
Herci Divadla Continuo 
umí chodit na chůdách 
i létat na šálách. 
Můžete se o ně bát 
nebo spolu s nimi snít.

Čtěte na straně 7.

Dle Tomáše Krivošíka 
jsou slovenští tanečníci 
temperamentnější než ti 
čeští. V Akropoli to bude 
moci sám ukázat.  

Čtěte na straně 4.

Umět zachránit život 
přijde vhod, aniž se 
člověk naděje. Kurzy 
první pomoci pořádá 
Český červený kříž.

Čtěte na straně 8.
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Leden je pro děti a jejich rodiče vel-
mi důležitým měsícem. Kromě to ho, 
že se rozdává pololetní vysvědčení, 
pro bíhá totiž zápis do základních škol, 
kam se budoucí prvňáčci většinou těší, 
ale trochu se i bojí. A rodiče z Prahy 3 
zvažují, na kterou ze dvanácti základ-
ních škol své dítě zapsat. Věřím, že 
naše městská část jim v tomto roz-
hodování alespoň částečně pomohla 
mimořádnou přílohou v listopadovém 
čísle Radničních novin, ve kterém se 
všechny ZŠ krátce představily.

I z těch stručných charakteristik je 
zřejmé, že školy dnes již nejsou stejné 
a existuje možnost výběru. Nový škol-
ský zákon, který právě vstoupil v plat-
nost, umožní ještě větší diferenciaci. 
Všechny školy začínají s přípravou 
nových vzdělávacích programů a zva-
žují svá specifika. Jistě to nebude jen 
výuka cizích jazyků a informatiky, ale 
dostane se též na matematiku, přírod-
ní vědy a další předměty. Ani spor-
tovně zaměřená škola u nás nechybí 
a slouží Praze 3 ke cti: ZŠ Jeseniova 
se v hodnocení sportovních středisek 
na konci minulého roku zařadila mezi 
ta nejlepší. Kdybychom ale chtěli se-
psat veškeré úspěchy našich škol a je-
jich žáků, potřebovali bychom k tomu 
nejméně celou mimořádnou přílohu.

Také společenské výchově je vě-
nována velká pozornost. Jako příklad 
bych chtěl uvést akci tematicky zamě-
řenou na zemětřesení v jihovýchodní 
Asii, která proběhla v pondělí 17. led-
na na ZŠ Lupáčova. Celodenním pro-
gramem se škola pokusila přiblížit 
dětem nejen fyzikální podstatu pří-
rodních katastrof, ale též jejich dopad 
na lidské společenství a principy zá-
chranářských postupů.

Městská část jako zřizovatel věnuje 
na provoz škol ročně desítky milionů. 
Vliv na zaměření a fungování škol mají 
dnes také rodiče žáků v rámci rodičov-
ských unií apod. V souladu s novým 
školským zákonem budou na všech 
školách postupně vznikat rady školy. 
Dnes jsou ustanoveny teprve na čty-
řech z nich.

Počet žáků na školách stále kle-
sá, ale je to dáno především odcho-
dem početných ročníků devátých tříd. 
Úbytek nejmladších dětí se zastavil  – 
při zápisu do mateřských škol se po-
čet dětí proti předcházejícímu roku 
dokonce o něco málo zvýšil. I proto 
se zvědavostí očekáváme letošní vý-
sledek zápisu do prvních tříd základ-
ních škol.

Ing. Bohuslav Nigrin,
zástupce starosty

Lučiny 
se vybarvily

Ten, kdo prochází po Koněvově ulici, 
nemůže za budovou polikliniky přehléd-
nout stavební činnost, která tu probíhá 
již přibližně tři čtvrtě roku. Městská část 
Praha 3 tak pokračuje v rekonstrukcích 
menších panelových domů, které by jinak 
velmi brzy dosloužily.

Systém, který je v Praze 3 již známý, 
byl tentokrát kromě obvyklých prvků 
(zateplení, rekonstrukce rozvodů, na-
hrazení umakartových jader zděnými, 
přistavění výtahů a nástaveb) obohacen 
i o nutné statické zajištění, protože domy 
tohoto typu nejsou ani po stránce statiky 
příliš solidní.

Po vnitřních úpravách se nyní dokon-
čují nástavby. A tady jsou opravdu na mís-
tě slova z názvu článku, protože po sejmu-
tí lešení je vidět, že každý dům má svou 
charakteristickou, ale velmi decentní ba-
revnost. Nástavby svým architektonickým 
výrazem nepopírají, že jsou postaveny 
na panelovém domě, ale autoři projektu 
rozhodně nepodlehli uniformitě.

Tato akce byla opravdu velkým sous-
tem a po jejím vyhodnocení je třeba 
zvážit, za jakých podmínek pokračovat 
v dalších lokalitách. Na jednání Výboru 
pro územní rozvoj a dopravu ZMČ Pra-
ha 3 se projednávají již další dvě oblasti.

Obyvatelé Lučin si po stavebním ru-
chu ve své lokalitě budou moci oddech-
nout od nepříjemných průvodních jevů 
každé velké stavby. Velmi mě ale potěšil 
předvánoční telefonát jedné z obyvatelek 
zrekonstruovaného bytu, která řekla: „Už 
dlouho jsem se tak ráda nechystala na Vá-
noce jako letos. V tak hezkém bytečku se 
vše připravuje daleko lépe.“

V nejbližší době předložím RMČ ná -
vrh záměru prodeje stávajících bytových 
jednotek ve všech pěti objektech jejich 
oprávněným nájemcům. Příští Vánoce 
už budou moci strávit v hezkém, oprave-
ném, ale hlavně vlastním bytě.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Zápis do základních škol

Díky zasedání Zastupitelstva měst-
ské části Praha 3 až po vánočních svát-
cích (28. 12.) jsme do letošního roku 
vstoupili nikoli s rozpočtovým pro-
vizoriem, jak tomu bylo v předešlých 
letech, ale přímo se schváleným roz-
počtem. Podmínkou pro jeho přijetí 
je totiž předchozí schválení rozpočtu 
hl. m. Prahy, k němuž došlo na zasedá-
ní jejího zastupitelstva dne 16. 12.

Rozpočet na rok 2005 plánujeme 
de facto vyrovnaný, dle rozpočtových 
předpisů však dosáhneme přebytku 
ve výši 68 mil. Kč. Ten bude určen 
na splácení investičního úvěru ve vý-
ši 150 mil. Kč, který v loňském roce 
částečně kryl výstavbu nových bytů 
– nástaveb a rekonstrukce panelových 
domů. Splatnost úvěru je také důvo-
dem toho, že letos musíme být výrazně 
skromnější v kapitálových výdajích, 
které loni dosáhly 290 mil. Kč. Celkově 
plánujeme výdaje ve výši 471 mil. Kč 
a příjmy ve výši 539 mil. Kč.

Příjmy
Příjmy se skládají z daňových pří-

jmů (55 mil. Kč), nedaňových příjmů 
(13 mil. Kč), dotací (82 mil. Kč ze stát-
ního rozpočtu a 158 mil. Kč z rozpoč-
tu hl. m. Prahy) a z převodů z vedlejší 
hospodářské činnosti (231 mil. Kč), a to 

zejména z prodeje postavených násta-
veb a podílových domů a z výnosů z ne-
bytových prostor (díky těmto financím 
je možné uskutečňovat rozsáhlé inves-
tice do bytové výstavby).

Výdaje
Celkové výdaje ve výši 471 mil. Kč 

jsou z 20 % tvořeny výdaji kapitálo-
vými (98 mil. Kč) a z 80 % běžnými 
(374 mil. Kč).

V rámci kapitálových výdajů budou 
výrazné finanční prostředky vynalože-
ny na přípravu projektové dokumen-
tace investičních akcí v roce 2006 i dal-
ších letech a zajištění jejich stavebních 
povolení. Půjde například o dostavbu 
Ošetřovatelského domova Habrová 2, 

regeneraci panelových domů, vybudo-
vání bytů formou nástaveb v lokalitách 
Pod Lipami-Květinková a Buková, re-
vitalizaci oblasti Rajská zahrada či re-
konstrukci dalších školských zařízení. 
V roce 2005 se počítá s pokračováním 
rekonstrukcí kotelen (cca 20 mil. Kč) 
a veřejných dětských hřišť (4 mil. Kč), 
s dalším zvyšováním počtu parkova-
cích míst (3 mil. Kč) nebo s investicemi 
do školních budov (11 mil. Kč).

Z běžných výdajů půjde nejvíce 
peněz na správu úřadu (128 mil. Kč). 
Na druhém místě je s 58 mil. Kč škol-
ství – 46 mil. Kč je určeno na příspěvky 
na provoz a 12 mil. Kč na rekonstrukce 
školních budov. Spolu s kapitálovými

výdaji tak MČ na školství vynaloží v ro-
ce 2005 celkem 69 mil. Kč (v této částce 
nejsou zahrnuty mzdy a související vý-
daje, které dosahují výše 185 mil. Kč). 
Na sociální dávky se počítá se 48 mil.
Kč, které jsou plně kryty dotací ze stát-
ního rozpočtu.

Na životní prostředí bude vydáno 
celkem 35 mil. Kč, z toho 15 mil. Kč 
na údržbu zeleně, 12 mil. Kč na úklid 
chodníků, další výdaje jdou do obno-
vy stromořadí, sběru odpadů apod. 
Z oblasti sociálních věcí jmenujme 
např. výdaje na Pečovatelskou služ-
bu (19 mil. Kč) a Integrační centrum 
Zahrada (9 mil. Kč), u zdravotnic-
tví Ošetřovatelský dům (11 mil. Kč) 
a Lékařskou službu první pomoci 
(6 mil. Kč) a u sportu Sportovní a re-
kreační areál Pražačka (8 mil. Kč). 
Do kultury investujeme v souhrnu 
18 mil. Kč, z toho např. na Junior 
klub 5 mil. Kč, Žižkovské divadlo 
Járy Cimrmana 3,5 mil. Kč a Atrium 
3 mil. Kč. Z rozpočtu Odboru kultury 
jsou dále hrazeny takové akce jako 
Vinohradské vinobraní, Žižkovský ma -
sopust, Pivobraní či Nekonvenční žiž-
kovský podzim.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2005

Rozpočet na rok 2005
kapitálové výdaje
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SOBOTA 
5. února

Dětské maškarní odpoledne 
v Paláci Akropolis

14.00–16.30 divadélko U Panáků 
(tanec velkých hub, akrobacie 
hadů, výstupy skřítků a největ-
šího Kašpárka českého), Cirkus 
Skřítek, potulný muzikant Pavel 
Půta, akrobat a žonglér Rudy 
Harden, diskotéka pro nejmenší 
s Tomášem Ivanovičem, soutěže, 
rozdávání koláčků a koblih, 
vyhodnocení nejlepší masky

Maškarní rej v Paláci Akropolis
Během večera plného překvapení pro-
běhne soutěž o nejlepší masku.
18.30 výstava fotografií architektury 

starého Žižkova v předsálí
19.00 LAURA A JEJÍ TYGŘI,

TAM TAM ORCHESTRA

22.00 vyhlášení bohaté masopustní 
tomboly

22.30 DJ – hudba 60. a 70. let

NEDĚLE 6. února
Radniční vařenice 

aneb úřednické pochoutky 
v hospodě U vystřelenýho oka

12.00 příprava vyhlášených delikates 
úřednickým šimlem

16.00 Žižkovanka

PONDĚLÍ 7. února
Masopustní koncert v kině Aero

19.00 výstava fotografií starého 
industriálního Žižkova 
v předsálí  

19.30 filmová produkce 
s masopustní tematikou

20.00 THE PLASTIC PEOPLE 
OF THE UNIVERSE

Program XII. ročníku Žižkovského masopustu
 ÚTERÝ 8. února
Veselý masopustní  průvod

12.00 Žižkovanka na náměstí Jiřího 
z Poděbrad

13.00 zahájení průvodu (Žižkovanka, 
dva kočáry, Bakchus, mistři 
bubeničtí – perkusionisté 
a ozembouši, masky na chůdách, 
muzikanti žižkovské galérky, 
kejklíři, chrliči, vlajkonoši, 
tančící cikánky a rozverní 
trhovci)

13.10 zastavení I. – Mahlerovy sady 
(potulní komedianti – Jagabab)

14.05  zastavení II. – křižovatka 
Kubelíkova/Čajkovského 
(kejklíři a bubeníci – Happyend, 
Tam Tam Batucada)

15.05 zastavení III. – radnice na Havlíč-
kově náměstí (starosta předá 
vládu Bakchovi)

16.05 zastavení IV. – Žižkovo náměstí 
(Divadlo Continuo, Tam Tam 
Batucada)

17.00  zastavení V. – náměstí Jiřího 
z Poděbrad (od 16.00 Žižkovanka)

17.15–17.45 Tam Tam Batucada 
a Divadlo Continuo

18.00–22.00 ALEŠ BRICHTA, PAVLA 
KAPITÁNOVÁ a DOCTOR PP

Jaroslav Brabec,
vedoucí Odboru kultury

Hlavní partner:

Partneři: 

Změna programu vyhrazena.

Foto: J. Dostál
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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) 28. 2.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 7. 2.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (4) 14. 2.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 21. 2.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 28. 2.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2) 7. 2.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 14. 2.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 21. 2.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2) 28. 2.
10. Ambrožova/Malešická (4) 7. 2.
11. Jeseniova 143 (3) 14. 2.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 21. 2.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 28. 2.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 7. 2.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 14. 2.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 21. 2.

Jak jsme již v Radničních novinách 
Prahy 3 informovali, na území třetí 
městské části najdeme od konce minu-
lého roku sběrné nádoby na nápojové 
kartony (např. od mléčných výrobků, 
džusů nebo vína), tzv. krabice, které lze 
recyklovat. Konkrétně se jedná o násle-
dujících 50 stanovišť:
• Baranova/Přemyslovská 37 • Basi-
lejské nám. 10 • Biskupcova 34/Am-
brožova • Boleslavská (u zdi před za-
stávkou MHD) • Bořivojova/Kubelíko-
va 49 • Habrová 9 • Hradecká/Slezská 
• Husitská 72 • Jagellonská/Velehrad-
ská • Jeseniova/Tovačovského • Jese-
niova 83 (naproti) • Jeseniova 143 • Ji-
čínská/Šrobárova (u vodárny) • K Luči-
nám/Koněvova • Kolínská/Korunní 115

• Koněvova 82 (naproti)/Domažlická 
• Koněvova 111 • Koněvova/Za Žiž-
kovskou vozovnou • Koněvova 205 
• Koněvova 235 • Květinková 13 
(naproti) • Lucemburská/Sudoměřská 
• Luční/U Kněžské louky • Luční/
V Okruží • Malešická (proti Diskont-
-Plus) • Na Balkáně/Pod Vrcholem 
• Nad Ohradou 11 • nám. Jiřího z Lob-
kovic 1 • nám. Jiřího z Poděbrad 9 
• Ondříčkova 32-34 • Orebitská/Řeho-
řova 54 (naproti) • Orlická/Přemyslov-
ská • Pod Lipami/Plavínová • Pod Li-
pami/Na Jarově • Pod Lipami/Buková 
• Pod Lipami/Osiková • Prokopova/
Havlíčkovo nám. • Přemyslovská 2 • Ro-
háčova/Ostromečská • Rokycanova/
Sabinova • Slavíkova/Křížkovského 2
• Soběslavská/U Vinohradské nemoc-
nice 2 • Spojovací 48 • Táboritská 
– zadní trakt • V Domově 16/Strážní 
• V Zahrádkách 50 • Vinohradská 172 
• Vlkova/U Rajské zahrady • Žerotí-
nova 49/Hájkova • Žižkovo nám./Křiš-
ťanova

Prázdné, vodou vypláchnuté a stla-
čené krabice od nápojů lze odevzdávat 
také do sběrných dvorů hl. m. Prahy.

MVDr. Eva Krejbichová,
oddělení správy zeleně

ze dne 28. 12. 2004
Vzala na vědomí
• zánik mandátu (rezignaci) Ing. Ivo 
Zemana (DJK, volební obvod 3) 
ke dni 27. 12. 2004 a předala ke dni 
28. 12. 2004 osvědčení nastoupenému 
členu ZMČ Jaromíru Cí sařovi (DJK, 
volební obvod 3) jako prvnímu ná-
hradníkovi

ze dne 5. 1. 2005
Souhlasila
• s vypracováním dokumentace pro sta-
vební povolení na rekonstrukci krytého 
bazénu včetně zázemí ve Sportovním 
a rekreačním areálu Pražačka a schvá-
lila zadat vypracování firmě OK PLAN 
architekt, s. r. o., za cenu 305 000 Kč 
bez DPH • s uzavřením mandátních 
smluv: 1) na kompletní zajištění výroby 
a distribuce měsíčního periodika MČ 
P-3 s Visual Tech, spol. s r. o., 2) na gra-
fické a litografické zpracování měsíční-
ho periodika MČ P-3 s Martinem Šej-
nostem • s plánem kontrol na rok 2005
Vzala na vědomí
• informaci o havarijním stavu v objek-
tu Koněvova 221 a souhlasila s dočas-
ným poskytnutím (nejdéle do 31. 1.) 
podnájmu v prostorách LSPP, Koně-
vova 205, dětským praktickým lékařům 
z objektu Koněvova 221 • informaci 
o síti škol v MČ P-3 a uložila Odboru 
školství pokračovat v přípravných čin-
nostech pro zavedení školních vzdělá-
vacích programů a vypracovat časový 
plán jejich realizace v souladu s novým 
školským zákonem č.  61/2004 Sb. 

ze dne 19. 1. 2005
Doporučila
• 1) příspěvkovým organizacím zříze-
ným MČ P-3 a SKM P-3, a. s., zaměst-

návat osoby zdravotně postižené a ne-
zaměstnané evidované jako uchazeče 
o zaměstnání na Úřadu práce P-3 s při-
hlédnutím k jejich kvalifikaci a plat-
ným pracovně právním předpisům, 
2) zadavatelům výběrových řízení za-
pracovat do podmínek výběrových ří -
zení pro firmy zabezpečující úklid a
údržbu veřejných prostranství a veřejné 
zeleně povinnost nabídnout Úřadu prá-
ce P-3 pracovní místa pro účely veřejně 
prospěšných prací
Jmenovala
• MgA. Š. Kotka ředitelem příspěvko-
vé organizace Junior klub Na Chmel-
nici na dobu určitou do 31. 12. 2005
Schválila
• záměr prodeje bytových jednotek 
v domech K Lučinám 3, 5, 7, 4, 6, 8, 11, 
13, 15, 17, 19, 21 a K Chmelnici 3, 5, 7, 
vše v k. ú. Žižkov, a souhlasila se zadá-
ním zakázky na realizaci jejich prodeje 
firmě Realitní kancelář Sever, s. r. o.
Souhlasila
• nahradit funkci útvaru interního au-
ditu výkonem veřejnosprávní kontro-
ly u příspěvkových organizací v pů-
sobnosti MČ P-3 • s vykácením druhé 
části stávající zeleně na pozemku bu-
doucí vinice v lokalitě Vítkov a schvá-
lila zadat realizaci firmě Ing. Jan Švej-
kovský – JENA – firma služeb za cenu 
422 567 Kč vč. DPH • s navýšením 
jednotkových cen dodávek ocelových 
konstrukcí a hutního materiálu v rám-
ci realizace investiční akce výstav-
ba bytů formou nástaveb v lokalitě 
K Lučinám

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

Při velkých 
haváriích funguje 

krizové číslo
V případě velkých havárií v bytech 

a nebytových prostorách, které jsou 
ve vlastnictví městské části Praha 3, se 
jejich nájemci mohou na Správu komu-
nálního majetku Praha 3, a. s., obrátit 
i po pracovní době – telefonní číslo 
737 246 715 funguje nonstop, tedy také 
v noci, o víkendech či svátcích. Dovolají 
se na Centrální dispečink kotelen, jehož 
pracovníci vědí, kde je třeba v tako-
výchto situacích hledat pomoc.

V pracovní době (pondělí a středa 
v 9–18, úterý a čtvrtek v 8–16 a pátek 
v 8–14) lze závažný havarijní stav na-
hlásit SKM Praha 3 telefonicky i osobně 
– všechny kontaktní údaje jsou k dis-
pozici na informačních nástěnkách pří-
mo ve společných prostorách obecních 
domů. Zaměstnanci společnosti se za-
čnou případem neprodleně zabývat.

SKM Praha 3 však řeší pouze rozsáh-
lé havárie, které se týkají několika bytů 
nebo k nimž došlo v prostorách nájem-
cům nepřístupných. V ostatních přípa-
dech (havárie rozsahem menší, týkající 
se jednotlivých nájemních jednotek či 
řešitelné samotným nájemcem), spo-
lečnost své služby neposkytuje, pouze 
následně nájemci v souladu s naříze-
ním vlády č. 258/1995 Sb. proplatí účet 
za provedenou opravu.

Co to znamená v praxi? Pokud např. 
v některém z obecních bytů praskne 
vodovodní potrubí, nájemce by sám 
měl najít a kontaktovat instalatéry, kte-
ří závadu opraví, a na SKM se obrátit 
až se zaplacenou účtenkou. Jde-li však 
o drobné opravy, jako je např. výměna 
elektrických pojistek či jističů, platí je 
nájemce sám a nárok na peníze nemá.

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

Volné nebytové prostory
Výzva č. 193

MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými nebytovými 
prostory:
1. Viklefova 13/1673, sklad nepotravinářského zboží, 35,29 m2, suterén 

(min. nájemné 400 Kč/m2/rok)
2. Radhošťská 15/1645B, sklad nepotravinářského zboží, 45,45 m2, přízemí 

(min. nájemné 600 Kč/m2/rok)
3. Blahoslavova 10/293, kancelář, tichá služba, 172,35 m2, přízemí 

(min. nájemné 800 Kč/m2/rok)
4. Basilejské nám. 3/1807, obchod, 156,03 m2, přízemí 

(min. nájemné 1000 Kč/m2/rok)
5. Olšanská 7/2666, ordinace, 34,70 m2, 3. podlaží 

(min. nájemné 1300 Kč/m2/rok)
Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna dne 3. 2. v 9–10 hod.

6. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.86, 11,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
7. Koněvova 142/1603, garáž č. 51, 19,97 m2 (min. nájemné 1100 Kč/m2/rok)
8. Hollarovo nám. 13/351V, garáž č. 22, 73,00 m2 (min. nájemné 1100 Kč/m2/rok)
9. Slezská 0/8A, park. stání č. 9 (min. nájemné 500 Kč/měsíc)

Výše uvedené prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek 
zaslaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Sei-
fertova 51, v obálkách označených značkou Výběrové řízení č. 193. Obálky takto 
neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty 
nebudou.

V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem, a stanovte výši nájem-
ného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměřenou. Zájemce 
upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro obsazení neby-
tového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Uveďte též záměr, co budete 
v nebytových prostorech provozovat (k provozování výherních a hracích automa-
tů nebudou nebytové prostory pronajaty), podmínkou pro pronajmutí garáže/ga-
rážového stání je trvalé bydliště v Praze  3 (pokud budete zasílat nabídky na více 
nebytových prostor, je nutno zaslat každou nabídku samostatně). Do výběrového 
řízení nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky.

Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude dne 11. 2. v 15.00 hod. Výběrové 
řízení bude vyhodnoceno komisí obchodu a služeb RMČ.

Vybraní uchazeči všech výběrových řízení budou písemně informováni do 30 dnů 
ode dne zasedání RMČ. MČ Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky 
a výběrové řízení zrušit.

MUDr. Eva Rusová, předsedkyně komise obchodu a služeb,
RNDr. Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Zánik územních 
vojenských správ

v Praze
Dnem 31. 12. 2004 zanikly na zákla-

dě organizačních změn v Armádě ČR 
a zákona č. 585/2004 Sb. (branný zá-
kon) Územní vojenské správy (ÚVS) 
Praha-sever, Praha-jih, Praha-západ, 
Praha-východ a Praha-střed. Praha 3 
spadala pod ÚVS Praha-střed v Amb-
rožově ulici 2a.

Nástupnickou organizací všech uve -
dených ÚVS je od 1. 1. 2005 Kraj ské vo-
jenské velitelství hl. m. Prahy, Křižíko-
va 12, 186 00 Praha 8 (tel.: 224 230 558, 
973 205 726, fax: 973 205 703, e-mail: 
jiri.roubicek@army.cz). Úřední hodi-
ny má v pondělí a ve středu od 8.00
do 17.00 hod. 

-red-

Stanoviště sběrných nádob 
na krabice od nápojů

ze dne 28. 12. 2004
Schválilo
• předložený návrh rozpočtu MČ P-3 
na rok 2005 • přijetí kontokorentního 
úvěru na rok 2005 ve výši 15 mil. Kč 
u České spořitelny, a. s. • navržené pro-
deje pozemků, bytového domu a podí-
lových domů v k. ú. Žižkov a Vinohrady 
• žádosti o svěření vybraných pozemků 
hl. m. Prahy • poskytnutí zpětného čer-
 pání bytovým družstvům v celkové vý-
ši 511 464 Kč z fondu pro podporu 
údržby privatizovaných obytných domů
• grantová témata na rok 2005 • poskyt-
nutí peněžitého daru Klubu přátel Žiž-
kova ve výši 55 000 Kč z fondu staros-
ty (na uhrazení části nákladů spoje-
ných s užíváním nebytových prostor)

• poskytnutí daru o. s. Remedium Pra-
ha ve výši 50 000 Kč z fondu sociál-
ního a zdravotního • poskytnutí návrat-
ných půjček pro opravy a rekonstrukce 
domů na území MČ P-3, nenávratné 
půjčky – daru Nadačnímu fondu pro roz-
voj území MČ P-3 ve výši 500 000 Kč
a nenávratné půjčky – daru subjektu 
MČ Podbanské, město Vysoké Tatry, 
ve výši 250 000 Kč, vše z fondu obnovy 
a rozvoje • návrh na nominaci kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího 
z Poděbrad na památku UNESCO
Souhlasilo
• s poskytnutím finančních prostředků 
Občanské poradně Remedium ve výši 
25 000 Kč z fondu sociálního a zdravot-
ního

Zastupitelstvo městské části Praha 3       

Na snímku pořízeném 28. 12. 2004 
za objektem Koněvova 219 vidíme, 
kam až může vést bezohledné cho-

vání některých lidí. V této souvislosti 
apelujeme na všechny obyvatele naší 
městské části, aby nedopouštěli tako-

véto „sbírky“ odpadků ve svém oko-
lí, zvláště když jsou – tak jako v tom-
to případě – v blízkosti poloprázdné 
popelnice. V případě nedostatečného 
počtu sběrných nádob na běžný ko-
munální odpad pro daný dům (mini-
mální množství odpadů na jednoho 
člověka za týden je v současnosti sta-
noveno na 28 litrů) je třeba se obrátit 
na jeho správce či majitele, aby věc 
uvedl do pořádku. Pro velkoobje-
mový komunální odpad jsou určeny 
kontejnery, které jsou každý měsíc 
přistavovány na 16 místech Prahy 3, 
po celém území naší městské části 
jsou kromě toho rozmístěny odpad-
ní nádoby na tříděný odpad – plast, 
papír, sklo a nově též krabice od ná-
pojů.

MVDr. Eva Krejbichová, 
oddělení správy zeleně

Jesle v Roháčově 40 přijímají děti ve věku od 1 roku do 3 let. Otevřeny jsou každý 
všední den v 6.30–17.00 hod. Děti jsou rozděleny do dvou oddělení podle věku 
a s ohledem na jejich psychomotorický rozvoj. Přihlášky si lze vyzvednout v budo-
vě jeslí u vrchní sestry J. Neskusilové. Bližší informace na tel. 222 591 729.

Slavíte zlatou 
či diamantovou svatbu?
Jako každý rok pořádá městská část Praha 3 v dubnu 2005 oslavy 

zlatých a diamantových svateb – 50 a 60 let trvání manželství. Pokud 
i vy patříte mezi manželské páry, které toto krásné jubi leum slaví, buď-
te prosím tak laskavi a ozvěte se na telefonní číslo: 222 116 349 (Od-
bor kultury – Marta Valentová) nebo písemně na adresu: Úřad městské 
části Praha 3 – odd. pro kulturu, Lipanská 14, 130 85 Praha 3.

Odpadky patří do popelnic!
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MUDr. Marka Zemana, 
zástupce starosty

1. Jaké jsou současné vyhlídky plánu za-
vést na území třetí městské části zónu 
placeného stání? Myslíte si, že se ještě 
v tomto volebním období podaří rozjet? 
A co dnes dělá předčasně založená Praž-
ská parkovací, a. s.?

Nastolení systému regulace parkování 
za situace, kdy všechna dostupná parkovací 
stání nestačí a na našich ulicích se „kupí“ 
automobily bez ladu a skladu, je nezbytné. 

Otázkou je, jaký systém by to měl být a ja-
kým způsobem by měl fungovat. Dle našich 
průzkumů je ve většině velkých evropských 
měst tento problém řešen pomocí zón pla-
ceného stání.

V současné době probíhá na úrovni Ma-
gistrátu hl. m. Prahy diskuse, jak by tyto 
zóny měly vypadat a od kdy by měly být 
zavedeny. Domnívám se, že se již neřeší, zda 
zóny zavádět, nebo ne, ale jakým způsobem, 
kde a za kolik. V případě Prahy 3 je zřejmé, 
že se jí nevyhnou, protože její poloha coby 
centrální městské části spolu s faktem kri-
tického nedostatku parkovacích míst ani 
jinou možnost nepřipouští. Dobu zavádění 
však je možné jen stěží odhadnout, osobně 
si myslím, že v tomto volebním období to 
již nebude.

Pokud jde o Pražskou parkovací, a. s., lze 
říci, že její prvotní určení, tj. fungovat jako 
správce zóny placeného stání, naplněno 
nebylo, nicméně její další využití v rámci 
přípravy jiných parkovacích projektů je 
reálné.
2. Počítáte i pro letošní rok s nějakými sta-
vebními úpravami, které povedou ke zvýše-
ní počtu parkovacích míst?

V loňském roce vzniklo několik set no-
vých parkovacích míst, a to úpravou chod-
níků tak, aby umožňovaly místo podélného 
příčné parkování osobních automobilů. 
Ta to akce byla až na výjimky veřejností 
přijata kladně. V tomto smyslu se budeme 
dále snažit tipovat a připravit obdobným 
způsobem další místa, nicméně v popředí 

zájmu jsou nyní projekční práce na nových 
hromadných podzemních garážích, kte-
ré by měly vzniknout v oblasti Vinohrad 
a Žižkova.
3. Připravují se v nejbližší době v Praze 3 
nějaké velké stavby?

V mé kompetenci je i problematika 
územního rozvoje městské části Praha 3, 
v jejímž rámci se zabývám investicemi jak 
obce, tak soukromých investorů. Všechny 
předkládané projekty jsou zvažovány z nej-
různějších stran: z hlediska urbanistického, 
životního prostředí, funkčnosti, potřeb naší 
městské části atd.

Kromě řady menších a středních pro-
jektů nás v nejbližší době čeká především 
výstavba bytového centra v oblasti mezi 
Olšanskou ulicí a kopcem Parukářka. Zde 
by mělo vzniknout několik set nových 
bytů, umně zasazených do stávající zeleně. 
V sousedství této lokality je areál nákla-
dového nádraží, kde očekáváme výstavbu 
polyfunkčního centra, tj. jak bytových sou-
borů, tak nákupních a kancelářských pro-
stor. Uvedenému území přikládáme velký 
význam a velmi nám záleží na tom, aby 
jednotliví investoři vytvořili nejen funkční, 
ale také urbanisticky pěkný celek. A to roz-
hodně není jednoduché. Jelikož zde nejsme 
investory, ale zastupujeme občany, domní-
váme se, že naším úkolem je především vést 
– formou doporučení, ale někdy též zákazů 
– investory k tomu, aby se i díky jejich stav-
bám Praha 3 stávala stále krásnějším a vy-
hledávanějším místem.

ZEPTALI JSME SE…

Oslavy příchodu nového roku skončily teprve nedávno, a tak asi má-
lokdo přemýšlí o Silvestru příštím. Pro představitele města a jednotlivé 
složky jeho záchranného a bezpečnostního systému se přitom jedná 
o téma aktuální.

Hodnocení průběhu silvestrovských oslav v centru města se na svém 
lednovém jednání podrobně věnoval Bezpečnostní výbor Zastupitelstva 
hl. m. Prahy a s nelibostí zaznamenal trend k větší agresivitě oslavujících 
a vyšší riziko ohrožení zdraví i majetku. Nádherné historické centrum 
by bylo samozřejmě za normálních podmínek pro mnoho Pražanů ideál-
ním místem pro uvítání nového roku. Faktem ale je, že oslavy zde jsou 
stále více doménou zahraničních návštěvníků. Provází je značná opilost 
a nekontrolované používání zábavní pyrotechniky. Stále nebezpečněj-
ší průběh slavení prostě mnoho lidí od případné návštěvy Václavského 
nebo Staroměstského náměstí odrazuje.

Příjmy plynoucí od zahraničních návštěvníků jsou pro město a pro ce-
lou českou ekonomiku velmi důležité, nicméně na některé aspekty 
rozvoje turistického ruchu nelze pohlížet nekriticky. Například právě 
v souvislosti s novoročními oslavami jsme stále častěji svědky tzv. pivní 
turistiky, kdy cílem návštěvníků města je užít si Silvestr relativně levně 
a přitom si „zařádit“ – za cenu ohrožení zdraví a životů lidí, jejich majet-
ku či poškození vzácných historických památek. Je frustrující konstato-
vat, že se tentokrát nic závažného nestalo vlastně jen náhodou. Přitom 
většina evropských měst zabezpečení veřejného pořádku při těchto pří-
ležitostech přísně kontroluje. Není důvod, aby se Praha chovala jinak.

Bezpečnostní výbor proto uložil ředitelům všech složek záchranného 
a bezpečnostního systému města, aby na březnové jednání předložili ná-
vrh opatření, jak novoroční oslavy v centru města usměrnit. Václavské 
a Staroměstské náměstí nemohou být místy, kam se Pražané poslední 
den v roce bojí přijít!

Milan Český,
zastupitel hl. m. Prahy

V rozpočtu městské části Praha 3 
na letošní rok, který Zastupitelstvo 
schválilo na svém řádném zasedání 
dne 28. prosince 2004, se na životní 
prostředí počítá s částkou přesahující 
35 milionů Kč. Jen stručně uvedu nej-
důležitější položky, aby občané Pra-
hy 3 věděli, že této důležité oblasti  
věnuje naše městská část stále velkou 
pozornost.

Na komplexní údržbu zeleně a práce 
ji doplňující se vynaloží 14 438 tisíc Kč.
Zaměřena bude zejména na celkové 
zlepšení kvality trávníkové plochy (od-
plevelení, provzdušnění, dosetí). Úklid 
chodníků a obsluha košů na psí exkre-
menty přijde na více než 13 300 tisíc Kč.
Na obnovu uličního stromořadí je vy-
členěno 1 500 tisíc Kč (zároveň do ulic 
městské části bude směřovat také zá-
konem stanovená náhradní výsadba 
za pokácené stromy v důsledku sta-

vebních prací), na údržbu stávajících 
stromořadí 600 tisíc Kč. Na úklid čer-
ných skládek je učena částka 750 ti-
síc Kč. Na velké opravy a udržování 
stavebních prvků a mobiliáře v zele-
ni plánujeme 3 500 tisíc Kč, z čehož 
podstatná část (1 500 tisíc Kč) půjde 
na dokončení opravy dětského hřiště 
Na Balkáně.

Finančně se také podílíme na budo-
vání chodníkové mozaiky, Technické 
správě komunikací hl. m. Prahy na to 
přispějeme 2 miliony Kč. 

V investiční části počítá rozpočet 
se 4 miliony Kč na rekonstrukci dět-
ských veřejných hřišť a se stejnou 
částkou na realizaci vinice na Vítkově. 
Tato investice celopražského význa-
mu bude podpořena dotací z rozpočtu 
hl. m. Prahy.

Jan Plíva,
zástupce starosty

Praha 3 pamatuje 
na životní prostředí

Existence Vysoké školy finanční 
a správní (VŠFS) začíná dnem vzniku 
její právní subjektivity – 22. 12. 1999, 
kdy byla zapsána do rejstříku obecně 
prospěšných společností. Jako hlavní 
předmět její činnosti bylo stanoveno 
zajišťování vzdělávací a výzkumné, vý-
vojové a další tvůrčí činnosti v akredi-
tovaném studijním programu. Již dří-
ve, 29. 9. 1999, vyslovila Akreditační 
komise Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR souhlas s žádos-
tí zakladatelů vybudovat soukromou 
vysokou školu a udělila jí akreditaci 
bakalářských a později magisterských 
studijních programů v oborech ban-
kovnictví, pojišťovnictví, řízení podni-
ku a podnikové finance, veřejné finan-
ce a veřejná správa.

První imatrikulace studentů se ko-
nala rok poté, 6. a 7. 10. 2000. Výuka 
zpočátku probíhala na několika mís-
tech – v prostorách sdílených s Ban-
kovní akademií v Praze 3 ve Vlkově
ulici, v budově městského úřadu Pra-
hy 3 v Cimburkově ulici a provizorně 
také v Domě odborových svazů (velké 
přednášky). Pro další fungování školy 
se zajištění odpovídajících prostor stalo 
zásadním úkolem. Zároveň VŠFS rozší-
řila své působení i mimo Prahu, o deta-
šovaná pracoviště v Kladně a Mostě.

Září 2002 se do dosavadní historie 
školy zapsalo obzvláště významnou 
událostí: 26. 9. 2002 byla podepsána 
smlouva s americkou City Universi-
ty of Washington DC o studiu MBA, 
která VŠFS povznesla na mezinárodní 
úroveň a zahájila plodnou odbornou, 
organizační a pedagogickou spoluprá-
ci. Škola se rozrůstala o další studenty 
a studijní programy, ale také pracoviště
– o Ústav pro energetiku a o vlastní vy-
davatelství a nakladatelství Eupress.

Plejáda aktivit VŠFS se neomezova-
la jen na uzavřený prostor školy nebo 

výuku. Od roku 2000 nabídla svůj vě-
deckovýzkumný potenciál veřejnosti, 
a to v podobě konferencí na aktuální 
ekonomická témata. Tyto konference, 
kterých do dnešního dne proběhlo již 
deset, přitáhly pozornost mnoha od-
borníků včetně zahraničních. Druhým 
historickým mezníkem v životě školy 
se stal únor 2004, kdy se konaly prv-
ní státní závěrečné zkoušky, po nichž 
následovaly počátkem dubna i první 
promoce.

Městská část Praha 3 měla možnost 
být u tohoto obdivuhodného projektu. 
Nejen díky tomu, že první kroky nové 
vysoké školy byly učiněny ve Vlko-
vě ulici, ale také proto, že ve správní 
radě zastupovala naši obec zástup-
kyně starosty Milena Kozumplíková. 
Musím bohužel říci, že tak tomu dnes 
již není. Kvůli naší neschopnosti najít 
pro VŠFS odpovídající prostory (jako 
se našly s pomocí radnic v Kladně 
a Mostě) došlo na počátku akademic-
kého roku 2004/2005 k přesunu VŠFS 
mimo naši městskou část. Praha 10 po-
skytla škole budovu zrušené ZŠ v Es-
tonské ulici a vytvořila jí optimální 
podmínky pro stávající existenci i bu-
doucí rozvoj.

Ambice zakladatelů VŠFS, která se 
s počtem 2800 studentů vyšvihla do če-
la českých soukromých vysokých škol, 
míří v současnosti dále – ke statutu uni-
verzity. Ale to už ve správní radě školy 
zasedne starosta Prahy 10 Milan Rich-
ter, který k tomu říká: „Je pro nás ctí, že 
taková škola našla místo v naší městské 
části.“ Popřejme škole mnoho štěstí 
a dalších úspěchů. Nám už zbývá pou-
ze poděkovat místostarostce Mileně 
Kozumplíkové za její dlouholetou prá-
ci ve správní radě VŠFS a zamyslet se 
nad naší odpovědností za tuto prohru.

Pavel Hurda,
radní

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Silvestr v centru 
příště klidnější

Žižkov přišel o Vysokou 
školu finanční a správní

Současná kapacita téměř všech stát-
ních vysokých škol je značně nedosta-
tečná a mnohdy neposkytuje studen-
tům ani pedagogům kvalitní zázemí. 
Tento problém se nyní snaží odstranit 
Vysoká škola ekonomická. Výstavba, 
do které se pustila, by měla přinést vět-
ší komfort vzdělávání a přiblížit školu 
univerzitním kampusům západoevrop-
ského a amerického typu. Od nich se 
však bude lišit v tom, že i nadále půjde 
o uzavřený areál, proti čemuž měla tře-
tí městská část výhrady. Argumentem 
provozovatele byla nutná ochrana vy-
bavení.

VŠE rozšiřuje své prostory na dvou 
místech: vedle nástavby na stávající 
menze vzniká celá nová budova, díky své 
poloze blízko Rajské zahrady nazývaná 
Rajská budova. Nástavba na menze si 
klade za cíl získat nové prostory, které 
budou využity zejména pro dislokova-

né pracoviště Centra tělesné výchovy. 
To bude do nového patra přemístěno 
z ulice Štěpánská. Studenty jistě potě-
ší, že kromě prostor pro pedagogy zde 
vzniknou i tělocvičné sály a v plánu je 
také „klub“ pro akademickou obec.

Rajská budova nabídne pět nadzem-
ních podlaží a jedno podlaží podzemní, 
jež bude využito pro parkování. Snahou 
VŠE bylo mít stavbu ještě vyšší, ovšem 
své plány museli projektanti přizpů-
sobit požadavkům památkářů. Ti také 
svým dílem ovlivnili její architektonické 
ztvárnění. Nicméně nadzemní patra na-
bídnou studentům poměrně velké pro-
story. Počítá se s jedním velkým sálem 
pro cca 350 posluchačů, zhruba s pěti 
středně velkými sály, které by mohly 
celkem pojmout až 400 lidí, a s patnácti 
posluchárnami. Celková kapacita Raj-
ské budovy by tak měla přesáhnout čís-
lici 1100. Mimo učeben tu samozřejmě 

budou i pracovny pedagogů. Zajímavě 
bude řešen i střed stavby, kde vznikne 
dvorana jako místo k setkávání, disku-
sím i občerstvení. Aby byla zajištěna 
dobrá prostupnost všech částí VŠE, 
počítá se též se vznikem dvou tubusů, 
z nichž jeden propojí Rajskou budovu 
s menzou, druhý s hlavní budovou.

Razantní výstavba, jakou VŠE plá-
nuje a již také realizuje, vyžaduje ne-
malé finanční náklady. Zhruba polovi-
na z nich je kryta ze státního rozpočtu, 
druhou půlku pak hradí sama škola, 
která získá finance zejména prodejem 
budov v ulicích Štěpánská a Černá. Zde
doposud působila dislokovaná praco-
viště, která budou přemístěna do areá -
lu na Žižkově. Rajská budova i nástav-
ba na menze by měly být dokončeny 
do konce července letošního roku.

Mgr. Jan Šmíd,
zastupitel

Razantní výstavba v areálu VŠE

Již brzy na žižkovském Prokopově 
náměstí vznikne pomník Jaroslava Haš-
ka. Zpracována k tomu byla dokumen-
tace k územnímu a stavebnímu řízení 
a stavební úřad vydal k umístění po-
mníku potřebná povolení. Městská část 

Praha 3 na sklonku minulého roku od-
koupila od Karolíny Neprašové, jediné 
dědičky autorských práv k dílu, sochu 
z dílny Karla Nepraše.

Celkové náklady na realizaci pomní-
ku budou dle předběžných plánů vyšší 

než 3,3 milionu Kč. Městská část se 
na výstavbě bude finančně podílet část-
kou 1,5 milionu Kč, kterou získala jako 
účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy. 
Podařilo se nám ve spolupráci s archi-
tektonickým ateliérem Pavla Kupky, 
autorem projektové dokumentace, na-
vázat kontakt se společností Metrostav, 
a. s., která se smluvně zavázala pomník 
postavit. Kromě toho zajistí zbývající 
částku, tj. cca 1,8 milionu Kč, ze spon-
zorských darů.

A kdy by měla být socha známého 
humoristy a autora slavného románu 
Osudy dobrého vojáka Švejka odhale-
na? Předpokládaný termín výstavby po-
mníku je stanoven mezi červnem a zá-
řím letošního roku. Pokud tedy bude vše 
probíhat podle našich plánů a představ, 
již na podzim přibude do společnosti 
Jana Žižky, Karla Havlíčka Borovského 
a Winstona Churchilla i Jaroslav Hašek.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Pomník Jaroslava Haška bude!
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V rámci divadelního programu vy-
stoupí 2. února v Paláci Akropolis 
mladý slovenský tanečník a choreo-
graf Tomáš Krivošík. Tančí od pěti let, 
je absolventem banskobystrické taneč-
ní konzervatoře, studoval obor choreo-
grafie na Hudební fakultě Akademie 
múzických umění v Praze, působil v ta-
nečních skupinách v Čechách i zahra-
ničí, tři měsíce strávil v tanečním diva-
dle v Montrealu.
Co Vám dalo studium na konzervato-
ři a HAMU?

Měl jsem štěstí, že na konzervato-
ři hodně dbali na to, abychom se věno-
vali vyváženě klasickému i současnému 
tanci. Oproti tomu tři roky na HAMU
pro mě neměly praktický význam – 
osnovy jsou příliš teoretické, zaměřené 
na historii, takže jsem necítil žádnou in-
spiraci či podporu pro vlastní tvorbu.

Jaký je rozdíl mezi českou a sloven-
skou taneční scénou?

Velký. V Čechách jsou lepší podmín-
ky, fungují tu granty a divadla. Na Slo-
vensku není ani jedno taneční divadlo. 
Co se ale týká současného českého 
tance, není moc progresivní. Nenajde-
te tu žádnou osobnost, která by to tla-
čila dopředu. U vás platí víc: „Radši si 
necháme svoje akademické mantinely 
a v těch budeme dobří.“ Už jsem pře-
sycený stejným rukopisem, který tady 
vládne, všechno je takové hezké a bez-
pečné... Chybí mi risk.

Slováci mají temperament, jenž čes-
kému tanci chybí. Většina z nich se 
uplatňuje v zahraničí, mě osobně láká 
Balkán, konkrétně Slovinsko. Tam ta-
neční scéna velmi roste, je to mladá 
země, která nemá zakořeněnou tradi-
ci, která by svazovala.

Máte rád i tanec klasický, balet?
Kdybych neměl přípravu z klasické-

ho tance, tak nezvládnu nic, tím, jak je 
velmi direktivní a striktní, mi pomohl 
poznat dispozice vlastního těla. Klasic-
ký tanec vydře skoro každý, z taneční-
ka je robot. Nepovažuji jej za samo-
statnou složku, ale je to nutný základ 
– tradice a historie.
Kde všude v Praze hrajete?

Naše komorní skupina Sapro Aga-
pé má domovskou scénu v divadle 
NoD, ale hráli jsme i v Alfrédu ve dvo-
ře či v Ponci. Když člověk chce hrát, 
tak se přizpůsobí všude. I v tovární 
hale nebo na ulici. Dokonce jsem vy-
stupoval i ve výstavní síni Rudolfina. 
V Praze je kopec krásných míst, Pra-
ha je úplně magická, to ani vy, Pražáci, 
nevíte, co máte.
Na co se můžeme těšit v Paláci Akro-
polis?

Uletená pieseň je výpovědí o jisté 
mé životní etapě, o outsiderovi, který 
žije v ústraní, o samotářském životě. 
Představení nemá dějovou linii. Jde 
o pocitové obrazy, dějové výpovědi. 
Aby se diváka dotkly, nemusí vědět, 
o čem představení je, třeba ho oslo-
ví celých třicet minut, ale může to být 
také třicet sekund – i to má pro mě 
cenu!

V druhé půlce večera vystoupím 
spolu se slovenskou tanečnicí Stani-
slavou Vlčekovou, bude to čistě po-
hybová věc, abstraktní, inspirovaná 
hudbou. Ta bude v produkci Akropo-
le, koho tam pozvou, kterou hudeb-
ní osobnost, muzikanta nebo třeba 
dýdžeje, je na nich. Můžeme tak za-
ujmout i lidi, kteří chodí jen na muzi-
ku. Budeme mít pár dní na zkoušku, 
idea duetu doplněného performerem 
mě zaujala. A také prostor...
Takže překvapený budete i Vy...

Svým způsobem ano. Druhého úno-
ra se uvidí.

Připravila Michaela Púčiková

Temperamentní tanec v Akropoli

Jednou z aktivit Divadla Vikadlo, 
které od konce minulého roku sídlí 
na Žižkově v Bořivojově ulici, je po-
řádání (spolu s občanským sdruže-
ním Xaver) Přehlídky sólové tvorby 
pro děti. Chce tak představit tvorbu 
především sólových loutkářů, jež se 
u nás i v zahraničí těší stále větší po-
zornosti, a obohatit divadelní nabídku 
pro pražské děti.

Třetí ročník tohoto ojedinělého fes-
tivalu proběhne o víkendech 19. – 20. 
a 26. – 27. února. Stejně jako v před-
cházejících letech nabídne tzv. rodinné 
divadlo, tj. inscenace pro diváky všech 
generací, nově však také dílny pro děti, 
které budou následovat po některých 
představeních. Cílem je zpřístupnit dě-
tem umění netradičními, experimen-
tálními formami práce. Ve Vikadle se 
tak můžete těšit na kurz Jiřího Poleh-
ni „Loutky za korunu“ (19. – 20. 2.),
jehož náplní bude výroba loutek z ma-

teriálů běžně dostupných i v domác-
nostech, v KD Vltavská, kam se letos 
přehlídka rozšířila, zas na dílnu Báb-
kového divadla Na rázcestí z Banské 
Bystrice (na snímku), díky které si děti 

budou moci vytvářet vlastní brambo-
rové loutky.

Další novinkou letošního ročníku je 
to, že mezi českými loutkáři se popr-
vé představí i divadelníci ze zahraničí 
– ze Slovenska a Polska.

Program ve Vikadle 
(celý program na www.vikadlo.cz):

19. 2. 15.00 a 16.30 Pohádky, Hugo For-
man, Praha

20. 2. 15.00 a 16.30 Plechové pohádky, 
LS Kordule, Liberec

26. 2. 16.00 Voříšková pohádka, Hana 
Voříšková, Choceň

 18.00 Akademia Teatralna, Ba-
lystok, Polsko

27. 2. 10.00 Akademia Teatralna, Ba-
lystok, Polsko

 15.00 Pohádky z kouzelné kníž-
ky, SLD Poli, Hradec Králové 
+ Turnov

Ota Kodym, 
zakladatel Vikadla

Ještě do 4. února probíhá v žižkovské galerii Atrium výstava Karla Špindlera na-
zvaná Metalografie, představující obrazy tvořené z ocelových plechů, které jsou 
svařované, drásané, škrábané, mlácené, ohýbané, barvené a patinované. Složena je 
z několika cyklů, které se překvapivě doplňují. Na většině děl vidíme pro výtvarní-
ka typické prolínání, překrývání, běh siločar či propojování do různých labyrintů 
(na snímku obraz pojmenovaný Rudé město). Tato výstava, která byla zahájena 
5. ledna, rozhodně stojí za zhlédnutí. Překvapí vás, co všechno se dá dělat s oby-
čejným plechem.

Přehlídka sólové tvorby pro děti

Kulturním příznivcům na Praze 3 
není jistě třeba taneční divadlo Po-
nec, které se skrývá pod viaduktem 
na dolním konci Husitské ulice, před-
stavovat. V únoru zde již v plném 
proudu vypukne nový taneční a diva-
delní rok.

Hned v úterý 1. 2. se do Ponce 
na jeden večer vrátí dvě představení, 
která byla s velkým úspěchem uvede-
na na festivalech Tanec Praha a Čes-
ká taneční platforma, kde obě získala 
ocenění. Prvním z nich je sólový pro-
jekt mladé české tanečnice a choreo-
grafky Petry Hauerové s názvem Noč-
ní můra, ve kterém jsou vedle tance 
důležité i výtvarné prvky vytvářené 
pomocí laseru a videoanimací. Opro-
ti tomu představení belgické uměl-
kyně Karine Ponties Mi non sabir 
(na snímku) se opírá výhradně o po-
hybové vyjádření. Čtveřice tanečníků 
nás zde s lehkým humorem zavádí 
do vnitřního světa mužů. V pondělí 
8. 2. bude Ponec patřit čtyřem výraz-
ným osobnostem české taneční scény: 
Veronika Knytlová, Tereza Ondro-
vá a Helena Arenbergerová uvedou 
svou společnou choreografii Kruh II, 
ve které skvěle propojují tanec, hud-
bu a světelný design, Linda Stránská 
dynamické představení pro pět ta-
nečníků V každé z nás. Večer doplní 
ještě práce V. Knytlové a T. Ondrové 
Průzor hrdlem, která je inspirována 
dlouholetým přátelstvím obou taneč-

nic. V polovině měsíce se na scéně 
divadla znovu objeví úspěšné před-
stavení mezinárodního souboru Ma-
macallas company Bakarabia. Kon-
cem měsíce (22. a 23. 2.) se mohou 
milovníci moderního tance zase těšit 
na premiéru sólového představení So-
ni Kupcové Kód: 31582 a její starší 
práci Saidá Inéš, se kterou obsadila 
2. místo v soutěži Ceny Jarmily Je-
řábkové. V téže soutěži byla oceněna 
i třetí choreografie společných večerů 

– Tak nakonec jste přišel… Jitky Šte-
cové a Kláry Alexové.

V únorovém programu Ponce sa-
mozřejmě nechybí natáčení talk show 
České televize s Janem Krausem Uvol-
něte se, prosím. Těm nejmenším patří 
v letošní sezóně pravidelné středeční 
dětské studio, do kterého je stále mož-
né se přihlásit.

Yvona Kreuzmannová,
ředitelka Tance Praha

Více na www.divadloponec.cz.

Nový taneční rok v plném proudu

Klub fotografů amatérů v Žižkově pořádá od 1. do 28. 2. v galerii Exit (Štítného 30, 
Praha 3; otevřeno od 17.00 do 2.00) výstavu fotografií fotoskupiny 1/15. Monika Posl-
tová, Tomáš Straka a Aleš Waksmundský, kteří tvoří Jednu patnáctinu, si dali za cíl pro-
pagovat klasickou černobílou fotografii a jejich společným tématem je Smutná krajina, 
smutná města. Prezentovaná fotografie se jmenuje Cesta (autor: A. Waksmundský).

Množství různých filmů, které kaž-
dý měsíc Aero nabízí, je úctyhodné 
a žižkovský bijásek tak paradoxně 
triumfne leckterá multikina s mnoha 
promítacími sály... Je to dáno tím, že 
kino má denně jiný program a navíc 
promítá dva až tři rozličné snímky 
(a to ještě pomíjím noční projekce, 
filmy pro seniory a děti či filmový 
klub pro střední školy). V únoru tak 
stihne představit druhou část XII. roč-
níku festivalu Dny evropského filmu 
(1. – 6. 2.), zopakovat letošní desatero 
Projektu 100 (14. – 20. 2.), spolupo-
řádat benefiční večer pro Srí Lanku 
(9. 2.), zúčastnit se oslav Žižkovské-
ho masopustu (koncert legendárních 
Plastic People of the Universe 7. 2.) 
a ještě mu zbyde čas na celou řadu po-
zoruhodných nových a osvědčených 
starších filmů (z té druhé skupiny si 
dovolím vypíchnout snímek vynikají-
cího režiséra české nové vlny Evalda 
Schorma Den sedmý, osmá noc, který 

se normálně neobjevuje ani v neko-
merčních kinech – 12. 2.).

Jeden titul však v únorovém Aeru 
dostane přes jmenované neopakovací 
pravidlo větší prostor (poběží v pod-
večer i večer 27. a 28. 2.): Příběhy oby-
čejného šílenství scénáristy a režiséra 
Petra Zelenky, autora mystifikačních 
Mňágy – Happy End a Roku ďábla 
a s gustem citovaných Knoflíkářů 
a Samotářů (zde pouze scénáře). Jeho 
nový film je prezentován jako „kome-
diální love story o různých podobách 
lásky“ a slibuje kolotoč komických si-
tuací plných absurdity každodenního 
„obyčejného šílenství“. V hlavní roli 
se představí stále populárnější Ivan 
Trojan, dále ve filmu uvidíme např. 
Jiřího Bartošku, Zuzanu Bydžovskou 
či Karla Heřmánka. Zda se v příběhu, 
který Zelenka natočil podle vlastní 
úspěšné divadelní hry, dočkáme i jeho 
oblíbených Japonců, bude třeba zjistit 
až v kině... -pba-

Obyčejní šílenci v kině

Petr (Ivan Trojan) a jeho nestandardní rodiče (Miroslav Krobot a Nina Divíšková)

Foto: H. Sládková

Foto: J. Rabara
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BOWLING BAR U VIKTORKY
4 profesionální dráhy

V NEDĚLI SUPER CENA!!!
12–18 200,- Kč/h 18–24 300,- Kč/h
videoprojekce, kulečník, šipky

možnost firemních akcí 
(kapacita 60 lidí)

Seifertova 49, P3, tel.: 222 543 124

Po předložení inzerátu Po předložení inzerátu 

obdržíte při hře 1 pivo obdržíte při hře 1 pivo 

nebo 1 nealko ZDARMA!nebo 1 nealko ZDARMA! ��

��

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

 *** AKCE ***
ZIMNÍ SLEVY!

SOUKROMÉ STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
hotelového provozu PROFICOM, s. r. o.

Absolventi základních, středních a vysokých škol, 
rozšiřte své uplatnění v EU i v ČR o obory:

�  kuchař – číšník – kosmetička 
   (4leté, 3leté, roční, 3měs. studium)

�  podnikání 
   (denní a dálkové nástavbové studium)

Adresa: Pod Balkánem 599, Praha 9, tel.: 284 021 850, www.sou-proficom.cz

Tel./fax: 284 864 376, mobil: 724 325 599, 724 325 598, e-mail: praha3@stakoplast.cz, www.stakoplast.cz
Infolinka 800 199 200

PLASTOVÁ OKNA PRO VÁS

VÝRAZNÉ ZIMNÍ SLEVY! ! !
•navrhneme•zaměříme•vyrobíme•namontujeme•plný servis•    

•vysoká kvalita•zajímavé slevy•splátkový prodej•  Krásova 701/3, Praha 3

vedení účetnictví
daňová evidence
daňová přiznání

účetnictví bytových družstev
kancelář na PRAZE 3

tel.: 222 780 018

Byty Dalimilka, Praha 3 – Žižkov 

Tel.: 775 358 881, 234 105 404
www.bytydalimilka.cz

Byty 1+kk až 4+kk
Termín dokončení: 6/2005

Ceny od: 1 489 000 Kč bez DPH

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

nabízí  VŠ s praxí.
Osobní přístup, nízké ceny

Telefon: 608 066 088

SIEGL
K O N T E J N E R Y

ODVOZ ODPADU

PRODEJ PÍSKU

Tel.: 602 20 30 44

EXKLUZIVNÍ NEBYTOVÝ 
PROSTOR K PRONÁJMU!
Společenství vlastníků jednotek U Vodárny 16 dlou-
hodobě pronajme od 1. 10. 2005 nebytové prostory  
v domě č. p. 878 (roh U Vodárny 16 a Vinohradská 56, 
přimo u vstupu do stanice metra Jiřího z Poděbrad): 
přízemí 226,5 m2 1 359 000 Kč/rok
suterén 37,0 m2 148 000 Kč/rok
suterén 15,0 m2 30 000 Kč/rok
výkladce o výměře 4,5 m2 80 000 Kč/rok
Prostory jsou vhodné k bankovnictví nebo jako kan-
celáře – dosud je užívá Česká spořitelna, a. s.

Nabídky zasílejte na adresu:
Společenství vlastníků jednotek U Vodárny 16

U Vodárny 16, 130 00 Praha 3
(K provozování hazardních her a erotických služeb nebudou prostory pronajaty.)

� pro dospělé a mládež (AJ, NJ, ŠJ, FJ) 
� intenzivní kurzy
� firemní výuka
� příprava na FCE, PET
� obchodní angličtina
� příprava na maturitu a další

LEXIS – jazyková škola
Sudoměřská 39
130 00  Praha 3  
Tel: +420 222 721 363
tel./fax: +420 222 716 482
e-mail: lexis@lexis.cz
www.lexis.cz K
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Jazykové kurzy

�
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FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

lakýrnické práce lze provést i v dílně.
Tel.: 241 493 633, 603 501 166

REALITY BYTY Hrubý s. r. o.

VÝMĚNY, VÝKUP 
a PRODEJ

BYTŮ A DOMŮ!
info@realitybyty.cz

Tel.: 777 001 419, 224 254 708

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.

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

Základní škola 
Kladská 1, 120 00 Praha 2
s rozšířenou výukou jazyků
Fakultní škola Pedagogické fakulty UK

pořádá 2. února 2005 od 14 do 18 hod.
Den otevřených dveří. Pro výuku s rozšířeným 
vyučováním cizím jazykům přijímá přihlášky žáků 
ze 2. tříd ZŠ do 8. dubna 2005. Přijímací řízení 
žáků do 3. ročníku se koná 18. dubna 2005.

Informace a přihlášky:
www.kladska.cz, tel.: 222 520 079

DELTA 
  SCHOOL 

since 1990

Angličtina
Jazyková škola Delta School 
vyhlašuje jarní kolo zápisů 

do kurzů angličtiny
•  kurzy navazují až po přípravu na 

zkoušky FCE University of Cambridge 
• výuka probíhá v ZŠ Lupáčova 3 
• britské učebnice, moderní metodika

Informace a zápis: 
PhDr. Jakub Cháb

POZOR: nový telefon a e-mail!
tel.: 222 722 888, 776 221 788    

e-mail: chab@chello.cz 

Dlouhodobá úspěšnost našich studentů 
u zkoušek FCE a CAE University 

of Cambridge: 86%

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Kateřina Tandlerová

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

� RTG, SONO, EKG
�  čipy, pasy, interna, chirurgie, dermatologie, 

urologie, gastroenterologie, vyšetření krve 
� krmiva Hill´s, Purina Proplan 
�  objednávky pacientů, bezproblémové parkování

TIP na únor a březen: PÉČE O ZUBY 
Zubní kámen a parodontóza mohou vážně poškodit zdraví!

NOVĚ: www.volny.cz/veterinarni.ordinace

Ú Č E T N I C T V Í
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
nabízí VŠ s praxí. Tel.: 775 388 238
Slevy pro začínající podnikatele!

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

ANGLIČTINA 
o víkendech (15–20 hod.)
NĚMČINA, RUŠTINA, 

FRANCOUZŠTINA 
o nedělích

RODET – RNDr. Dana Čiháková
Bořivojova 12, Praha 3 

tel.: 222 729 149 • mobil: 603 869 113
www.volny.cz/rodet

RÁJ NEMOVITOSTÍ s.r.o.®  
Jičínská 4, Praha 3 (přímo na metru A – FLORA)

  

tel./fax: 603 493 168, 272 730 387, 272 736 261  
e-mail: reality@raj-nemovitosti.cz  www.raj-nemovitosti.cz

VAŠE BYTY ZA VAŠE CENY

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

PROCHÁZKA KAREL
Autorizované měření emisí
Servis hořáků Weishaupt

tel./fax: 281 923 331
mobil: 606 757 600 
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

Městská část Praha 3 Vás zve na výstavu
TIBET

Vernisáž výstavy se koná 15. 2. v 17.00, 
výstava potrvá do 10. 3.

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA

1. – 2. LIJAVEC
  3. čt POSEL Z LIPTÁKOVA
11. pá CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
13. ne 16.00 a 19.00 BLANÍK
15. – 16. VRAŽDA V SALÓNNÍM 

COUPÉ
17. – 18. DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
20. ne 16.00 a 19.00 ŠVESTKA
22. út AFRIKA
25. pá ZÁSKOK
27. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA

DIVADLO KONZERVATOŘE
  7. po Moliére: ŠKOLA PRO ŽENY
14. po B. Henleyová: ZLOČINY 

SRDCE
21. po J. Rado, G. Ragni, G. MacDermot: 

HAIR? (derniéra)
28. po Moliére: ŠKOLA PRO ŽENY

HOSTÉ 
ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC

  4. pá L. Smoljak: HYMNA aneb 
URFIDLOVAČKA (Studio Láďa)

  8. út P. Macháček: KARKULKA 
A LEVÁ RUKA (Divadlo 
Kámen)

  9. st J. Kolár: ŠICÍ STROJE (Divadlo 
Pibimpap-Rizoto)

10. čt V. Havel: VYROZUMĚNÍ 
(Klicperovo divadlo Hradec 
Králové)

Biskupcova 31, Praha 3
tel.: 271 771 349, fax: 222 585 345
info@kinoaero.cz, www.kinoaero.cz
Nově možnost zakoupení lístků na všechna 
představení i v pokladně kina Světozor, 
Vodičkova 41, Praha 1.

XII. DNY EVROPSKÉHO FILMU II.
  1. út 16.30 ŘEK

19.00 FARAON
21.00 ČERNÝ A BÍLÝ

  2. st 14.30 UTOPIA: NEJVÍCE LIDÍ 
ŽIJE V ČÍNĚ (FK pro SŠ)
16.30 SLEČNA PHYLLIS
19.00 JEDINÉ A JEDINEČNÉ
21.00 DOKUMENTY YVONNE 
VAVROVÉ

  3. čt 16.30 UPRCHLÍK
19.00 MISTŘI
21.00 BOLŠEVIKOVA SLABINA

  4. pá 16.30 SOUKROMÉ ŠÍLENSTVÍ
19.00 FOTBALOVÁ FABRIKA
21.00 PO PŮLNOCI

  5. so 16.30 FAMU A SVOŠF 
PŘEDSTAVUJÍ
19.00 ULICE ŠTĚSTÍ
21.00 STRATOSPHERE GIRL

  6. ne 16.30 PÁSMO LITEVSKÝCH 
KRÁTKÝCH FILMŮ
19.00 ŽÍT NAVŽDY
21.00 AILEEN – ŽIVOT A SMRT 
MASOVÉ VRAŽEDKYNĚ

  7. po 19.00 XII. ŽIŽKOVSKÝ 
MASOPUST (masopustní žranice 
+ výstava fotografií starého 
industriálního Žižkova + filmová 
produkce + koncert Plastic People 
of the Universe)

  8. út 18.00 TRIO Z BELLEVILLE
20.30 EXIL

  9. st 15.30 MUŽ BEZ MINULOSTI 
(FK pro SŠ)
18.00 ŽIVOT BRIANA (FK)
20.30 UMĚLCI PRO SRÍ 
LANKU (benefiční akce s projekcí 
filmu ONE LEAGUE OF SKY)

10. čt 18.00 MATKA
20.30 HLAS MOŘE

11. pá 18.00 ŽENY PRO MĚNY
20.30 TEAM AMERIKA: 
SVĚTOVEJ POLICAJT
22.30 STRAKA V HRSTI

12. so 18.00 JARO, LÉTO, PODZIM, 
ZIMA… A JARO
20.30 KAFE A CIGÁRA
22.30 DEN SEDMÝ, OSMÁ NOC

13. ne 18.00 ŽRALOK V HLAVĚ
20.30 DVEŘE V PODLAZE 
(předpremiéra)

PROJEKT 100 – 2005

14. po 18.00 VOJTĚCH, ŘEČENÝ 
SIROTEK
20.30 PLECHOVÝ BUBÍNEK

15. út 18.00 OTEC NA SLUŽEBNÍ 
CESTĚ
20.45 KDO SE BOJÍ VIRGINIE 
WOOLFOVÉ?

16. st 15.30 PÁD DO TICHA (FK pro SŠ)
18.00 PŮLNOČNÍ KOVBOJ
20.30 MODERNÍ DOBA

17. čt 18.00 PLECHOVÝ BUBÍNEK
21.00 VERA DRAKE – ŽENA 
DVOU TVÁŘÍ

18. pá 18.00 OTEC NA SLUŽEBNÍ 
CESTĚ
21.00 TAKING OFF
22.30 ŽENY PRO MĚNY

19. so 18.00 METROPOLIS
20.45 MODERNÍ DOBA
22.30 ŽRALOK V HLAVĚ

20. ne 18.00 REVIZOŘI
20.30 TAKING OFF

21. po 18.00 EVANGELIUM 
SV. MATOUŠE (FK)
21.00 KDYŽ OTAR ODEŠEL

22. út 18.00 ŠPATNÁ VÝCHOVA
20.30 KAFE A CIGÁRA

23. st 15.30 COMPANY (FK pro SŠ)
18.00 PŘÍBĚH O UPLAKANÉM 
VELBLOUDOVI

24. čt 18.00 HLAS MOŘE
 20.45 5x2
25. pá 18.00 IDIOTI (FK)

20.30 VODKA LEMON
22.30 TAJEMSTVÍ HRADU 
V KARPATECH

26. so 18.00 CESTA DO FANTAZIE
20.45 ŠPATNÁ VÝCHOVA
22.45 HOŘÍ, MÁ PANENKO

27. – 28. 18.00 PŘÍBĚHY 
OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
20.30 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO 
ŠÍLENSTVÍ

FILMY PRO DĚTI
  5. so 14.30 WILLY WONKA A JEHO 

ČOKOLÁDOVNA
  6. ne 15.00 PUTOVÁNÍ 

ZA ŠVESTKOVOU VŮNÍ II.
12. so 15.30 KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
13. ne 14.00 Z DEVATERA POHÁDEK
19. so 15.30 PŘÍBĚH ŽRALOKA
20. ne 14.00 BROUČKOVA RODINA
26. so 15.30 ÚŽASŇÁKOVI
27. ne 14.00 ÚŽASŇÁKOVI

DIVADLO PRO DĚTI
13. ne 16.00 POVÍDÁNÍ O RYTÍŘI 

RÝŠOVI (Bílkovo kratochvilné 
divadlo)

20. ne 16.00 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 
(Divadlo U staré herečky)

27. ne 16.00 O SMOLÍČKOVI 
PACHOLÍČKOVI (Divadlo 
Na cestě)

FILMY PRO SENIORY
  1. út 10.00 VĚČNÝ SVIT 

NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI
  8. út 10.00 SWING
15. út 10.00 JAK BÁSNÍCI 

NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
22. út 10.00 ANNIE HALL

 

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB 
 
  1. út 19.30 FL EVENT: SM LOMOZ *
  2. st 19.30 DUWADANCE: Uletená 

pieseň (T. Krivošík)
  3. čt 19.30 EuroConnections: 

SOUTHPAW + RÉMEMBER
  4. pá 18.30 UMĚLCI PRO SRÍ 

LANKU: DJ STANZIM 
+ AZWA KARTEL 
+ DIFFERENT D. I. S. C. O. 
(benefiční večer)

  5. so XII. ŽIŽKOVSKÝ MASOPUST *
14.00 dětské divadelní 
a pohádkové odpoledne
18.30 výstava fotografií 
architektury starého Žižkova
19.00 LAURA A JEJÍ TYGŘI 
+ TAM TAM ORCHESTRA

  6. ne 15.00 ZA PECÍ (odpolední 
žonglování)

  8. út 19.30 FL EVENT: SUNFLOWER 
CARAVAN *

  9. st 19.30 EuroConnections: 
LA FAMILIA + VERTIGO

10. čt 19.30 ALMA – Akropolis Live 
Music Awards (vyhlášení ankety 
o nejlepší živé vystoupení 
koncertní sezóny 2003/04): 
AL-YAMAN + BOW WAVE 
+ MOIMIR PAPALESCU 
& THE NIHILISTS + KHOIBA

11. pá 19.30 LE MIMO: Le Kabaret 
Mimo (premiéra)

13. ne 16.30 Listování: HEJHOLOU– 
Hawklinská nestvůra (gotický 
western R. Brautigana)

15. út 19.30 FL EVENT: SECRET LIFE *
16. st 19.30 RIVIERA PLAYBOYZ 

+ PROJECT PRABELUM *
17. čt 20.00 ANETA LANGEROVÁ 

(klubová premiéra)

18. pá 19.30 ČESKÉ KLARINETOVÉ 
KVARTETO: Ozvěny z kamene

19. – 20. 19.30 DIVADLO CONTINUO: 
Letokruhy

21. po 19.30 KILLING JOKE
22. út 19.30 FL EVENT: LIVING 

ROOM *
23. st 19.30 TORNÁDO LUE *
25. pá 20.00 Akro Hip Hop: THE 

LAST EMPEROR + MAYLAY 
SPARKS + CHIEF KAMACHI 
+ C. Á. B. A.

26. pá 19.30 Respect Plus: MAJID 
BEKKAS

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

  5. so 15.00 L. MALÝ – viola,
V. HÁJKOVÁ – klavír 
(M. Corrette, A. Dvořák, 
H. W. Ernst, J. N. Hummel, 
N. Paganini) 
Pro seniory vstupné 20 Kč.

  8. út 19.30 Masopust s KARMÍNOU 
(středověká studentská poezie 
a masopustní zvyky)

16. st 19.30 PRAŽŠTÍ PĚVCI 
A SÓLISTÉ: Malá slavnostní mše 
(G. Rossini)

19. so 15.00 MUSICA GRAZIELLA: 
Argentinská obloha 
(H. Villa-Lobos, M. D. Pujol, 
F. Borne, A. Piazzolla)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

22. út 19.30 ČESKÉ SMYČCOVÉ 
DUO (J. Haydn, L. Boccherini, 
J. Teml, J. Fiala, N. Paganini, 
B. Martinů, G. F. Händel)

24. čt 19.30 PRAŽSKÉ KYTAROVÉ 
KVARTETO (Z. Lukáš, 
F. Schubert, J. S. Bach, 
J. Rodrigo, J. Morel)

28. po 19.30 ŠKAMPOVO KVARTETO 
(S. Prokofjev, M. Ravel, 
W. A. Mozart)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
6. 1. – 4. 2. K. ŠPINDLER: Metalografie
9. 2. – 11. 3. J. HILSKÁ: Zastavení 

(obrazy)

DIVADLO PRO TANEC

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

Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně 
postižené.

  1. út 20.00 P. Hauerová: Noční můra; 
K. Ponties: Mi non sabir

3., 10., 17. a 24. 19.30 Uvolněte se, 
prosím (talk show Jana Krause)

  8. út 20.00 VerTe: Kruh II a Průzor 
hrdlem; L. Stránská: Inside each 
of us / V každé z nás

15. út 20.00 Mamacallas company: 
Bakarabia

22. – 23. 20.00 S. Kupcová: Saidá Inéš; 
J. Štecová, K. Alexová: Tak 
nakonec jste přišel...; S. Kupcová: 
Kód: 31582 (premiéra)

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17)
10. čt 18.00 P. Pokorný: Flóra a fau-

na Jižní Ameriky (přednáška)
24. čt 18.00 R. Vailová: Budějovická 

– utváření místa za účasti místních 
obyvatel, firem a škol (přednáška)

Café-Tabák Vinohrady
(Slavíkova 16)
1. 3. 19.30 recitál písničkářky a ky-

taristky E. Henychové
Církev československá husitská – 
Žižkův sbor
(nám. Barikád 1)
1. 3. 16.30 setkání při příležitosti 

Světového dne modliteb za pol-
ské ženy (akci doprovází promítá-
ní diapozitivů a přednáška)

Club gentlemanů Žižkov a Česká 
pošta Praha 33
20. 1. – 24. 2. výstava portrétních fo-

tografií „Podoby Žižkovem dotýka-
né“ K. Kestnera v Poštovní minifo-
togalerii v ul. Zelenky-Hajského 12

Českobratrská církev evangelická 
– I. žižkovský sbor
(Prokopova 4)
12. so 16.00 ThDr. J. Smolík: Křesťa-

nova víra a obraz vesmíru (před-
náška)

24. čt 18.00 PhDr. L. Kropáček: Islám 
a křesťanství (přednáška)

Českobratrská církev evangelická 
– sbor na Jarově
(U Kněžské louky 9)
25. pá 19.00 recitál písničkáře S. Kle-

candra (skupina Oboroh)
Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  3. čt 19.00 Nepesh
10. čt 19.00 Pod Černý vrch
17. čt 19.00 Onkel Fester
24. čt 19.00 Vlny
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
  8. út 16.30 J. Schütz: Jak se bydle-

lo na Žižkově (přednáška)
15. út 16.30 Setkání se žižkovskými 

gentlemany vesele i vážně (beseda)
Remedium Praha
(Vinohradská 176)
19. so 18.30 IV. reprezentační senior -

ský bál „Srdce v tanci“ v hotelu 
Arcotel Teatrino (patronem Boris 
Rösner, bližší informace na tel. 
272 739 833)

Římskokatolická církev
  6. ne 15.00 „Modlitba za vlast“ – slo-

venská ekumenická bohoslužba 
v kostele sv. Prokopa (za účasti 
duchovních různých církví a velvy-
slance SR v ČR L. Balleka)

  8. út 18.00 M. Szabo a P. Štefka:
Rukování na vojnu je už minulostí
(benefiční beseda s náčelníkem Ge-
nerálního štábu Armády ČR v zase-
dacím sále žižkovské radnice, Hav-
líčkovo nám. 9; vstup volný)

12. so 8.30 vycházka zimní Prahou 
s prohlídkou kostela Nejsvětějšího 
Salvátora, Muzea Bedřicha Sme-
tany a snad i kostela sv. Anny 
(sraz na Křížovnickém nám.)

5. – 28. výstavka k historii Žižkova 
s povídáním o historii vinařů na Ol-
šanech v XVII. stol. (u vchodu kos-
tela sv. Prokopa, možnost prohlíd-
ky vždy před bohoslužbou)

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  4. pá 14.00 vycházka po okolí Sta-

roměstského nám. a do Náprst-
kova muzea (sraz na stanici metra 
A „Staroměstská“)

18. pá 16.00 Albatros: Zpíváme Vám 
pro radost (pořad v Nové Trojce, 
Jeseniova 19; přezutí s sebou)

23. st 14.00 vycházka z Palackého 
nám. směrem na Výtoň do Pod-
skalské celnice (sraz na Palacké-
ho nám. u sochy)

Svaz důchodců Praha 3
  9. st 14.00 výroční členská schůze 

ve velkém sále Středního odbor-
ného učiliště v Učňovské 1 (člen-
ský průkaz s sebou)

VOŠUP a SUPŠ
(Žižkovo nám. 1)
  8. út 17.00 vernisáž výstavy fotogra-

fií „Kokořínsko“ J. Jelínka (výstava 
v galerii školy potrvá do 7. 3.)

� Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856

� Kung-fu škola P. Lorenzové nabí-
zí ve 2. pol. výuku kung-fu pro žáky 
5–99 let. Kurzovné pololetně 1900 Kč;
tréninky 2x týdně. Adresa: Cimbur-
kova 19, P3; tel. 606 582 848
www.kungfu-praha.cz

� Praktická lékařka hledá zdravot-
ní sestru do ordinace – po, st, pá do-
poledne, út, čt odpoledne. Poliklinika 
Vinohradská 176. Tel. 272 733 942
� Koupím vláčky rozměr „HO“, lo-
komotivy, vagony, příslušenství, i ne-
kompletní. 222 720 186, 607 214 190
� Dámská krejčová nabízí šití oděvů 
– sukně, kostýmy, halenky – krátké ter-
míny. Tel. 222 782 533, 724 280 329

� 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 
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� Spolehlivě uklidím váš dům, 12 let 
praxe, ŽL mám. Tel. 723 725 641, 
222 723 706
� Malířské práce, možný úklid po ma-
lování. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Kácím, čistím zahrady. 603 833 107

� Psací stroje, kalkulačky – opravy. 
Tel. 241 412 507
� Vyklízíme, odstěhujeme, přestěhu-
jeme. Tel. 272 767 360, 606 220 098

� Ing. doučí ekonomiku studenty SOU
a nástaveb vč. přípravy na ZUZ a mat. 
zk. Tel. 728 565 766  (19–21 hod.)
� Vyměním obecní 2+1 I. kat po re-
konstrukci – Vinohrady za větší. 
Tel. 777 224 772   Zn. Dohoda jistá
� Pronajmu garáž – Malešická ulice. 
Tel. 603 216 459
� Pronajmu garážový box v Chelčic-
kého ul. Tel. 284 828 856 (večer)
� Pronajmu hlídanou garáž v Chel-
čického ul. Tel. 602 181 528

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

Taneční pro dospělé
Gymnázium Pražačka, Nad Ohradou 1700, P3
út, čt 1800–2000 a 2000–2200 • 6 úrovní

tel.: 251 614 550, 603 238 090
www.tanecni.net

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým – obvodní výbor pro Prahu 3
nabízí členství rodičům dětí s mentálním postižením

Polská 4, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
pondělí 13.00–18.00, středa a čtvrtek 8.00–12.30, tel. 222 250 603

Pořádáme:
• bezplatnou právní pomoc
• rehabilitační pobyty dětí (s dopro-

vodem nebo bez) a jednodenní 
nebo pobytové poznávací zájezdy 
u nás i v zahraničí

• poznávací vycházky

• jednou týdně večerní školu pro po-
stižené

• různé zájmové a vzdělávací krouž-
ky (výtvarný a textilní, vaření, počí-
tače, plavání apod.)

• mikulášskou besídku, maškarní ples 
a mnoho dalšího

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

Program v únoru
  1. út 16.00 klub Beztíže slaví 1. narozeniny
 2., 9., 16. a 23. 17.30 Čtení v Beztíži – J. R. R. Tol-

kien: Hobit (vstup volný)
  4. pá 9.00–17.00 Den se zvířátky v pražské ZOO 

s hrami a soutěžemi (cena 150 Kč vč. oběda)
  6. ne 16.30–19.00 Valentýnské disko s DJ Hobrem 

(vstupné 30 Kč)
  8. út 16.00 Masopust v Beztíži (vstup volný)
11. pá 14.00–16.00 Papírové loutkové divadlo I – vý-

tvarná dílna pro děti i dospělé (cena 40 Kč)
15. út 16.00 Minidiskotéka v Beztíži (vstup volný)
18. pá 14.00–16.00 Papírové loutkové divadlo II 

(cena 40 Kč)

20. ne 15.00–17.00 Šnečí studio – hry, soutěže, 
výtvarná dílna a trochu sportování pro prvňáčky 
a druháčky a jejich rodiče (cena 40 Kč/rodina)

25. pá 16.00 Filmové odpoledne v Beztíži – Princez-
na Mononoké (vstup volný)

Zájmové kroužky a kurzy pro děti i dospělé
Podrobný rozpis včetně cen najdete na www.ulita.cz.
VZDĚLÁVÁNÍ: Přípravka na SŠ – Ma, ČJ (9. tř.); 
Francouzština – začátečníci i pokročilí; Psaní na PC; 
Angličtina – děti i dospělí (také dopoledne)
HUDBA: Na klavír s písničkou; Kytara bez not
TANEC: Historický tanec (spolupráce se skupinou IRIS); 
Břišní tance – děti i dospělí; Disko dance; Irské tance

TECHNIKA: Počítač kamarád; Grafika na PC; Progra-
mování – začátečníci i mírně pokročilí; Základy práce 
na PC; Internet – možnosti využití; Elektro
ESTETIKA: Výtvarka; Grafika – linoryt, suchá jehla, 
lept aj.; Divadelní kroužek; Šikulka; Keramika; Netra-
diční techniky – umělecko-řemeslné
SPORT: Sebeobrana; Aerobik; Gymbally; Jóga; Flor-
bal; Badminton; Stolní tenis; Volejbal – starší žáci i 
dospělí; Sportovní hry; Gymnastika; Plavání
KROUŽKY PRO NEJMENŠÍ: Sportovní školička; Ae-
robik pro MŠ; Hrátky s PC; Výtvarná školička; Lidové 
tanečky
RŮZNÉ: Malý detektiv; Malý žurnalista; Pes kamarád 
– výuka výcviku psů pro děti

Dům dětí a mládeže, Praha 3
Na Balkáně 100, 130 00 Praha 3 • email: info@ulita.cz • www.ulita.cz  

 tel.: 271 771 012 (25, 26), 606 611 920, 602 743 339 (odd. sportu a turistiky), 271 774 726 (fax) 

FITNESS JEN PRO ŽENY 
 profi stroje  trenér   zdarma!  solárium 

 solárium turbo  solární kosmetika
cenově výhodné permanentky!

NOVĚ: aerobic a stolní tenis!
Čihákova 2, Praha 9, tel. 284 821 225

Foto: O. Pýcha

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
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Divadlo Continuo se stává jednou z po-
znávacích značek Žižkovského maso-
pustu. Pokolikáté se zúčastníte?

Letos po třetí – a rádi. Hrajeme 
i na jiných masopustech, třeba u nás 
v Jižních Čechách v Plané. Ale v Pra-
ze jenom zde. K Žižkovu mám zvláště 
dobrý vztah: chodil jsem na Pražačku 
na gympl a ve Viklefově jsme měli 
se ženou tři roky ateliér. Žižkov, to je 
město samo o sobě.

Celou trasu masopustního průvodu 
v kop covitém a dlážděném Žižkově 
projdete na chůdách, vypadá to dost 
nebezpečně. Jak se to člověk naučí?

Musíte se pustit. Toho, čeho se dr-
žíte. Začátek je jednoduchý. Prostě si 
nazujete chůdy, pak si sednete na ně-
co metr padesát až metr šedesát vyso-
kého, postavíte se, dlouho se držíte, 
třeba hodinu, střídá se tam takové: 
„To nejde, já spadnu! Jdu. Nejdu. To 

nedokážu!“ A nakonec se rozejdete. 
Když spadnete, musíte se postavit 
a zkoušet to znovu.
Vaše pouliční divadlo mnohdy kompli-
kuje počasí, terén, psi, opilci…

Psi, opilci a blázni jsou naše věrné 
publikum. A děti. Psi štěkají, děti buď-
to výskají a komentují, nebo koukají 
s otevřenou papulou a blázni a opilci 
hrají s námi. Když chce člověk dělat 
pouliční divadlo, tak se to musí naučit 
sám. A to tak, že ho bude hrát.
Vaše divadelní vystoupení jsou plná 
poezie a snových obrazů. Zajímáte se 
o sny? Vycházíte z nějakých vlastních?

Sen nebo to, čemu se říká nevědo-
mí, je jeden ze zdrojů našeho diva-
dla. To je oblast, ve které mají původ 
mýty, poezie, múzičnost. Sny nás zají-
mají a zajímá nás, co nám sny říkají.

Obrazy, které jsou v našich před-
staveních, nejsou reálné sny, ty, co se 
doopravdy zdají, jsou temnější a míň 
srozumitelné. My pouze převádíme 
logiku snu na jeviště. Sen je pro nás, 
kromě jiného, symbolem lidského 
toužení, něčeho nedosažitelného.
Letokruhy, s kterými až do jara hos-
tujete v Akropoli, jsou plné akroba-
tických kousků, ale i subtilních he-
reckých gest, mají velmi nápaditou 
scénu, navíc jsou doprovázené origi-
nální hudbou… Jak takové předsta-
vení vzniká?

To je strašně složité a v podstatě 
nepopsatelné. Chtěl bych umět po-
psat proces tvoření a vznikání, co je 
hotový nápad a co dílo improvizace 
a momentu. Na druhou stranu si mys-
lím, že existuje tajemství tvorby, které 
je potřeba respektovat, neanalyzovat, 
nezkoumat. Ona se tvorba nemá moc 
ráda s ratiem a analytickým myšle-
ním. To jsou takové dva protichůdné 
principy...

Představení není nikdy stejné. Má
choreografii, záchytné body, rytmus, 

strukturu. Ale je živé. Nedá se za-
konzervovat ani zopakovat. Je to 
dobře a je to škoda. Protože spoustu 
krásných věcí, které se odehrají, člo-
věk neumí zachytit. Něco se narodí, 
vznikne pod rukama, koukáte na to 
a jste u vytržení, co se podařilo, ale 
znovu to nedokážete. To je nevýhoda 
divadla.
Část roku žijete ve Švestkovém dvo-
ře v Malovicích. Proč? A proč ne 
na Žižkově?

Na Žižkov se nám nevejde ša-
pitó... Za naším odchodem na ves-
nici stály dva důvody. Předně jsme 
chtěli svoje divadlo. A v roce 1990 
to v Praze nešlo – logické vyústění 
bylo jít někam, kde to jde. A pak 
jsme potřebovali možnost koncent-
race na práci, kterou nic nerozpty-
luje. Soubor se tak může rozvíjet, 
což přináší výsledky, které mohou 
daleko víc expandovat, než kdyby-
chom byli v centru dění. Neříkám, 
že to nejde jinak, ale je to naše ces-
ta, na kterou jsme vstoupili.
Vaše divadlo už hraje dvanáct let. Jste 
zváni na festivaly, máte většinou vy-
prodáno, budete dokonce hájit barvy 
České republiky na světové výstavě 
v Japonsku... Uživíte se?

Uživíme. Ale nikomu bych to ne-
doporučoval. Když jsme začínali, vě-
děli jsme, že dělat divadlo bude těž-
ké. Dokonce jsme si přiznali, že to je 
možná nemožné, ale měli jsme vidi-
nu, že když vydržíme, ne, že budeme 
bohatí, ale že budeme mít podmínky 
pro tvorbu. A po dvanácti letech je 
situace stejná jako na začátku.

Naše práce je neustále dotová-
na vnitřní energií a obětavostí lidí. 
A když síly k dotování dojdou, tak 
přichází velmi silný odstředivý tlak. 
Při každém konfliktu vyvstává otáz-
ka: stojí mi tohle za to? Abych se 
dostal k tomu, co mě zajímá, musím 

vykonat x nezbytně nutných kroků. 
Musím zatopit, sehnat topný olej, 
když se rozbije auto, tak ho o půlno-
ci po představení nechat odtáhnout, 
ráno v sedm schůzka s opravářem, 
který přišel opravit kamna... To je vy-
čerpávající. Přitom by to mělo být tak, 
že provozních starostí ubývá a tvoření 
přibývá. Ale není.

Je to cesta pro lidi, kteří mají potře-
bu dělat divadlo za každou cenu. Di-
vadlo je nevděčná záležitost v tom, 
že po euforii, která přichází po před-
stavení, se vám velmi brzy začnou 
vracet normální záležitosti běžného 
života, jako že v maringotce je zima, 
musíte si sednout do auta, co netopí, 
a ujet 600 kilometrů, vyspat se v ci-
zím hotelu a ráno zase začít stavět 
stan.
A kde je tedy podle vás tak chyba? 
Peníze chybí všude a všem…

Česká republika je v Evropské 
unii unikát, protože ze svého stát-
ního rozpočtu vyčleňuje na kultu-
ru 0,49 %, všude jinde – dokonce 
i v Maďarsku a Polsku – to přitom je 
jedno procento. A je tady navíc straš-
ná disproporce, na jedné straně ofici-
ální a komerční umění a na druhé 
– za nějakou hranicí, kterou ale tvoří 
úředníci, ne umělci! – to, co se na-
zývá alternativa. Stát podporuje jen 
tu oficiální kulturu. Nechci napadat 
nebo zpochybňovat status státních 
nebo městských divadel, hrají důle-
žitou roli v rozvoji měst a regionů, 
to je v pořádku, ale nám z katego-
rie „alternativa“ by stačila i deseti-
na dotace oficiální kultury... Diváci 
státních divadel jsou často dotovaní 
až částkou 800 korun na jeden lístek, 
my máme diváka se všemi granty do-
tovaného 35 korunami. Náš divák je 
míň důležitý, blbější, nebo si vybral 
špatné divadlo?

Připravila Michaela Púčiková
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„Čtyřka“ patří mezi jeden z nejstar-
ších skautských přístavů, tj. středisek 
vodních skautů, které sdružují vždy 
několik oddílů. K nám patří dva dívčí 
– Želvy (6–11 let) a Kačky (11–16 let) 
a dva chlapecké – Rackové (6–11 let) 
a Albatrosové (11–16 let). Klubovnu 
máme na Žižkově u zastávky Olšanská 
ve skautském areálu Křížek (Pittero-
va 1, za Sudopem), na jaře a na podzim 
se někdy scházíme v loděnici u Vltavy. 
Vodní skauti, jak už sám název napo-
vídá, se na rozdíl od „suchozemských“ 
hojněji věnují vodáckým aktivitám.

Na schůzkách hrajeme různé hry, 
procvičujeme praktické znalosti a ta-
ké všelijaké rukodělné dovednosti, kte-
rým se děti normálně nemají příleži-
tost věnovat. Vždyť např. kdo z kluků 
měl možnost pokládat prkennou pod-
lahu nebo obkládat stěny palubkami 
při stavbě nové klubovny?

O víkendech, hlavně na jaře a na pod-
zim, sjíždíme české řeky na kánoích nebo 
pramicích, zkušenější jezdí i na divokou 
vodu na raftech či kajacích. Učíme skau-
ty také plachtit a pravidelně se účastní-
me závodů oplachtěných pramic. Mezi 

naše další aktivity patří např. indiánská 
hra lakros či potápění – aspoň jeden let-
ní víkend věnujeme prozkoumávání ně-
kterého ze zajímavých zatopených lomů. 
V zimě chodíme do bazénu v Suchdole, 
kde plaveme, potápíme se a trénujeme 
eskymácké obraty. Vyrážíme i na pěší 
výlety, třeba na naši základnu u Berou-
na, kde ve spolupráci s jeskyňáři občas 
navštívíme jeskyni či propast.

Letní tábory trávíme samozřejmě 
na řekách, mladší oddíly mají vedle pu-
tovní i část stálou. V zimě jezdíme na tý-
den na hory.

Budete-li se chtít dozvědět více, kon-
taktujte nás nebo navštivte naše webo-
vé stránky, všechny naše oddíly přijímají 
nové členy po celý rok. Těšíme se na vás 
a vaše děti.

David Svoboda,
4. přístav vodních skautů

Kontakt:
tel.:  724 600 621 (Rackové) 

732 131 483 (Albatrosové) 
606 505 841 (Želvy)
736 177 728 (Kačky)

www.nipax.cz/vodak 
www.albatros.skaut.org

Dlouhá cesta 
do Velké Prahy

Žižkov byl od r. 1875 nezávis-
lým na Královských Vinohradech, 
v r. 1881 císařem povýšen na město 
a následně se stal i sídlem okresu. 
Strany vládnoucí i opoziční braly své 
politické boje o žižkovskou radnici 
smrtelně vážně, nicméně v hloubi je-
jich povědomí nebylo možno zakrýt 
pocit jakési dočasnosti a vlastně i ne-
patřičnosti. Duší totiž byli Pražany, 
ačkoliv podle litery zákona nikoliv. 
A tak vstup do svazku obce pražské 
byl jejich hlavním cílem, ačkoliv ten-
to cíl bude zároveň jejich koncem. 
Ovšem perspektivu politické smrti 
jim oddalovala skutečnost, že s Pra-
hou se Žižkov nemůže spojit hned 
a už vůbec ne za každou cenu.

Abychom si osvětlili situaci, musí-
me se alespoň v maximální stručnosti 
podívat na celou historii slučování 
pražských předměstí s Prahou, již 
od r. 1784 nařízením císaře Josefa II. 
tvořily do té doby samostatná měs-
ta – Staré Město, Nové Město, Malá 
Strana a Hradčany. V r. 1849 byla za-
hájena jednání s dvěma nejstaršími 
samostatnými předměstími Karlínem 

a Smíchovem, ta však neměla reálnou 
šanci na schválení z Vídně, jelikož 
stále ještě existovala pražská pevnost 
a s ní spojený hradební revers – totiž 
závazek stavebníků v případě války 
zbourat své domy v širokém pásmu 
před pražskými hradbami. Ledy se 
pohnuly až po hanebném fiasku Pra-
hy v r. 1866, kdy se město po útěku 
důstojníků posádky bez boje vzda-
lo Prusům. Tehdy byl samotný císař 
donucen zrušení pevnosti přislíbit, 
ale i jemu navzdory ji rakouská vo-
jenská byrokracie dokázala uhájit 
až do r. 1874, kdy byly hradby koneč-
ně (a téměř přes noc) zbořeny. Sjed-
nocená Praha tím však zdaleka nemě-
la vyhráno, předměstí totiž mezitím 
vyrostla a nabyla sebedůvěry.

Po nekonečných jednáních byly 
o deset let později připojeny jen Ho-
lešovice-Bubny. Do centra pozornos-
ti se dostaly Královské Vinohrady, 
kde bylo vyhlášeno referendum, kte-
ré skončilo drtivým vítězstvím příz-
nivců sloučení. Avšak vzápětí okres-
ní hejtmanství výsledky hlasování 
pro údajné formální nedostatky anu-
lovalo a následně se vinohradským 
radním povedlo přesvědčit voliče, aby

radikálně změnili názor. K tomu měli 
pádný argument – ve vnitřní Praze 
totiž byly přirážky k daním o 8,66 % 
vyšší než na předměstích. Ze stejné-
ho důvodu se do slučování nechtělo 
ani Žižkovu – výše obecních přirážek 
se všude stala hlavním jablkem svá-
ru. Předměstí požadovala ponechat 
dosavadní výši dávek ještě následují-
cích třicet roků po sloučení, vídeňské 
ministerstvo financí trvalo nejprve 
na deseti, posléze na kompromis-
ních patnácti a nakonec dvaadvaceti 
letech (více již nebylo možno, tolik 
nebylo dopřáno ani předměstím ví-
deňským). 

Důkladným studiem zemských i říš-
ských sbírek zákonů byla odhalena 
rovněž komplikace právní – slučovat 
se totiž mohly z vlastního rozhodnutí 
jen obce téhož politického okresu. 
Na území budoucí Velké Prahy však 
bylo těchto okresů pět, takže každé 
sloučení by musel schválit Zemský 
sněm Království českého.

Příště se podíváme na jedno ta-
kové jednání žižkovské delegace 
na pražské radnici v r. 1891.

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Z politických bojů v městě Žižkově VIII.

Blahopřání 
seniorům

Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v únoru kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přejeme 
do dalších let hodně zdraví a osob-
ní pohody. Blahopřejeme: Rosálii 
Ambrožové, Květoslavě Baštové, 
Marii Bernáškové, Evě Čiperové, 
Zdeně Hroudové, Boženě Hudeč-
kové, Květě Jelínkové, Jiřímu Práš-
kovi a Františku Zdobinovi.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Jednodenní chirurgie
Jednodenní chirurgie se nazývá mo-

derní chirurgický směr, který se z USA 
rozšířil do západní Evropy a ostatní-
ho světa. Vznikl díky vpádu špičkové 
techniky do procesu operování a uve-
dení přelomových operačních postupů 
do praxe. Nový přístup k chirurgické-
mu léčení nemocných minimalizuje 
nutnost přebývání pacienta v nemoc-
nici a umožňuje rychlý návrat do do-
mácího prostředí, do obvyklého života 
i práce. Pro operace musí být vyčleněn 
samostatný operační sál a samostatné 
oddělení, díky čemuž je maximálně sní-
ženo nebezpečí tzv. nemocničních ná-

kaz kmeny bakterií odolných na běžná 
antibiotika. Používá se špičkové tech-
niky a nejmodernějších chirurgických 
postupů, které musí být prováděny zku-
šenými operatéry. Často se uplatňuje 
tzv. miniinvazivní operování, při němž 
minimálně dochází k poškození tkání, 
které nejsou cílem operace. Proto jsou
takové výkony nesrovnatelně méně bo-
lestivé než ty klasické.

Tímto způsobem se mohou prová-
dět operace kýl tříselných, pupečních 
a menších v jizvách po operacích, od-
stranění červovitého přívěsku (appen-
dectomie) a žlučníku (laparoskopická 
cholecystektomie), operace křečových 

žil, operace nádorů prsní žlázy, prohlíd-
ka orgánů dutiny břišní včetně orgá-
nů gynekologických (diagnostická la-
paroskopie), operace konečníku (např. 
análních polypů, píštělí, trhlin), opera-
ce haemorroidů pomocí moderních, vý-
razně méně bolestivých technik (např. 
metodou Longovou), odstranění šla-
chových ganglion, operace vbočených 
palců u nohou (halluxy) a kladívkových 
prstů, Dupuytrenovy kontraktury. Z gy-
nekologických výkonů například steri-
lizace nebo odstranění cysty vaječníků 
apod. Dále řada výkonů orthopedic-
kých a urologických.

MUDr. Jiří Jungwirth, zastupitel

Zdravotnické okénko

PŘEDSTAVUJEME

4. přístav vodních skautů 

ROZHOVOR S…

Pavlem Šťouračem,
uměleckým vedoucím 
Divadla Continuo

Aby se senioři při loučení se starým 
rokem necítili osamělí, uspořádal Svaz 
důchodců v Praze 3 již podruhé předsil-
vestrovské posezení svých členů. Setkání 
se konalo v jídelně Domu sociálních slu-
žeb v Sabinově ulici 29. prosince 2004. 
K dobrému jídlu patřilo i hezké poví-
dání, zpěv a tanec, k němuž hrála trojice 
hudebníků z našich řad.

Jako vítaný host byl přijat místosta-
rosta Jan Plíva, který není Svazu nezná-
mý: o naši činnost se zajímá průběžně 
po celý rok, radí při řešení problémů, 

a pokud mu to pracovní vytížení dovolí, 
zajde i na naše akce. Proto musel pocho-
pitelně do kola (na snímku) a na úspěš-
ný nový rok mu připili všichni účastníci.

Mikulášská a předsilvestrovská po-
sezení umožňují širší setkávání našich 
členů. Snahou je, aby byla neformální, 
umožnila seniorům bližší vzájemný 
kontakt a dodala jim jistotu, že ústřední 
heslo Svazu důchodců ČR „Aby člověk 
nebyl nikdy sám“ stále platí.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3
Jana Šimková

Předsilvestrovské posezení 
seniorů z Prahy 3
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I vaše dítě může brát drogy...
Statistiky dokazují, že riziko vzniku závislosti na drogách je nej-

vyšší u mladých lidí. Podle nejnovějších výzkumů věková hranice 
dětí podléhajících návykovým látkám dokonce stále klesá. Často 

se přitom jedná o děti zvídavé, nadprůměrné a schopné, protože především ty mají 
větší touhu poznávat něco nového, zajímavého.

Závislost se u dětí vytváří podstatně rychleji než u dospělých. U závislých dětí 
a dospívajících bývá patrné zřetelné zaostávání v psychosociálním vývoji, např. 
ve vzdělávání, citovém vyzrávání, sebekontrole, sociální dovednosti. I pouhé expe-
rimentování s návykovými látkami doprovází větší problémy v různých oblastech 
života (rodina, škola, trestná činnost).

Většina rodičů zjišťuje, že jejich dítě bere drogy, až po několika měsících a ně-
kdy i letech od prvních experimentů. Užívání je pochopitelně tajeno a masková-
no. Přímé viditelné příznaky (zčervenání očí po kouření marihuany, nesouvislá 
řeč po halucinogenech, zápach po ředidlech vycházející z úst) se projevují mimo 
domov. Jednoznačně průkazné je nalezení samotné drogy nebo příslušenství k její 
výrobě a používání a stopy po vpiších. To se však stává až v případech, kdy jsou 
oslabeny obranné mechanismy utajování a droga je již v životě člověka výrazněji 
přítomna. Při pravidelném užívání drog již lze zachytit podstatnější signály, jako je 
např. střídání nálad, podrážděnost, agresivita, vyčerpanost, ospalost, nechutenství, 
ztráta koníčků, zájmů, přátel, peněz, změna hodnot, prodej osobních věcí apod.

Rodina by v těchto případech měla být bezpečným přístavem, kde se jeden 
může spolehnout na druhého. Rodiče nejlépe znají své potomky a mohou určit, 
zda je podezření odůvodněné. Je důležité mít důvěru dítěte a umět mu naslouchat. 
Umět s ním otevřeně a zasvěceně hovořit o problému užívání drog. Pomáhat mu 
vytvářet a přijímat hodnoty, které usnadní návykové látky odmítat. Předcházet 
nudě, vytvořit zdravá rodinná pravidla. Posílit sebevědomí dítěte, pomoci při výbě-
ru přátel a uchránit od nevhodné společnosti. Rovněž je dobré, když rodiče dokáží 
o svém problému hovořit a spolupracovat s dalšími dospělými.

Na druhé straně by v rodině nemělo být dítě izolováno od problematických si-
tuací, díky kterým se učí překážky řešit, získává odolnost vůči stresu, bolesti i zkla-
mání. Zcela ideální rodina může selhat při přípravě dítěte na život.

Mgr. Miroslava Pytlíková,
zástupce ředitele OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Kdo mě chce

1) 0059-05 dvouměsíční černá fena s pálením, 
kříženec jezevčíka, v dospělosti střední veli-
kosti; potřebuje někoho, kdo by se o ni posta-
ral a dal jí domov. Nalezena 7. 1. na Vítkově.

2) 0060-05 jedenapůlroční černošedý pes, kříže-
nec knírače střední velikosti; hodný. Nalezen 
s hnědým obojkem 7. 1. na Krejcárku.

3) 0063-05 desetiměsíční béžový pes, menší 
kříženec (8,5 kg); milý a přítulný, vhodný 
do domácnosti. Nalezen s hnědým obojkem 
7. 1. na Balkáně.

4) 0079-05 rezavý devítiletý pes, jezevčík stan-
dardní velikosti; vhodný ke starším lidem, 
slyší na jméno Skip. Majitelé se o něj nemo-
hou starat.

5) 0080-05 osmiletý vlkošedý pes se znaky, větší 
kříženec; vhodný k domku se zahrádkou. Nalezen 9. 1. na Jarově.

6) 0096-05 desetiměsíční béžová fena, menší kříženec; hodná a přítulná, slyší na jméno 
Sára. Majitel zemřel.

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

V únoru to bude přesně pět let, kdy 
si katolický kněz Miloš Szabo pozval 
do „veřejné zpovědnice“, jak svému 
pořadu Náš host někdy s oblibou říká, 
svého prvního hosta. Ani on sám tehdy 
netušil, že tato benefice bude trvat nejen 
v Roudnici nad Labem, kde se odehrá-
valy první desítky setkání, ale i v Praze 
na Žižkově, kam ho jeho představení 
v roce 2001 převeleli. Několik měsíců 
benefiční večery, kdy si u minerálky 
nebo šálku kávy povídá se zajímavými 
osobnostmi, hostila na Ohradě Raif-
feisen stavební spořitelna, letošní rok 
poskytla této bohulibé aktivitě zaseda-
cí sál žižkovská radnice. Už první host 
roku 2005, kterým byl český veřejný 
ochránce práv, jemuž se také běžně říká 
ombudsman, JUDr. Otakar Motejl, 
dává tušit, že se máme na koho a na co 
těšit i v příštích měsících. -šs-

Jednou z možností, jak si v této ne-
vyrovnané zimě pořádně užít sněhu, 
je využít nabídku Domu dětí a mlá-
deže Prahy 3 – Ulity na tzv. víkendo-
vé lyžování. Od prosince do března 
se každou sobotu, pokud to sněhové 
podmínky umožňují a je-li zájem,
jezdí lyžovat do Jizerských hor (Bed-
řichov, Špičák, Severák). Zúčastnit se 
mohou jak děti samy, tak společně s ro-
diči (v ceně 150 Kč/osoba je zahrnu -

ta doprava a dětský lyžařský výcvik). 
Kromě toho pořádá Ulita o jarních 
prázdninách lyžařský tábor na Benec-
ku v Krkonoších (12. – 19. 3., pro děti 
od 10 do 18 let, cena 2700 Kč). Pro ty, 
co nikam nepojedou, je zase připraven 
pestrý program v Praze (14. – 18. 3.
od 9 do 16 hodin, cena 140 Kč/den 
včetně oběda). Podrobnější informace 
získáte na www.ulita.cz nebo na tel. 
271 771 012. -red-

S Ulitou za sněhem

Od října minulého roku působí na Žiž-
kově (nám. Barikád 1) nový nízko-
prahový klub Husita, který dětem od 3 
do 15 let zdarma nabízí smysluplné 
využití volného času: nenásilné indi-
viduální doučování ke zlepšení pro-
spěchu ve škole, stolní hry, malová-
ní, práci s PC apod. Návštěvní hodiny 
jsou v úterý a středu od 14 do 18 hod. 
Klub vede obecně prospěšná společ-
nost Husitské centrum (tel.: 233 371 528, 
776 787 030, fax: 233 383 785, email: 
linpei@seznam.cz).

Oblastní spolek Českého červeného 
kříže pro Prahu 3, 6 a 8 pořádá v nejbliž-
ších měsících tyto kurzy první pomoci:

5. 2. a 2. 4. dvanáctihodinovou zá-
kladní normu zdravotnických znalostí 
(od 15 let, zaměřeno na život zachraňu-
jící úkony, na objednávku školení i v an-
glickém jazyce, absolventi získají certifi-
kát platící po celé Evropě, cena 500 Kč)

18. – 20. 2., 18. – 20. 3. a 22. – 24. 4. čty-
řicetihodinovou normu zdravotníka zo-
tavovacích akcí (od 18 let, zvláště vhod-
né pro pedagogy a organizace pracující 
s dětmi, úspěšní absolventi obdrží prů-
kaz ZZA platný 4 roky, cena 1200 Kč)

Školení probíhají ve speciálně vyba-
vené učebně ve Střešovicích, kurz zá-
kladní normy se může po dohodě konat 
také ve firmě či škole. Podrobnější infor-
mace lze získat na www.cck.cz (sekce 
výuka první pomoci), na tel. 222 590 486 
a 271 774 748 nebo zasláním dotazu 
na info@cck.cz. -red-

Na radnici beseda 
s Otakarem Motejlem

V pondělí 14. 2. 
tomu bude 5 let, co 
v Praze 3 zahájila 
svou činnost Občan-
ská poradna Reme-
dium. Jejím cílem je,
aby lidé znali svá 

práva a povinnosti a uměli účinně vy-
jádřit své potřeby. Klientům bezplatně 
a při zachování anonymity poskytuje 
rady a informace a pomáhá při psaní 
podání a při vyjednávání. Zároveň se je 
snaží podporovat v samostatném a zod-
povědném řešení problémů (např. v ob-
lasti bydlení, pracovněprávních vztahů, 
zaměstnanosti, sociální problematiky 
apod.). Rovněž spolupracuje s orgány 
veřejné správy, kterým poskytuje zpět-
nou vazbu o nejčastějších problémech 
občanů. Po dobu její práce navštívilo 
poradnu 5575 klientů a bylo zodpově-
zeno 7666 dotazů.

Ke kulatému výročí připravila po-
radna 28. 2. ve svém sídle v budově 
polikliniky (Vinohradská 176, 6. pat-
ro, vstup volný) následující program:

10.00–11.00 tisková konference (sál
Remedia)

11.30–16.00 nahlédnutí pod po-
kličku aneb „Přijďte se podívat, jak 
vypadá a funguje občanská poradna“ 
(prostory OP)

14.00–15.30 posezení nad šálkem 
kávy a diskuse aneb „Vše, co jste 
chtěli vědět o svých právech a báli 
jste se zeptat“ (sál Remedia)

Občanská poradna Remedium je
otevřena v pondělí, úterý a čtvrtek
v 10 až 18 hod., konzultovat je ale 
možné nejen osobně, ale i telefonicky
(tel. 272 743 666) či písemně (poštou 
nebo elektronicky –  emailová adresa 
je obcanskaporadna@remedium.cz). 
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Stručně...
� Základní škola Lupáčova 1, 
Praha 3 otevírá ve školním roce 
2005/2006 třetí třídy s rozšířenou 
výukou jazyků (týká se žáků, kte-
ří jsou ve školním roce 2004/2005 
ve druhé třídě). Přihlášky jsou k dis-
pozici od 1. 1. ve vrátnici školy nebo 
na www.lupacovka.cz.

� Od 18. 1. do 27. 2. je vstupné 
do Müllerovy vily (expozice Muzea 
hl. m. Prahy – Nad Hradním vodo-
jemem 14, Praha 6) o 50 % nižší 
než obvykle (před slevou: základní 
300 Kč, snížené – studenti, důchod-
ci, invalidé – 200 Kč, děti do 6 let 
v doprovodu dospělé osoby zdarma). 
Prohlídky jsou možné v návštěvních 
dnech (út, čt, so a ne v 10.00, 12.00, 
14.00 a 16.00) pouze po předchozí 
rezervaci na tel. 224 312 012 nebo
elektronicky na vila.muller@volny.cz
nebo vilamuller@muzeumprahy.cz.
Ví ce na www.muzeumprahy.cz.

� Pevnost – České centrum zna-
kového jazyka pořádá od 14. února 
v budově Vysočanské polikliniky Kur-
zy znakového jazyka (pro úplné za-
čátečníky i velmi pokročilé, 2x týdně 
po dobu 5 měsíců). Bližší informace 
získáte na www.pevnost.com nebo 
na tel. 266 006 390 (po a st v 14–18) 
a 728 586 857.

� Ředitelka oblastní pobočky Čes-
kého červeného kříže S. Matoušková 
a ředitel Základní školy K Lučinám 
V. Havelka děkují dětem, rodičům 
a zaměstnancům školy za finanční dar 
určený na obnovu míst postižených
přírodní katastrofou ve Srí Lance.

Naučte se zachránit život

K 1. lednu 2004 proběhla reorga-
nizace pražské správy Policie České
republi ky, kdy bylo území hlavní-
ho města rozděleno do čtyř obvo-
dů. Praha 3 v novém vymezení spa-
dá pod Obvodní ředitelství Praha III 
(spolu s Prahou 8 a 9). Jeho ředi-
tele plk. JUDr. Jiřího Šaldy jsme se 
zeptali:
Po roce již můžete hodnotit: přinesla 
reorganizace to, co jste si od ní sli-
bovali? Přibylo policistů v pražských 
ulicích? Zlepšila se objasněnost pou-
liční trestné činnosti?

Reorganizace, jak se ze současných 
výsledků ukazuje, přinesla klady, ze-
jména v tom, že v oblasti Žižkova 

a Jarova se snížila pouliční 
kriminalita. Bylo možno 
v uvedené oblasti využí-
vat více policistů v unifor-
mách, což znamenalo zvý-
šení preventivní činnosti. 
Toto přispělo k tomu, že 
se v dané lokalitě podařilo 
snížit nápad trestné čin-
nosti přibližně o 10 %. To 
se dá hodnotit jako úspěch. 
Nedostatek, který reorganizace při-
nesla, lze spatřovat ve snížení objas-
něnosti trestné činnosti až o 5 %. Ve-
dení OŘ P Praha III s tímto stavem 
není spokojeno a přijímá opatření 
ke zlepšení objasněnosti.

Jaké jsou nejzávažnější pro-
blémy, se kterými se konkrét-
ně potýkáte v třetí městské 
části?

Velkým problémem, tak 
jako v celé Praze, je trestná 
činnost páchaná na úseku 
motorových vozidel, zejmé-
na vloupání a krádeže. Část 
Prahy 3, především Žižkov, 
dlouhodobě patří k místům, 

kde je trestná činnost páchána ve vět-
ší míře i přes to, že byl zaznamenán 
pokles případů trestné činnosti. Dal-
ším problémem je zvláště dopravní si-
tuace, která je komplikována staveb-
ní činností při výstavbě železničního 

koridoru z Hlavního nádraží. Život 
občanům Prahy 3 určitě komplikuje 
i problém s parkováním motorových 
vozidel.
V Praze 3 je mnoho zastaváren, je-
jichž nonstop provoz vytváří pod-
mínky pro pouliční kriminalitu. Má 
policie nějaké nástroje k tomu, jak 
činnost těchto podniků omezit?

V souvislosti se zvýšeným počtem 
zastaváren v lokalitě je ze strany po-
licie přijímáno opatření k pravidel-
ným kontrolám ve spolupráci s živ-
nostenským úřadem a je pravidelně 
vyhodnocováno u starosty městské 
části Praha 3 Milana Českého.
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Již 5 let bezplatné pomoci
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