veteránů.
Nebudou lidé přehlídku přirovnávat k mon-
strózním akcím, které se na Letné konaly 
za komunistického režimu?

Samozřejmě, to se určitě stane, ale já 
se toho neobávám. Letenská pláň je jediným 
možným místem v Praze, kde lze přehlídku 
technicky a logisticky zrealizovat. Už v roce 
1945 zde defilovaly jednotky 1. českosloven-
ské obrněné brigády z Anglie. To místo nemů-
že za to, že tam kdysi stával Husák a kynul
pracujícím. O pár let později se na Letenské 
pláni v podstatě zhroutil komunistický režim, 
kdy bezmála milion lidí tleskalo Václavu Hav-
lovi a demonstrovalo svoji touhu po svobo-
dě. V případě připravovaného defilé nepůjde 
v žádném případě o „velkopanskou“ přehlíd-
ku totalitní ozbrojené síly, která haraší rake-
tami a demonstruje svoji odhodlanost v bo-
ji proti západnímu nepříteli. Celá koncepce 
je slavnostní, neagresivní a divácky atraktiv-
ní v tom nejlepším slova smyslu.
Co osobně pro vás znamenají oslavy kon-
ce války?

Mnoho, opravdu mnoho. Byla to válka, 
ve které padlo, zemřelo, bylo umučeno nebo 
popraveno přes 50 milionů lidí. Byla to vál-
ka vedená spojenci proti jednomu z nej-
větších zel, které kdy tato planeta zplodila. 
Fakt, že tento největší válečný konflikt v dě-
jinách světa, resp. jeho „evropská část“, byl 
před 60 lety ukončen právě na území dnešní 
České republiky, si zaslouží pozornost dneš-
ních generací. Tyto oslavy jsou jednou z těch 
několika mála možností, kdy je možné pad-
lým i žijícím veteránům vzdát patřičný, stylo-
vý a upřímný hold za to všechno, co pro tuto 
zemi a její svobodu vykonali.

Hlavní akce květnových oslav
6. – 8. května

Festival válečných filmů v kinech Konvikt a Lucerna; tematické doku-
menty a dobové týdeníky v kině Oko (již od 2. 5.)

7. května
15.00  „Rekonstrukce bojů o Český rozhlas“ (Vinohradská, Balbínova)

8. května
  8.00 zádušní mše v kostele sv. Antonína (Strossmayerovo nám.)
  9.00 slavnostní shromáždění u Národního památníku na Vítkově
10.00  vojensko-historická přehlídka (Milady Horákové – Letná)

„Dejvická demarkační“ – kulturní program, národní kuchyně, 
akce pro děti aj. (Dejvická, do 22.00)

13.00 hlavní kulturní program (Letenská pláň)
14.00  „Jízda veteránů Prahou“ (Letenská pláň – Staroměstské nám. 

– Letenská pláň)
15.00  „Barikáda 2005“ – bojová ukázka (U Kempinku, Praha 4 

– Braník)
20.00 slavnostní koncert (Staroměstské nám.)
22.00 závěrečný ohňostroj (Vítězné nám.)

Dopravní omezení ve dnech 5. až 8. 5.
Úplná uzavírka
• 5. 5. od 7.00 do 13.00 – Balbínova • 5. 5. od 10.00 do 13.00 
– Vinohradská • 7. 5. od 18.00 až 8. 5. do 16.00 – Badeniho 
• 7. 5. od 13.00 do 17.00 – Vinohradská a Balbínova 
• 8. 5. od 6.00 do 16.00 – Milady Horákové (od Svatovítské 
až po Letenské nám.) • 8. 5. od 6.00 do 16.00 – Na Špejcharu, 
U Sparty, U Vorlíků, U Prašného mostu, Nad Štolou • 8. 5. od 8.00 
do 22.00 – Dejvická
Omezený provoz
• Jízda veteránů I – 8. 5. od 14.00 do 16.00: Letenská pláň, 
Milady Horákové, Letenské nám., Letenský tunel, nábř. Edvar-
da Beneše, Klárov, Mánesův most, Palachovo nám., Křížovnická, 
Smetanovo nábř., Národní, Jungmannovo nám., Perlová, Skořep-
ka, Jilská, Zlatá, Husova, Mariánské nám., Linhartská, Malé nám., 
Staroměstské nám. (15.00), Dlouhá, Hradební, Řásnovka, Klášter-
ská, Na Františku, Čechův most, nábř. Edvarda Beneše, Letenský 
tunel, Letenské nám., Milady Horákové, Letenská pláň
• Jízda veteránů II – 8. 5. od 13.30 do 15.30: Svatovítská

Rozhovor s Václavem Marhoulem, 
organizátorem vzpomínkových akcí v Praze

Půlstrana připravena z podkladů dodaných Hlavním koordinačním štábem pro konání oslav 60. výročí ukončení II. světové války. Podrobnější informace najdete např. na www.rozhlas.cz/valka/akce.

Renata Štolbová: O jeho šaty se rozdě-
lili losem

Pavel Novák: Křižovatka

Foto: J. Knančišar
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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

Chirurgické operace laparoskopické i klasické
• žlučník • slepé střevo • kýly 

• křečové žíly  • operace konečníku 
• řitní trhliny • haemorroidy 
• píštěle • nezhoubné nádory  

Interní lékařství   
• kompletní interní vyšetření   

• předoperační vyšetření • EKG   

Chirurgická ambulance
• chirurgie • poradna pro choroby konečníku 

• endoskopie • ambulantní nebolestivá 
ošetření haemorroidů  

Gastroenterologie
• endoskopická vyšetření žaludku • tlustého 

střeva • odstraňování polypů • prevence 
rakoviny tlustého střeva a konečníku  

SANATORIUM sv. ANNY  EGK, spol. s r. o. 

  EGK, spol. s r.o., Luční 7a, 130 00 Praha 3, tel: 284 081 211, 266 310 319, 266 310 641, 266 310 460
e-mail: administrativa@egk.cz • www.egk.cz

Naše zařízení je partnerem zdravotních pojišťoven.

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

Netradičně – ojediněle řešený interiér stylově odpovídající egyptskému prostředí 
nabízí kvalitní služby pohostinství (HACCP) za přijatelné ceny pro jednotlivce 
i skupiny v restaurantu, nekuřáckém salónku, čajírně s vodními dýmkami a ma-
gickém prostředí sklepních prostor tanečního clubu. To je Anubis – poznejte nás.

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

MEXICKÝ  RESTAURANT & COCKTAIL  BAR
NOVĚ OTEVŘENO!

širový výběr jídel
až 60 druhů koktejlů
možnost jídel s sebou

bohatá nabídka 
poledních menu 

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

Opoziční klub zastupitelů Demokraté Jana Kasla ve složení: Jaromír 
Mário Císař (ODA), PhDr. Jakub Cháb (ODA), Ing. Josef Heller, 
MBA (ODA), Pavel Kubiče (ED), Ing. Tomáš Mikeska (ED), Dana 
Mušková (SNK), Zdeněk Pavelka (ODA), Tomáš Roubal (ED) 
prosazuje III. etapu privatizace bytového fondu v Praze 3 a požadu-

je pro nájemníky splátkový kalendář v délce nejméně 5 let.
Informace: www.evropstidemokrate.cz, www.oda.cz

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

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

ÚKLID   domů, chodníků, kan-
celáří, bytů, objektů po rekonstruk-
ci, vyklízení, čištění koberců a další  
úklid spolehlivě zajišťuje firma CHRPA
tel. 224 914 001      www.chrpauklid.cz

 teletext TV NOVA str. 610/1

ŠETŘETE SVÉ PENÍZE!!!!!!!!

SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ 
DO OKEN A DVEŘÍ

AŽ 30% ÚSPORA NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ,
ZVÝŠENÍ TEPLOTY V BYTĚ AŽ O 4°C, 

SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI, HLUČNOSTI A VLHKOSTI,
DLOUHOLETÁ ŽIVOTNOST

RYCHLE – LEVNĚ – SPOLEHLIVĚ
OBJEDNÁVKY A INFO: P&M SERVIS

TEL. 602 257 813    

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

VETERINÁRNÍ ORDINACE

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

www.volny.cz/veterinarni.ordinace
RTG • sono • čipy • pasy • zubní péče • objednávky 
• krmiva Hill´s a Purina ProPlan • snadné parkování

Akce na duben a květen:
Objednejte svého čtyřnohého miláčka 

na SENIOR TEST – pro Vaši jistotu, že je zdráv. 
Navíc dostanete dárek.

Z - Travel s. r. o.
KOMPLETNÍ 

ÚČETNÍ SERVIS
daně, audit, zaměstnanci 

od 1. 5. 2005
E-mail: z.travel.ucto@seznam.cz
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

21. 3. – 14. 4. JAROSLAV FOGLAR 
– SKAUTING

19. 4. – 19. 5. PAVEL NOVÁK – OBRAZY, 
GRAFIKA A PLASTIKY (vernisáž 
19. 4. v 17.00)

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
 1. pá DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ
  3. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
12. út ŠVESTKA
13. st LIJAVEC
14. čt AFRIKA
15. pá BLANÍK
17. ne 16.00 a 19.00 POSEL 

Z LIPTÁKOVA
20. st DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
26. út ZÁSKOK
27. st VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ
28. čt AKT
29. pá CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY

DIVADLO KONZERVATOŘE
  4. po B. Henleyová: ZLOČINY SRDCE
11. po Moliére: ŠKOLA PRO ŽENY
18. po J. Garner: PROBOUZENÍ
25. po B. Henleyová: ZLOČINY SRDCE

HOSTÉ 
ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC

  2. so Š. Benyovszký, O. Gabriel, T. Petr, 
L. Rumlena: HAMLET – PŘÁNÍ 
ZABÍT (Kabaret Caligula)

  6. st J. Kolár: POKOJE S TCHÝNĚMI 
(Divadlo Pibimpap-Rizoto)

  8. pá M. Kabeláčová: VEČER SCÉNIC-
KÉHO TANCE (MK Dance)

  9. so 16.00 TY A JÁ JSME TRRR… 
(Divadlo Tyátr – DMM Praha 7)

10. ne L. Smoljak: HYMNA aneb 
URFIDLOVAČKA (Studio Láďa)

22. pá P. Macháček: MLEJNEK (Divadlo 
Kámen)

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

  1. pá 18.00 KLADIVO 
NA ČARODĚJNICE
20.30 Páteční památníček: JESTLI 
SE ROZLOBÍME, BUDEME ZLÍ 
+ ukázky z komedií 80. let

  2. so 18.00 TAKING OFF (FK)
20.00 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO 
ŠÍLENSTVÍ
22.30 SHINING

  3. ne 18.00 DVEŘE V PODLAZE
20.30 PŘÍBĚH O UPLAKANÉM 
VELBLOUDOVI (FK)

  4. po 18.00 NÁVRAT (FK)
20.30 KAFE A CIGÁRA

  5. út 18.00 BRAZIL (FK)
20.45 ŽIVOT JE ZÁZRAK

  6. st 15.30 ŠPATNÁ VÝCHOVA 
(FK pro SŠ)
17.45 ŽIVOT JE ZÁZRAK
20.46 2046 (předpremiéra)

  7. čt 18.00 ŽENY PRO MĚNY
20.00 KAMENOLOM BOŽÍ 
(premiéra)

  8. pá 18.00 SKŘÍTEK
20.30 Páteční památníček: BLOOD 
SPORT + ukázky z kung-fu filmů 
80. let

  9. so 17.30 RAY
20.30 REVIZOŘI (FK)
22.30 MECHANICKÝ 
POMERANČ

10. ne 18.00 KDYŽ OTAR ODEŠEL
20.30 PLECHOVÝ BUBÍNEK 
(FK)

PŘEHLÍDKA FILMŮ: LIGA MISTRŮ
11. po 18.00 SMRT V BENÁTKÁCH (FK)

20.30 SLADKÝ ŽIVOT (FK)
12. út 18.00 VELKÁ ŽRANICE (FK)

20.30 ZUŘÍCÍ BÝK (FK)
13. st 15.30 ŽENY PRO MĚNY 

(FK pro SŠ)
18.00 ZVĚTŠENINA (FK)
20.30 SEDMÁ PEČEŤ (FK)

14. čt 18.00 DIKTÁTOR (FK)
20.30 SPALOVAČ MRTVOL (FK)

15. pá 18.00 DÍVKA S PERLOU
20.30 Páteční památníček: GAPPA 
+ ukázky ze sci-fi filmů 80. let

16. so 12.00 F. U. C. K. – Festival Umění 
Celkem Kvalitního

17. ne 17.30 JARMARK MARNOSTI
20.30 BOŽSKÁ JULIE

FESTIVAL KOREJSKÉHO FILMU
18. po 18.00 OSTROV

20.30 OLD BOY
19. út 18.00 SMRTONOSNÁ PĚST

20.30 JARO, LÉTO, PODZIM, 
ZIMA... A JARO

20. st 15.30 MLUV S NÍ (FK pro SŠ)
18.00 POBŘEŽNÍ HLÍDKA
20.30 OÁZA

21. čt 18.00 CHAMPION
20.30 SMRTONOSNÁ PĚST

22. pá 18.00 AKÁT
20.30 Páteční památníček: 
SEDM STATEČNÝCH + ukázky 
z westernů

23. so 18.00 OÁZA
20.30 SAMARITÁNKA
22.30 OSTROV

24. ne 18.00 OLD BOY
20.30 POBŘEŽNÍ HLÍDKA

25. po 18.00 HLAS MOŘE
20.30 SKŘÍTEK

26. út 18.00 REVIZOŘI (FK)
20.30 ANATOMIE PEKLA

27. st 15.30 ALBÍN JMÉNEM NÓI 
(FK pro SŠ)
18.00 DOGORA
20.30 SLUNEČNÍ STÁT ANEB 
HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY

28. čt 18.00 MILLION DOLLAR HOTEL
20.30 MILLION DOLLAR BABY

29. pá 18.00 5x2
20.30 Páteční památníček: 
VEČERNÍČEK SLAVÍ 40! 
– VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ 
+ nonstop projekce Večerníčků

30. so 17.30 KDO SE BOJÍ VIRGINIE 
WOOLFOVÉ? (FK)
20.30 METROPOLIS (FK)
22.30 ČESKÝ SEN

FILMY PRO DĚTI
  2. so 15.30 KRTKOVA POHÁDKOVÁ 

DOBRODRUŽSTVÍ I
  3. ne 14.00 PŘÍBĚHY OPIČKY ŽOFKY
  9. so 15.30 MACH A ŠEBESTOVÁ I
10. ne 14.00 O KOCOURU MIKEŠOVI 

A JEHO PŘÁTELÍCH I
16. so 15.30 ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA
17. ne 14.00 BROUČCI I
23. so 15.30 POJĎTE, PANE, BUDEME 

SI HRÁT I
24. ne 14.00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 

A KOČIČCE
30. so 15.30 KRTKOVA POHÁDKOVÁ 

DOBRODRUŽSTVÍ II

DIVADLO PRO DĚTI
  3. ne 16.00 ŽABÍ PŘÍBĚHY 

(M. Míková, H. Řepová a žabí 
kapela)

10. ne 16.00 ŽABÁK VALENTÝN 
(divadlo Buchty a loutky)

17. ne 16.00 BABKA CHŇAPKA (divadlo 
Buchty a loutky)

24. ne 16.00 TAM, KDE ŽIJÍ DIVOČINY 
(M. Míková, H. Řepová 
a divočácká kapela)

FILMY PRO SENIORY
  5. út 10.00 ŽRALOK V HLAVĚ
12. út 10.00 TŘI BARVY: MODRÁ
19. út 10.00 HOREM PÁDEM
26. út 10.00 PŘED SOUMRAKEM

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB 
 
  1. pá 19.30 DIVADLO CONTINUO: 

Letokruhy
2. – 3. 19.30 THEART OUT: Dr. Schreck 

Klinik – Das Blutig Kabinett
  4. po 19.30 Future Line: SUNFLOWER 

CARAVAN *
  5. út 19.30 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC *
  6. st 19.30 PRIESSNITZ, host: LU *
  7. čt 19.30 BOBAN MARKOVIČ 

ORKESTAR, host: GIPSY
8. – 9. 19.30 DAN BÁRTA & 

ILLUSTRATOSPHERE
10. ne 19.00 EuroConnections: 

EFTERKLANG + TARWATER
11. po 19.30 STEFANÍA THORS: 

Comparatively peaceful existence 
– Poměrně klidná bytost

12. út 19.30 Future Line: TONELESS
13. st 19.30 SOIL (křest alba)
14. čt 19.30 CLOU + JAY WALKER 

(křest alba)
15. pá 19.30 VOLANT (křest alba), host: 

HOUBA
16. so 19.30 Akro Hip Hop II: EDO G 

+ INSIGHT + JAYSAUN + PRAGO 
UNION (křest vinyl singlu) + 
CHERRY HILL (křest singlu + videa)

17. ne 19.30 Jazz Meets World: LO‘JO
18. po 19.30 Tolerance 2005: YELLOW 

FAMILY *
20. st 19.30 READY KIRKEN
21. čt 19.30 Future First Line: 

JELIZAVETA BAM *
22. pá 19.30 Respect Plus: TINARIWEN
23. so 19.30 N.O.H.A.
24. – 25. 19.30 DIVADLO CONTINUO: 

Letokruhy
26. út 19.30 Future Line: SECRET LIFE *
27. – 28. 19.30 WOHNOUT
29. pá 19.30 SPS (křest alba) + HASIACÍ 

PRÍSTROJ + ZVLÁŠNÝ ŠKOLA
30. so 19.00 Čarodějnický slet LIDE.CZ

(dívky vstup zdarma)

VÝSTAVA
4. 3. – 4. 4. M. ŠVEJNOHA: Lidé doby 

kamenné
5. 4. – 1. 5. Výstava výtvarných prací dětí 

z českých uprchlických táborů

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

  2. so 15.00 B. HAVLŮ – xylofon, 
R. ROD – klavír (J. S. Bach, 
B. Martinů, I. Stravinskij aj.)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

  4. po 19.30 I. BUDWEISEROVÁ 
a přátelé (jazz, blues, spirituál)

11. po 19.30 MUSICA POETICA: Příroda 
v nejstarší hudbě

14. čt 19.30 LYRA DA CAMERA 
(A. Scarlatti, G. Sarti, F. Durante, 
D. Scarlatti, G. Torelli, G. Paisiello, 
G. Carissimi, N. Porpora)

15. pá 19.30 L. FUKS – J. A. HAIDLER: 
Pan Theodor Mundstock (ve vlastní 
režii hraje J. A. Haidler, uváděno 
v němčině)

16. so 15.00 Koncert studentů Gymnázia 
Jana Nerudy (harfová třída 
H. Müllerové Jouzové)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

21. čt 19.30 MUSICA BOHEMICA 
(30 let souboru)

26. út 19.30 DUO BOEMO (W. Byrd, 
F. Sor, E. Granados, M. Zelenka, 
P. van der Staak, M. Samuell)

27. st 19.30 NOČNÍ OPTIKA (mladé 
kvinteto s vlastním repertoárem 
na pomezí moderního jazzu 
a „klasické“ hudby)

28. čt 19.30 KVARTETO MARTINŮ 
(B. Martinů – Klavírní kvintet č. 1, 
Sonáta pro dvoje housle a klavír, 
Klavírní kvintet č. 2)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
17. 3. – 15. 4. J. ANLAUFOVÁ: 

Meziprostor (obrazy)
21. 4. – 20. 5. Š. RADOVÁ (keramika)

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.

5. – 6. 20.00 VerTeDance: Kruh II; 
V. Ondrašíková: Unique (premiéra)

7., 15., 18. a 28. 19.30 Uvolněte se, prosím 
(talk show J. Krause)

10. – 11. 20.00 L. Vokurková: Avignonské 
slečny (premiéra)

14. čt 20.00 Tihe Stopinje: Kleopatra
17. ne 20.00 Divadlo Vizita

ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA 2005
Představení se uskuteční také v divadle Al-
fred ve dvoře, Divadle Archa, NoD Roxy 
a Švandově divadle. Celý program najdete 
na www.divadloponec.cz.
22. pá 19.00 Vibrations (předpremiéra)
23. so 10.00 Round-table na téma 

„Festivals: Co-productions 
and residencies“
19.00 J. Hudečková: Špetka věčnosti
navíc; VerTeDance: Tichomluva;
T. Rychetský: Bezpředmětná křehkost

24. ne 19.00 I. M. Popovici: Remote 
Edens – Vzdálené ráje; L. Ottová: 
Homo sentimentalis

25. po 19.00 M. Trpišovská: Dvojexpozice;
V. Ondrašíková: Unique; 
L. Stránská: V každé z nás

26. út 20.00 V. Švábová, J. Beneš: 
Naostro, naměkko...; 
M. Vraný: Tak, a teď?

29. pá 20.00 Už jsme doma (koncert)
30. so 20.00 Ty Syčáci (koncert)

Dům dětí a mládeže, Praha 3
Na Balkáně 100

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

  2. so 9.00–17.40 Arteterapie-artefiletika: 
Práce se symbolikou – seminář 
pro dospělé a mládež od 15 let 
(cena 340 Kč, studenti 240 Kč)

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

  8. pá 14.00–16.00 Linoryt – výtvarná 
dílna pro děti i rodiče (cena 40 Kč)

7. a 28. 16.00 Magic: The Gathering 
– turnaj (startovné 30 Kč)

10. ne Tanec s Ulitou – taneční soutěž
15. pá 16.00–18.00 Práce s hlasem, 

rytmem a imaginací – pohybová 
dílna pro dospělé a mládež od 13 let 
(cena 40 Kč)

21. čt Den Země – soutěže a hry pro malé 
a velké: 
10.00–12.00 pro MŠ (vstup volný)
14.00–16.00 pro školní děti (vstup 
volný)
18.00 koncert – J. Čambal, ZaobZor 
(cena 70 Kč)

22. pá 14.00–16.00 Ruční papír – výtvarná 
dílna pro děti i rodiče (cena 40 Kč)

23. so 9.00–17.40 Arteterapie-artefiletika: 
Interaktivní techniky – seminář 
pro dospělé a mládež od 15 let 
(cena 340 Kč, studenti 240 Kč)

24. ne  15.00–17.00 Šnečí studio: Šnečí 
závody a jiné sportovní radovánky 
– pro děti od 6 do 10 let 
(cena 40 Kč/rodina)

30. so 17.00 Čarodějnice – hry, soutěže, 
divadélko, šermíři, opékání buřtíků 
(cena 20 Kč)

AKCE V KLUBU BEZTÍŽE 
vstup volný

  5. út 16.00 Hrací klub
  8. pá 16.00 Udělej si své letní tričko
12. út 16.00 Jak hrát Magic: The Gathering
19. út 16.00 Zdobení květináčů
26. út 16.00 13. komnata – desková hra 

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17)
14. čt 8.00 M. Štefanec: Zaostřeno 

na hypermarkety (přednáška)
Českobratrská církev evangelická 
– Betlémská kaple na Žižkově
(Prokopova 4)
  9. so 16.00 PhDr. B. Vachala: Nové 

pohledy na Exodus (přednáška)
28. čt 18.00 Z. Bárta: Moc politická 

(přednáška)
Galerie Krásova 37
(otevřeno denně v 13.00–18.00)
17. 3. – 15. 4. výstava fotografických 

zátiší K. Koutského
17. 4. – 15. 5. výstava halucinačních 

olejomaleb T. Selingera
Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  7. čt 19.00 Terra Ignota
14. čt 19.00 Umělá hmota
21. čt 19.00 Psychohlína
28. čt 19.00 Tony Ducháček a Garage
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
  5. út 17.00 výroční členská schůze 

(účast nutná)
19. út 16.30 dr. L. Neckářová: Neleh-

ké budování Žižkova pomníku 
na Žižkově (přednáška)

Klub fotografů amatérů v Žižkově
  2. so 20.00 vernisáž výstavy foto-

grafií „Za rohem viděného“ J. Čer-
máka + koncert punkové kapely 
Rychle a dobře (v galerii Exit, Štít-
ného 30; výstava potrvá do 30. 4.)

Nová Trojka
(Jeseniova 19)
  5. út 9.30 a 10.30 muzikoterapie
6., 13., 20. a 27. st 15.00 dárková díl-

na (polštářek s potiskem; povlak 
z froté; ovečka z froté; kapsa 
na pyžámko)

8. a 29. pá 10.00 divadýlko (Pohádky 
kouzelných balónků; Frydolínek: 
3 prasátka)

12. út 9.30 přednáška „První pomoc 
– úrazy dětí“

16. – 17. 9.00 a 14.00 pletení košíčků 
(rezervace na tel. 605 514 046)

19. út 9.00 drátkování
26. út 10.00 rehabilitace „Jak stát, se-

dět a nosit děti“
27. st 16.00 česko-anglický klub – 

pro dě ti od 4 let
Římskokatolická církev
  9. so   8.30 prohlídka bývalého Ústa-

vu slepců na Klárově, povídání 
o Strakově akademii a Kramářo-
vě vile, návštěva Belvedéru (sraz 
před bývalou konírnou Valdštejn-
ského paláce u stanice metra „Ma-
lostranská“)

12. út 18.00 M. Szabo a P. Pafko: 
Má důstojné povolání důstojné 
podmínky? (benefiční beseda s lé-
kařem v Atriu na Žižkově, Čajkov-
ského 12; vstup volný)

27. st 19.00 Norbert Quartet (bene-
fiční koncert českých filharmoniků 
v kostele sv. Prokopa; vstup volný)

22. 3. – 17. 4. výstava R. Štolbové Pa-
šijové obrazy (v kostele sv. Prokopa, 
otevřeno: st a ne v 13.00–18.00)

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  6. st 14.00 vycházka na Petřín (sraz 

na stanici tram. č. 22 a 23 „Poho-
řelec“)

15. pá 16.00 Albatros: Aprílové odpo-
ledne (pořad v Nové Trojce, Jese-
niova 19; přezutí s sebou)

27. st 14.00 vycházka do Modřanské 
rokle (sraz na stanici tram. č. 3, 17 
a 21 „Modřanská rokle“)

Vikadlo
(Bořivojova 68)
8. – 10. Aprílový trh s pohádkou – pro-
dej výrobků chráněných dílen a výtvar-
níků (výtěžek určen pro zdravotně po-
stižené) + večerní představení pro do-
spělé a odpolední pro děti:
  8. pá 19.30 Divadelní studio Neklid: 

Čuníci aneb Kdopak by se vlka bál
  9. so 15.00 Divadelní studio Neklid: 

Tři čuníci
10. ne 15.00 Divadlo Xaver: O Kaš-

párkovi
  19.30 Divadlo Xaver: Fimfárum
VOŠUP a SUPŠ
(Žižkovo nám. 1)
  5. út 17.00 vernisáž výstavy obrazů 

D. Halaty (výstava v galerii školy 
potrvá do 29. 4.)

� Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856
� Hledáme učitele či učitelku hry na fol -
kovou kytaru pro dlouhodobou spolu-
práci. Informace na tel. 603 416 724
� VELKÁ PRAŽSKÁ LOUPEŽ –  
dětský tábor s tematickou CTH (detek-
tivní kanceláře). Termín 13. – 27. 8., cena 
3310  Kč včetně výletů, pojištění atd. 
Ubytování v chatkách a podsadových 
stanech, jídlo 5x denně. Petr Sedlák, 
tel. 721 982 932, web.telecom.cz/sathava
� Levné PC kurzy na ZŠ Žerotínova. 
Tel. 606 419 874

� Koupím vláčky rozměr „HO“, lo-
komotivy, vagony, příslušenství, i ne-
kompletní. 222 720 186, 607 214 190
� Koupím k dekoraci hudební nástro-
je: basu, housle, trubku, violu, lesní 
roh, saxofon, klarinet aj., i poškozené. 
Tel. 274 814 448
� ZEDNICKÝ SERVIS. 
Tel. 222 719 022, 602 212 089
� 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
� 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
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze 3, 
7x za 5 měsíců, intenzivně. Telefon: 
222 729 149, mobil: 603 869 113,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Vyměním obecní 1+1 Praha 5 – Bar-
randov za větší obecní na Praze 1 až 7, 
jakékoli kategorie. Tel. 608 063 515
� Obecní 2+kk jako 2+1, 3. p., I. kat., 
cihla, okolí Gymnázia Na Pražačce,
za obecní rozměrově menší – cca 
40 m2. Tel. 776 657 105
� Pronajmu hlídanou garáž v Chel-
čického ul. Tel. 602 181 582
� Prodám levně garáž na Krejcár-
ku. Tel. 606 909 363, 281 912 483 

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)

KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Magneto–analýza, 90% úspěšnost

Tel.: 224 214 617, 604 207 771
Praha 1, Senovážné nám. 6/1464, 3. patro

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  stolní tenis
Cenově výhodné permanentky!

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

ZŠ Sázavská 5, Praha 2
s rozšířenou výukou plavání a gymnastiky

Vás zve na přijímací zkoušky
do 5. a 6. plavecké třídy
 a do 3. – 5. gymn. třídy

dne 13. 4. 2005.
Sraz v 7.15 hod. před školou.

Informace: www.zssazavska.cz,
sazavska@zssazavska.cz, tel. 222 522 406

Přihláška ke stažení na webu 
nebo k vyzvednutí ve škole.
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Proč jste se přihlásila do soutěže?
Spolu se sestřenicí jsme natáčely re-

klamu na Miss Gypsy, a tak jsme se to 
spíš z legrace rozhodly zkusit. Při-
hlásila nás tam naše další sestřenice. 
Pak jsme chodily na castingy, zpívaly 
a tančily. Nakonec ta naše poslední 
skupina finalistek byla na soustředění 
v hotelu, kde jsme cvičily choreografii 
a zpěv se skupinou Bengas. Taky nám 
tam kostymérky pomáhaly s výběrem 
šatů a Věra Bílá nás učila zpívat.

Mám z toho radost, že jsem zažila 
něco nového a poznala nové lidi.
Jak na Vás zapůsobila fenomenální 
romská zpěvačka Věra Bílá?

Je to skvělá ženská a všechno řekne 
na rovinu. Na konci soutěže jsme zpí-
valy společnou písničku, kterou ona
složila. Jinak k mému zpěvu žádnou 
poznámku neměla.
Ve kterých disciplínách jste soutěžily?

Ve volné disciplíně jsem si – tak 
jako většina – vybrala zpěv. Pak násle-
dovala promenáda v šatech a rozho-
vor. Dostala jsem otázku, jaký je můj 
sen, řekla jsem, že mít hodného muže 
a zdravé děti. Namísto promenády 
v plavkách byl tanec s šátky. My Rom-
ky se stydíme, když je někde hodně lidí 
a navíc ještě rodina… Tanec je lepší.
A co jste vyhrála?

Zájezd do Řecka. Je jenom škoda, 
že pouze pro jednu osobu, tak si ho 
moje sestry a sestřenice musely do-
koupit. Také jsem vyhrála 100 tisíc, 
z těch mi chodí každý měsíc renta. 
Asi je to tak lepší.
Bude se konat také světové finále 
Miss Gypsy?

Ano, má proběhnout na podzim 
v Praze. Ani nevím, v čem se bude 
soutěžit. A prý ho bude moderovat 
Mel Gibson. Jestli ale finále vůbec 
bude... Já strašně ráda zkouším různé 
soutěže, jdu do všeho.

Čím jste si podle Vás získala porotu?
Snažila jsem se být sympatická 

a třeba se porotě líbilo, jak zpívám. 
A zpěv, to je moje, jako většina 
Romů zpívám odmalička. Ve škole 
na Havlíčkově náměstí jsem chodila 
do kroužku, kde jsme nejen zpívali, 
ale i tančili, často jsme vystupovali 
na různých festivalech... A když na-
stoupil asistent Robert Marcin, tak 
jsme založili skupinu Black Tree. 
Hráli jsme funky, skládali svoje pís-
ničky, Robert psal hudbu a my text. 
Kapela se teď rozpadla, ale zpívat 
chci určitě dál.
Máte nějaký zpěvácký vzor?

Nemám vyloženě vzor, ale líbí se mi 
Mariah Carey, Stevie Wonder, z na-
šich třeba Lucie Bílá, Michal David, 
vlastně můžu poslouchat všechno… 
Také Martina Balogová zpívá skvěle, 
ale nelíbí se mi, jak je namyšlená.
Umíte romsky?

Máma romsky umí a já bych taky 
ráda uměla, ale je to těžké. Doma 
nás učili jenom česky – kvůli škole... 

Do finále soutěže Miss Gypsy se asi 
budu muset naučit romsky i anglicky.
Co studujete?

Školu jsem teď přerušila, ale od zá-
ří zase začnu. Původně jsem chtěla 
být servírkou, ale to mi nevyšlo, tak 
jsem šla na prodavačku. Ve škole to 
bylo dobré, ale ze skladu potravin 
mě bolela záda a pak do toho přišly 
soutěže…
Jaké máte plány do budoucnosti?

Chtěla bych být zpěvačkou. Ale 
ne v Česku, tady nemůžu zpívat tak, 
jak chci. Nezpívám svým stylem, Češi 
uznávají rock, ale já mám ráda jinou 
hudbu, černou – jako hrají třeba 
v Americe. Teď mám také podepsat 
smlouvy na modeling, tak uvidím, co 
bude.

Je mi osmnáct a teprve se rozhlí-
žím po světě, máma nás držela dost 
zkrátka. Normálně musím být do šesti 
večer doma, teď v osmnácti, když za-
volám, tak můžu přijít do půl osmé.

Připravila Michaela Púčiková
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Jsme klukovský oddíl, který se věnu-
je turistice a poznávání České republi-
ky. Oddíl byl založen v roce 1972 lidmi 
ze skautského oddílu, který se roz-
padl. Nyní fungujeme pod Asociací 
turistických oddílů mládeže (ATOM) 
a při TJ Sokol Žižkov.

Rádi jezdíme do přírody a poznává-
me naši krajinu, historii a vůbec všech-
no zajímavé, co lze u nás najít. Užijeme 
si při tom spoustu legrace a zábavy.

Hrajeme různé veselé hry, které jsou 
někdy akční, někdy strategické, doved-
nostní, znalostní a dost často všechny 
tyto typy dohromady. Při kombinova-
ných hrách si každý vyzkouší, jak je 
schopen reagovat na překážky a potíže, 
jak dokáže rozmyslet další postup a jaký 
má postřeh. Dochází při tom ke spoustě 
zajímavých situací, kterými se většinou 
všichni dobře baví.

V přírodě se učíme pohybovat a žít 
tak, abychom ji nepoškozovali. Snažíme 
se jí porozumět a v její přirozenosti i vyu-
žívat. Cvičíme se v různých tábornických 
dovednostech a v práci s rozličným nářa-
dím. Získané schopnosti pak zužitkujeme 

při výrobě různých předmětů, nástrojů, 
ozdobných věcí apod., které se nám hodí 
ke hrám a k vlastnímu putování.

Každé pondělí od 17 hodin se schá-
zíme v naší klubovně, která se nachá-
zí v areálu TJ Sokol Žižkov. Jednou 
za 14 dní pořádáme jednodenní výpra-
vy do širokého okolí Prahy. Pravidelně 
se vydáváme také na vícedenní cesty 
do vzdálenějších zákoutí naší vlasti. 
Vrcholem celoroční aktivity je čtrnácti-
denní letní stanový tábor.

Rádi mezi sebou přivítáme všechny 
kluky od 8 do 13 let. Holky se mohou 
obrátit na turistický oddíl Světlušky (tel.: 
737 483 981; e-mail: svetlusky@volny.cz;
internet: www.volny.cz/svetlusky), se kte-
rým sdílíme zázemí a pořádáme některé 
společné akce.

Jakub „Marwin“ Hodaň,
hlavní vedoucí

Adresa:
Koněvova 19, Praha 3
Kontakt:
tel.: 605 973 695
e-mail: hodanj@seznam.cz
http://tabornici.zde.cz

Konec samostatnosti 
žižkovské

Minule jsme v přímém přenosu sle-
dovali koketování Žižkova s Prahou 
na počátku 90. let 19. stol. Čtenáře asi 
bude zajímat, čeho se přitom vlastně 
dosáhlo. Odpověď je jednoduchá – ni-
čeho. Stav permanentních námluv totiž 
velkým pražským předměstím plně vy-
hovoval. Praha se jim snažila všemož-
ně nadbíhat a jim přitom nic (zejména 
nějaké zvyšování daní) nehrozilo. Při-
šel však nečekaný úder do zad. Praha 
totiž pochopila, že s těmi velkými a bo-
hatými těžko něco svede, a tak oslovila 
druhou linii kandidátů – Nusle, Podolí, 
Vršovice, Libeň, Košíře, Střešovice, 
Dejvice a Bubeneč, u nichž zájem byl 
a veliký. Tyto dosud spíše venkovské
obce neměly co ztratit a perspektiva ka-
nalizace, dláždění, elektrifikace, tram-
vají a dalších velkoměstských vymo-
žeností byla nesmírně lákavá. A tak 
již v r. 1901 dosáhla úspěšného přijetí 
Libeň (nikdo nemohl tušit, že to bude 
až do konce Rakouska jediný případ).

Velká předměstí Vinohrady, Žižkov, 
Smíchov a Karlín reagovala na při-

pojení Libně negativně a rozhodla se 
ve svém protipražském odporu ješ-
tě těsněji semknout. I do jejich řad 
se však vplížila zrada – v r. 1903 zasedli 
k jednacímu stolu zástupci Smíchova. 
Jako jedinou podmínku si přitom klad-
li zrušení mostného pro pěší! V tomto 
okamžiku i Žižkovští pochopili, že jim 
ujíždí vlak a jak snadno by mohli při-
jít o všechno. Svoji samostatnost však 
přesto nehodlali prodat lacino. V lis-
topadu téhož roku připravili dlouhý 
seznam investičních požadavků, jehož 
splnění od Prahy požadovali. Seznam 
obsahoval mj. stavbu radnice, spol-
kového domu, masné tržnice, tržnice 
pro drobný prodej, dvou škol, rozšíření 
elektrárny, opravu silnic a sadů a další 
akce v celkové sumě tří milionů korun. 
Jenže to bylo i na Velkou Prahu trochu 
moc. Začalo se tedy znovu smlouvat 
a jednalo se dalších sedm let. Konečně 
r. 1910 byl dohodnut kompromis. Byla 
vyškrtnuta masná tržnice, elektrárna 
a jedna škola a spolkový dům měl na-
místo novostavby vystačit s adaptací 
Bezovky, čímž potřebný náklad klesl 
o jeden milion.

Nic tedy nebránilo vstupu Žižkova 
do svazku pražských obcí. Chyběla 
jen (jak jsme vysvětlili na konci před-
minulého vyprávění) parafa Zemské-
ho sněmu Království českého. Ovšem 
tento sněm byl po dlouhodobých 
česko-německých obstrukcích na den 
svaté Anny r. 1913 císařem rozpuš-
těn. Nezbylo než čekat na nové vol-
by. Místo nich však za rok vypukla 
válka.

Po válce pak události nabraly prud-
ký spád. Již 5. 11. 1918 bylo slouče-
ní pražských měst a předměstí de-
klarováno na veřejném shromáždění 
v Obecním domě (vrcholem dějinné 
ironie bylo, že s tímto návrhem vystou-
pil Alois Bureš, starosta Královských 
Vinohrad, které až dosud stály v če-
le protislučovací obstrukce). Národ-
ní shromáždění si ale dalo na čas a zá-
kon o Velké Praze, jehož návrh obdr-
želo 21. 11. 1918, schválilo až 8. 2. 1920. 
V platnost vstoupil 1. 1. 1922. Samo-
statnost žižkovská tímto dnem defini-
tivně zanikla.

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Z politických bojů v městě Žižkově X.

Blahopřání 
seniorům

Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v dubnu kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přejeme 
do dalších let hodně zdraví a osob-
ní pohody. Blahopřejeme: Mila dě 
Beranové, Svatopluku Čapkovi, 
Mileně Čermákové, Boženě Dok-
torové, Miluši Krejnické, Daniele 
Křížové, Ludmile Lipšové, Anto-
nii Urbanové, Boženě Vančatové 
a Věře Zavadilové.
Za výbor Svazu důchodců Praha 3 

Viktor Pelzel

Mateřská znaménka
Mateřská znaménka (tzv. névy) jsou 

kožní útvary, které vznikají většinou 
nahromaděním pigmentových buněk 
v různých vrstvách kůže. Jsou buď 
vrozená, nebo se vytvářejí s věkem. 
Na jejich vznik má vliv několik faktorů, 
mezi něž patří mimo jiné i UV záření 
a dědičné předpoklady.

Pigmentové névy jsou obvykle ne-
bolestivé a nečiní žádné zdravotní pro-
blémy, ale v určitých lokalizacích pře-
kážejí mechanicky a jsou trvale dráž-
děny (v pase, kolem krku apod.). Tyto 
útvary je vhodné odstranit, stejně jako 
ty, které jsou jednorázově traumatizo-
vány (např. při částečném nebo úplném 
odtržení).

Někdy se névy mohou začít zvět-
šovat, měnit barvu, svědit, či dokonce 
krvácet. V tomto případě je vždy nutné 
vyhledat kožního specialistu, aby určil, 
jak dále postupovat. Je-li třeba znamén-
ko odstranit, pacient podstoupí drobný 
chirurgický zákrok, tzv. excisi, která 
se provádí při místním znecitlivění. Od-
straněný útvar se posílá k histologické-
mu vyšetření, jež přesně stanoví, o jaký 
typ névu se jedná. To je velká výhoda 
této metody oproti destrukci znamének 
laserem nebo speciálním přístrojem 
pomocí tekutého dusíku, která se může 
provádět u drobnějších útvarů.

Ve velké většině případů jsou névy 
nezhoubné (benigní), pouze v malém 
procentu se vyskytují i formy zhoub-

né (maligní), u nichž je po odstranění 
nutná spolupráce s onkology, kteří roz -
hodují o další léčbě. Existuje velmi 
škodlivá pověra, podle které dochází 
při odstranění mateřského znaménka 
ke vzniku rakoviny kůže. To samozřej-
mě není pravda, naopak chirurgická ex-
cise se při léčbě rakoviny kůže používá.

Pokud máme jakýkoli problém ne-
bo pochybnosti, je dobré navštívit od-
borníka, aby doporučil, jakou metodu 
pro odstranění mateřského znaménka 
zvolit. Obecně však platí, že nejvhod-
nějším způsobem je chirurgická exci-
se, která dává možnost histologického 
ověření diagnózy a tím jistotu pacien-
tovi i lékaři.

MUDr. Jiří Jungwirth, zastupitel

Zdravotnické okénko

PŘEDSTAVUJEME

Turistický oddíl Táborníci

Mým snem je mít hodného muže 
a zdravé děti
Osmnáctiletá Sandra Ferková vyhrála 11. února 
v Kongresovém centru v Praze soutěž krásy Miss 
Gypsy České republiky. Studentka ze Žižkova, kte-
rá mimochodem postoupila také do poslední pade-
sátky kandidátů na novou českou SuperStar, zauja-
la porotu svým půvabem a kouzlem osobnosti.

Foto: P. Burda

Palácový dům 
v Seifertově ulici

O Žižkově se sice traduje, že jde 
o někdejší periferní chudou pražskou 
čtvrť s typickými pavlačovými domy, 
ale zdaleka to není pravda. Najdeme 
tu i velmi honosné stavby. Patří k nim 
i dům s číslem popisným 32 na samém 
začátku Seifertovy ulice. Je to vlastně 
malý neorenesanční palác s bohatou 
vnitřní výzdobou a původně i roman-
tickou zahradou. Projektoval ho v ro-
ce 1879 významný pražský architekt 
a profesor techniky Bedřich Tesař 
(Friedrich Tesar), autor mnoha staveb 

v centru města – např. paláce Metro 
na Národní třídě, Měšťanské besedy 
v ulici Vladislavově, Wolfova domu 
na nároží Václavského nám. a ulice 
Ve Smečkách nebo Hlávkových domů 
ve Vodičkově.

V tomto domě žil spisovatel Vladi-
mír Neff a situoval sem svou známou 
románovou pentalogii (Sňatky z ro-
zumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá 
vdova, Královský vozataj), podle níž 
byly natočeny televizní seriály Sňatky 
z rozumu (1968) a Zlá krev (1986).

Zdeněk Lukeš,
historik architektury

Praha 3 a moderní architektura II.

Foto: P. Burda

RAD_04_07v.indd   1RAD_04_07v.indd   1 25.3.2005   11:55:0825.3.2005   11:55:08



8  ZE ŽIVOTA PRAHY 3 Radniční noviny Prahy 3 4  2005

Vydala MČ Praha 3. REDAKCE: Lipanská 7, Praha 3. Tel. 222 116 216 (i fax), 222 116 242, email: rn@p3.mepnet.cz,
rn.inzerce@p3.mepnet.cz. NÁVŠTĚVNÍ DEN V REDAKCI: pondělí 9–18 hod. Nevyžádané rukopisy a fotografie 
se nevracejí. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie z archivu redakce. Redakční 
rada: předseda – Mgr. M. Benda, místopředseda – Ing. B. Nigrin, členové – M. Hluchý, P. Hurda, Ing. D. Reisiegel. 
Šéfredaktor: Mgr. P. Benda. Redakce: Mgr. M. Púčiková. Grafická úprava: Martin Šejnost. Tisk: Reproprint Praha.
Distribuce: Česká pošta. Náklad: 38 000 výtisků. Vyšlo 31. 3. 2005. Registrační číslo MK ČR E12803.

RADNIČNÍ
NOVINY  PRAHY 3 4

Hledaného muže 
prozradil útěk
V nočních hodinách prvního únorového dne oznámil ná-

hodný chodec na linku tísňového volání 156, že v ulici Štítného 
v Praze 3 právě došlo k dopravní nehodě. Řidič se svým vozidlem bílé barvy zn. 
Ford narazil a poškodil vrata domu. Automobil pak zaparkoval opodál, z mís-
ta nehody odešel do vedlejšího domu a ve vozidle zanechal svého vyděšeného 
a štěkajícího psa. Přivolaní strážníci neprodleně vyrozuměli o události MO 
Policie ČR Lipanská 16. Společně pak s hlídkou policistů nalezli v domě po-
dezřelého řidiče, který nebyl zraněn, ale pravděpodobně pod vlivem návykové 
látky. Strážníci přivolali rychlou záchrannou službu, která muže odvezla do ne-
mocnice na Žižkově, a pro jeho čtyřnohého přítele odchytovou službu z útulku 
pro opuštěná zvířata. Celou věc dále šetří Policie ČR.

V sobotu 12. 2. v časných ranních hodinách zahlédli strážníci muže, který stál 
u zaparkovaného vozidla s rozbitým okénkem u spolujezdce. Muž zřejmě neměl 
čisté svědomí, neboť se po spatření hlídky dal na útěk ulicí Řehořovou. Hlídka 
strážníků neznámou osobu dostihla a pro důvodné podezření ze spáchání trest-
ného činu omezila na osobní svobodě. Na místo byla přivolána republiková po-
licie, která si podezřelého převzala k dalšímu šetření. Jednalo se o pětadvaceti-
letého muže ze Slovenské republiky, který byl – jak se později ukázalo – veden 
v evidenci osob hledaných Policií ČR.

Mgr. Pytlíková Miroslava,
zástupce ředitele OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Kdo mě chce

1) 0509-05 roční černá fena s pálením, kříže-
nec jezevčíka; bázlivá, nevhodná k dětem. 
Nalezena 3. 3. na Vítkově.

2) 0513-05 jedenáctiletý černý pes, středně vel-
ký kříženec špice; vhodný ke starším lidem, 
slyší na jméno Dag. Majitel se o něj nemůže 
starat kvůli alergii dítěte.

3) 0520-05 dvouapůlměsíční černá fena, kří-
ženec, v dospělosti střední velikosti; hravá, 
potřebuje někoho, kdo by se jí věnoval a měl 
ji rád. Nalezena s kovovým obojkem 4. 3. 
na Žižkově.

4) 0546-05 dvouletý béžový pes, kříženec terié-
ra střední velikosti; milý, vhodný do domku 
se zahrádkou. Do útulku předán 7. 3. s tím, 
že je v domácnosti nečistotný.

5) 84-2005 čtyřletý černý kocour, peršan; kastrovaný, potřebuje větší pozornost při péči 
o srst.

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

Sbor Bratrské jednoty baptistů na Vi-
nohradech (Vinohradská 68, Praha 3) 
oslaví ve dnech 16. a 17. dubna 120. vý-
ročí svého založení. Vedle vzpomínko-
vých setkání pořádá k této příležitos-
ti koncert pěveckého sboru z Bratislavy 

(16. 4. od 19 hod.) a slavnostní nedělní 
bohoslužby (17. 4. od 10 hod.).

Církev, která historicky navazuje 
na tzv. radikální reformaci z počátku 
16. století, má nyní své sbory po celém 
světě. Nejpočetnější je ve Spojených 

státech, kde je dokonce největší protes-
tantskou denominací. Název „baptisté“ 
má svůj původ v řeckém slově označu-
jícím „ponoření“ neboli křest, který je 
dle církevního společenství možný pou-
ze u věřících schopných osobního vy-
znání víry.

Kromě pravidelných bohoslužeb or-
ganizuje vinohradský sbor různé zájmo-
vé kroužky pro široký okruh přátel, např. 
konverzaci v angličtině pro děti a dospě-
lé nebo paličkování a kreslení, velmi ob-
líbené jsou také letní tábory – pro děti 
a jazykové pro mládež. V tomto roce byl 
rovněž založen Kroužek pro maminky 
s malými dětmi a Klub seniorů.

V krásné secesní modlitebně s po-
měrně prostorným zázemím se schá-
zí vedle českého sboru také tři cizoja-
zyčné církve. Modlitebna navíc slouží 
nejen ke sborovým akcím, ale je využí-
vána i širokou ekumenickou veřejnos-
tí ke křesťanským konferencím nebo 
koncertům. Všichni jsou srdečně zváni 
k návštěvě.

Miloš Šolc, kazatel sboru

Sportovní klub ZŠ Jeseniova a ZŠ Je-
seniova pořádají v úterý 5. 4. od 9 hod. 
na Židovských pecích již 10. ročník 
Aprílového běhu, závodu žáků 2. až
5. tříd. Vedle reprezentací pražských 
škol se mohou přihlásit i jednotlivci, 
a to do 4. 4. na tel. 222 720 497 nebo
e-mailové adrese sport@zsjeseniova.cz.

O dva dny později, v sobotu 7. 4., 
se od 16 hod. koná na vrchu Vítkově 
přespolní běh, který je součástí Praž-
ského běžeckého poháru mládeže. Zá-
 vod, pořádaný SK ZŠ Jeseniova ve spo-
lupráci s Národním památníkem, je ur-
čen pro tyto kategorie: mladší žáci a žá-
kyně (rok nar. 1992, 1993, 1994 a 1995), 
starší žáci a žákyně (1991 a 1990), do-
rostenci a dorostenky (1989 a 1988).
Přihlásit se je možné do 6. 4. na výše 
uvedené e-mailové adrese nebo tele-
fonním čísle, popř. přímo na startu 
(příchod na něj bude značen od stanice 
autobusů 133 a 207 „Ohrada“). Více 
na www.jeseniova.cz. -red-

Běžecké závody 
na Žižkově

Loupežné přepadení starší ženy v tu-
nelu pod vrchem Vítkov z počátku le-
tošního roku svědčí o stálé aktuálnos-
ti tohoto druhu trestné činnosti, jenž
v posledních patnácti letech zazname-
nal dle policejních statistik takřka pě-
tinásobný růst. Také tento případ je do-
kladem faktu, že pachatel zpravidla bý  -
vá silně sociálně narušenou osobnos tí, 
vyznačující se agresivitou a bezcitností. 
Vždyť i tentokrát došlo k odcizení jen 
velmi malé finanční hotovosti a dalších 
předmětů denní potřeby, pro útočníka 
takřka bezcenných.

Přes výrazné zlepšení informovanosti 
veřejnosti je třeba i nadále rozvíjet pre-
ventivní programy (především v oblas-
ti situační prevence) k posílení znalostí 
občanů o možnostech předcházet tomu, 
že se stanou obětí trestné činnosti.

Je třeba vzít v potaz různorodost pří-
pravy i způsobů páchání loupežných 
přepadení, kdy pachatelé mnohdy vy-
hledávají vhodné podmínky ke spáchá-
ní, tipují oběti, připravují nástroje, či na-
opak jednají bez přípravy v kteroukoliv 

denní i noční dobu. Vždy je však nutné 
si uvědomit, že samo chování občanů 
může být jedním z důvodů, proč se ná-
sledně stávají předmětem napadení 
a útoku – nevhodnou pozornost vyvolá-
vá např. to, když se zdržují na odlehlých 
místech nebo lehkovážně a neskrývaně 
nakládají s finanční hotovostí.

O dalších možnostech předcházení
této trestné činnosti i obrany před ní se 
s námi podělí pracovník Ministerstva 
vni tra ČR JUDr. Tomáš Koníček, který 
se prevencí zabývá dlouhá léta.

Základem je nevyvolávat u potenciál-
ních pachatelů svým vlastním chová-
ním podnět k trestné činnosti. Občané 
by měli vycházet z toho, že opatrnost je 
také prevencí, a dodržovat následující 
zásady:
• Vyhýbat se odlehlým uličkám, temným 
zákoutím, nepřehledným parkům či ne-
dostatečně osvětleným prostorám a vy-
užívat míst, kde se zdržuje dostatek lidí.
• Při návratu domů v pozdních večer-
ních či nočních hodinách si zajistit do-
provod (zejména ženy a dívky).

• Při přímém ohrožení se snažit zacho-
vat klid a zhodnotit situaci. K odvrá-
cení útočníka je možné využít i osobní 
ochranné prostředky – osobní alarmy 
či paralyzéry, s nimiž je třeba se předem 
naučit manipulovat.

• Neustále věnovat pozornost svým cen-
nostem, osob ním dokladům, kabelce či 
tašce.
• Nechlubit se svými majetkovými po-
měry.

Důležitou součástí omezení tohoto
druhu násilné trestné činnosti je samo-
zřejmě také vlastní aktivita občanů: 
je-li někdo jiný napaden, neměli by vá-
hat a podle svých věkových a zdravot-
ních dispozic pomoci, přinejmenším 
tím, že přivolají odbornou pomoc (158 
– Policie ČR, 156 – obecní policie, 112 
– při použití mobilního telefonu) nebo 
budou nápomocni svědectvím o lou-
pežném přepadení orgánům činným 
v trestním řízení. Rovněž každé pode-
zření je dobré oznámit policejním orgá-
nům – může tím být zachráněna příští 
potenciální oběť.

Nikde na světě se policie neobejde 
bez aktivní spolupráce s veřejností, a pro-
to jí důvěřujte.

pprap. Bibiana Fuchsová,
Preventivně informační skupina 

OŘ P Praha III

Vinohradský sbor baptistů slaví 120 let

Z třeskutého mrazu na Havaj se mohl 
dostat ten, kdo v pátek 4. března navští-
vil Základní školu Lupáčova. Probí-
hal zde totiž již XII. Společenský večer, 
který vedle kouzelnické šou, španěl-
ských a anglickým hitů, ukázek aerobi-
ku a moderního tance, výstav dětských 
prací a mnoho dalšího nabídl i řád-
ně vyhřátou třídu s lehátky a palmami, 
v níž malí domorodci bubnovali na bu-
bínky a spoře oděné dívky míchaly ne-
alkoholické drinky. V rámci zábavného 
programu, na kterém děti svým rodi-
čům předváděly všechny možné i ne-
možné dovednosti a zábavné kousky, 
byl slavnostně spuštěn vzdělávací por-
tál www.veskole.cz, který by měl sloužit 
uživatelům interaktivních tabulí.

1

Stručně...
� Základní škola nám. Jiřího z Lob-
kovic pořádá ve středu 4. 5. v 9.00 
přijímací zkoušky do 6. třídy s roz-
šířenou výukou matematiky a pří-
rodovědných předmětů. Ve školním 
roce 2005/2006 navíc nově otevírá 
6. třídu s rozšířenou výukou těles-
né výchovy, se zaměřením zvláš-
tě na florbal (uzávěrka pro příjem 
přihlášek je 30. 4.). Přihlášky jsou 
k dispozici v kanceláři školy nebo 
na www.lobkovicovo.cz. Podrobnější 
informace na internetových strán-
kách školy nebo na tel. 272 734 869.
� Základní škola Perunova otevírá 
ve školním roce 2005/2006 6. třídy 
s rozšířenou výukou výtvarné vý-
chovy. Přihlášky, které jsou k dispozici  
na www.perunka.cz nebo ve vrátni-
ci školy, je třeba odevzdat do 30. 4. 
Talentové zkoušky se konají 19. 5. 
od 9.00 v budově školy.
� Dětské dopravní hřiště na Ži-
dovských pecích opět zahájí svůj 
provoz v pondělí 4. 4. Pro veřejnost 
je otevřeno: po, st–so v 14.00–19.00, 
ne v 12.00–19.00.
� Občanské sdružení Remedium 
Pra ha pořádá ve dnech 18. až 22. 4. 
rekondiční program pro seniory 
ve Skokovech v Českém ráji (součástí 
pobytu v přírodě cvičení, relaxace, me-
ditace, tanec, paměťová cvičení apod.; 
v ceně 1990 Kč je zahrnuta plná penze, 
nikoli doprava a pojištění). Rezervace 
a další informace na tel. 272 739 833.
� Farní charita Žižkov organizuje 
ve Farním centru (Čajkovského 36) 
ve dnech 16. a 17. 4 v 9.00–17.00 
jarní humanitární sbírku. Přijímají 
se následující čisté, funkční a vhodně 
zabalené předměty: ošacení, bytové 
textilie (vč. spacích pytlů, peřin a pol-
štářů), nádobí, drobné domácí spo-
třebiče, hračky, toaletní a hygienické 
potřeby, prací a čisticí prostředky. 
Dobrovolníci jsou žádáni o pomoc 
při vybírání a balení darovaných věcí 
a 18. 4. od 8.00 při jejich nakládání 
do auta. Kontaktní tel.: 736 242 333.
� V rámci 2. ročníku ekologicko-vý-
chovného projektu Sovy do škol pro-
běhla v březnu v Národním muzeu 
soutěžní výstava celkem 233 dět-
ských výtvarných prací pojmenovaná 
„Naše sovy“. Z Prahy 3 si se zadaným 
tématem nejlépe poradila Kateřina Čá-
pová ze ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
která skončila na 8. místě. Podrobnější 
informace na www.sovy.cz.

I loupežným přepadením se dá částečně předcházet

Nová Trojka už dva roky naplňuje 
svou vizi – poskytovat bezpečný, přátel-
ský a inspirativní prostor pro celou ro-
dinu. Máme kroužky hudební i výtvar-
né, hraje se u nás divadýlko, probíhají 
mnohé akce pro děti. Ale kromě dětí 
k nám chodí i rodiče, zejména mamin-
ky na mateřské. A o ty se v Nové Trojce 
zajímáme neméně.

Právě pro ně je určen dlouhodobý 
program zájmového vzdělávání – víken-
dové ateliéry, odpolední dárkové dílny 
ve středu, dopolední minikurzy výtvar-
ných technik v úterý. V rámci programu 
„Děti s sebou“ (většinou v úterý dopo-
ledne) organizujeme pro rodiče před-
nášky, semináře i besedy se zajímavými 
lidmi, zatímco jejich děti si hrají v naší 
krásné herně.

Co je ale hlavní, maminky se na všem 
mohou aktivně podílet. Každá něco umí 
a často je ochotná předat to druhým. 
Zdravotnice přednáší o úrazech dětí, 

fyzioterapeutka pořádá cvičení, výtvar-
nice vede kurz drátkování, paní uči-
telka kroužek tanečků. Čas mateřství 
nemusí být vnímán jako ztrátový. Toto 
období je hodnotné samo o sobě, ale 
lze během něj získat i něco navíc – tře-
ba nové vědomosti a poznatky či sociál-
ní a komunikační dovednosti plynoucí 
z vlastní iniciativy, ze seberealizace. To, 
že k nám mnoho maminek chodí, do-
kazuje vítanost našeho pojetí. A úspěch 
je ještě v něčem jiném. Maminkovství 
se tu nikdo nebojí – na cestě je spousta 
dalších miminek.

Všechny maminky se k nám mohou 
kdykoliv přijít podívat, ať už by chtěly 
spolupracovat (v současnosti hledáme 
zejména ty s pedagogickým vzděláním 
a výtvarným či hudebním talentem), 
nebo si jen užít našich akcí či posedět 
u kávy. V každém případě budou vřele 
vítány.

Jolana Kurzweilová, Nová Trojka

Nová Trojka nejen pro děti
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