
Přelom roku je časem bilancování. 
Krátkým přehledem rozličných událos-
tí si zkusme připomenout uplynulý rok 
v životě naší městské části.

Leden
• Ludmila Škábová z Vinohrad oslavila 
sté narozeniny • zakladatelka divadla 
Ponec Yvona Kreuzmannová převza-
la od francouzského velvyslance Řád 
rytíře za zásluhy • Rada městské části 
se vyslovila pro bezodkladný prodej 
vlastnických podílů v tzv. podílových 
domech • rozbíhá se poslední etapa 
modernizace výroby a dodávek tepla 
– všechny obecní byty s centrálním vy-
tápěním budou postupně osazeny ter-
moregulačními ventily

Únor
• v exkluzivním průzkumu MF Dnes 
hodnotícím úředníky na jednotlivých 
radnicích uspěla nejlépe Praha 3 spolu 
s Prahou 2 • koncertem Lenky Dusilové 
na nám. Jiřího z Poděbrad vyvrcholil již 
XI. ročník Žižkovského masopustu �  

• zápisem do Knihy cti oceněni čtyři 
chartisté z Prahy 3

Březen
• žižkovská radnice se opět zúčastnila 
protestní kampaně Vlajka pro Tibet 
• začala další část obnovy uličních stro-
mořadí, díky níž do ulic Prahy 3 přibyly 
už stovky nových stromů • odpůrci za-
vedení zón placeného stání přišli vyjá-
dřit svůj nesouhlas přímo na jednání 
zastupitelů

Duben
• noviny městské části se vrátily 
ke staronovému názvu Radniční no-
viny Prahy 3 – dubnové číslo poprvé 
s hlavičkou studentky Výtvarné školy 
Václava Hollara • zahájena rekon-
strukce služebny městských strážníků 
v Cimburkově ulici • v kině Aero se 
konal festival filmů Jeden svět 2004

Květen
• v Praze 3 vzdána čest padlým během 
II. světové války – věnec k hrobu Ne-
známého vojína přišel na Vítkov položit 
také prezident republiky • válečný vete-
rán a čestný občan Prahy 3 gen. Antonín 
Špaček obdržel ve Francii řád Čestné 
legie • ve vyprodaném Paláci Akropolis 
vystoupil charismatický Rachid Taha

Červen
• k volbám do Evropského parlamentu 
přišlo v třetí městské části 33 % opráv-
něných voličů • v divadle Ponec pro-
běhl mezinárodní festival Tanec Praha 
• na sídlišti Jarov začala rekonstrukce 
panelových domů a výstavba padesáti 
nových bytů v nástavbách – dosud nej-
větší projekt regenerace bytového fon-
du bude stát téměř 200 milionů Kč

Červenec
• letní prázdniny využity k větším opra-
vám a investicím do školních budov 

a stánků kultury – zateplena fasáda 
ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, vyměněna 
okna v ZŠ Vlkova a ZŠ Jeseniova, re-
konstruována dvorní fasáda ZŠ Havlíč-
kovo nám. a vstupní část a interiér Žiž-
kovského divadla JC, vyměněna střešní 
krytina Atria �• František Skála auto-

rem odvážného ztvárnění nové fasády 
Paláce Akropolis • na Vrchu sv. Kříže 
umístěna litopunkturní stéla

Srpen
• charitativní organizace Naděje ote-
vřela na Husitské ulici v prostorách 
pronajatých Prahou 3 zařízení sloužící 
osobám v nepříznivé sociální situaci 
• v Knize cti přibylo jméno výtvarníka 
Jaroslava Róny a spisovatele Vladimíra 
Neffa • rozhodnutím pražského zastu-
pitelstva se zavedení zón placeného stá-
ní odsunulo nejdříve na rok 2005

Září
• na ZŠ Chelčického se začalo vařit 
ve zbrusu nové školní kuchyni, splňu-
jící nejpřísnější hygienické standardy 
• na Pražačce nahradil škvárový po-
vrch fotbalového hřiště umělý trávník 
III. generace • děti z MŠ Libická si po-
prvé hrály v rekonstruované zahradě 
školky • znamenitý burčák a atraktivní 

hudební produkce přilákaly rekordní 
počet návštěvníků VIII. Vinohradské-
ho vinobraní �

Říjen
• Seifertova ulice, spojnice Žižkova 
s centrem, znovu normálně průjezdná 
pro tramvaje i automobily • zahájeny 
úpravy chodníků pro příčné parkování, 
které přinesou na 300 nových parkova-
cích míst • jubilejní Čtvrtmíli Žižkovem 
ozdobilo defilé více než 60 historických 
vozidel • Nekonvenční žižkovský pod-
zim nabídl společný koncert Filharmo-
nie Hradec Králové s romskou kapelou 
Gipsy Hery Bend • na Vrchu sv. Kříže 
otevřena naučná stezka • Večer peking-
ské opery přinesl unikátní vystoupení 
tradičního čínského divadla v Paláci 
Akropolis

Listopad
• po rekonstrukci slavnostně otevřen 
vnitroblok Radhošťská • schválením do-
tace hl. m. Prahy na pomník Jaroslava 
Haška učiněn další krok k umístění jez-
decké sochy od Karla Nepraše na Pro-
kopovo nám. • Žižkov se podruhé se-
tkal s jazzem

Prosinec
• zahájeny práce pro obnovu historické 
vinice na vrchu Vítkově – odlesněn poze-
mek na jeho jižním svahu • dokončením 
rekonstrukce sklepení radnice vznikají 
nové prostory pro Galerii pod radnicí 
• vyhlášena grantová témata na rok 
2005 – v roce 2004 byla na 79 konkrét-
ních projektů vydána rekordní částka 
přesahující 7 milionů Kč

Petr Blažek, tiskový mluvčí

Farář Miloš Rejchrt 
bude v Betlémské kapli 
na Žižkově přednášet 
o hrdinech a padouších 
v době nesvobody. 

Čtěte na straně 7.

S Plechovým bubínkem 
do Moderní doby! 
Filmy 11. ročníku 
Projektu 100 se v lednu 
představí v kině Aero.  

Čtěte na straně 4.

Vladimír Sirůček, 
trpělivý fotograf 
ztraceného světa 
Malé Strany, žije 
a vystavuje v Praze 3.

Čtěte na straně 8.
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Dvě výročí
v roce 2005

V roce, do kterého právě vstupu-
jeme, tomu bude 60 let, co skončila 
druhá světová válka. Bylo by dob-
ré si konec jednoho z nejstrašněj-
ších válečných konfliktů v historii 
Evropy se vší vážností připome-
nout. Často máme totiž tendenci 
považovat naši současnou svobo-
du a prosperitu za naprostou sa-
mozřejmost. Většině z nás přímá 
historická zkušenost chybí, a tudíž 
slábne vědomí, že tomu tak vždy ne-
bylo. Evropa se od té doby naštěstí 
dokázala velmi změnit. Jakkoli se 
můžeme s jinými státy neshodnout 
na nejrůznějších dílčích věcech, na-
še spojenectví je v rámci sjednoce-
né Evropy pevně zakotveno.

Na letošní rok připadá také půl-
kulaté výročí slavné bitvy na Vítko-
vě, které se stalo hořkou porážkou 
početné křižácké armády. Jméno 
husitského vojevůdce Jana Žižky se 
později dostalo do názvu naší čtvrti, 
husitským hnutím se předkové inspi-
rovali také při pojmenování mnoha 
zdejších ulic. Historie nebývá čer-
nobílá a ani k této době pozdního 
středověku nemůžeme přistupovat 
nekriticky. Určitě ale platí, že husit-
ská odvaha a odhodlání jsou samy 
o sobě inspirativní a mohou být pří-
kladem i nyní. Mohu-li si dovolit 
konstatování mírně úsměvné, po-
važuji nicméně za rozumné, že se 
některé praktiky té doby, jako vyha-
zování konšelů z oken radnice, dnes 
již neuplatňují.

Vážení spoluobčané, přeji vám 
úspěšný a spokojený rok 2005.

Váš Milan Český, starosta

Foto: J. Dostál

Na vědomost všem se dává, že dvanáctý Žižkov-
ský masopust se hned zkraje února koná! Všichni 
milovníci masa a masek nechť zví a za uši si zapíší, 
že od 4. do 8. února Léta Páně 2005 nic nehodno 

plánovati, nechtějí-li o maškarní rej, radniční vařenici, po-
hyblivé obrázky, velkolepý masopustní průvod a mnoho jiné-
ho veselení přijíti! I tentokrát poslední chvilky před dlouhým 
půstem přislíbili rozjasniti slovutní muzikanti – Laura a její 
tygři, Dan Nekonečný, Plastic People, DG 307 či Aleš Brych-
ta a Arakain...

Toť se ví, že neostane pouze u výše popsaných lotrovin, ale 
pro vás zchystati se nám zachtělo mnoho dalších a podařených 
taškařic. Přijedou roztančené cikánky z dalekého kraje, principá-
lové se svým zvěrstvem všelijakým, rozličný dav trhovský a cham-
raď  prostořeká, ni chyběti nebude potulné divadlo, maškar plno, 
zlotřelá galérka žižkovská a mnoho masek škaredých. Ale hlavně 
si bříška jídlem naplníme a to vše dobrým pivem zalejeme.

Slezte z kavalců a na masopustní oslavy utíkejte. Program 
úplný vám ráčiti přineseme v příštím plátku radničním.

Jaroslav Brabec, vedoucí Odboru kultury

Žižkovský masopust jest blízko!

Vše dobré v novém roceVše dobré v novém roce
přeje vaše radnicepřeje vaše radnice

Foto: M. Čvančara
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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) 3. 1., 31. 1.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 10. 1.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (4) 17. 1.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 24. 1.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4)   3. 1., 31. 1.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2) 10. 1.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 17. 1.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 24. 1.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2)   3. 1., 31. 1.
10. Ambrožova/Malešická (4) 10. 1.
11. Jeseniova 143 (3) 17. 1.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 24. 1.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3)   3. 1., 31. 1.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 10. 1.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 17. 1.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 24. 1.

Nepotřebné vánoční stromky mů-
žete shromažďovat ve svozové dny 
u stanovišť popelnic s komunálním 
odpadem na chodníku nebo do 9. 2. 
na níže uvedených místech:
• Biskupcova/Na Vápence – proti 
vo zovně • K Lučinám/Na Lučinách 
• Komenského nám. – křižovatka ulic
Roháčova a Blahoslavova • Kostnic-
ké nám. – mezi schody a trafostanicí 
• Křišťanova/Radhošťská – roh parku 

a chodníku • Luční/U Kněžské louky 
– proti garážím • Nad Ohradou – pro-
ti č. 7 • nám. Barikád – roh parku pro-
ti vchodu Roháčova 73 • Pod Lipami/
Buková – u vchodu č. 70 • Slezská 101 
–  vnitroblok • Škroupovo nám. – roh 
Ševčíkovy • Žižkovo nám. – roh On-
dříčkovy a Radhošťské

Odkladné plochy jsou na chodníku 
mimo zeleň. Stromky budou sváženy 
ve dnech 12. 1., 26. 1. a 9. 2. 

Odkládáním stromků na uvedená 
místa usnadníte jejich svoz a pomů-
žete zachovat čistotu na území MČ 
Praha 3. Prosíme o vaši ohleduplnost 
k zeleným plochám a oceňujeme váš 
zájem o udržení pořádku ve svém 
okolí.

Za pochopení a ochotu ke spolu-
práci děkuje

Odbor technické správy 
majetku a investic

ze dne 1. 12.
Souhlasila
• s předloženým návrhem rozpočtu 
MČ P-3 na rok 2005 v objemu příjmů 
ve výši 538 740 tisíc Kč, v objemu vý-
dajů ve výši 471 240 tisíc Kč a saldem 
Tř. 8 – Financování ve výši 67 500 ti-
síc Kč a s předloženým návrhem roz-
počtového provizoria na I. čtvrtletí 
roku 2005 • s vykácením stávající ze-
leně na pozemku budoucí vinice v lo-
kalitě Vítkov a schválila zadat realiza-
ci firmě Ing. Jan Švejkovský – JENA 
– firma služeb za cenu 485 941,26 Kč 
vč. DPH • s prováděním celoroční-
ho úklidu vybraných lokalit MČ P-3 
na základě mandátní smlouvy a schvá-
lila zadat realizaci firmě Veros Praha, 
spol. s r. o., za cenu 982 713 Kč za rok 
vč. DPH • s poskytnutím příspěvků 
z fondu sociálního a zdravotního: 
1. na evropský kongres laserové me-
dicíny Laser Praha 2005 – 49 900 Kč, 
2. odd. sociální prevence Odboru so-
ciálních věcí – 18 000 Kč, 3. Pečova-
telské službě Praha 3 – 28 000 Kč, 
4. Ošetřovatelskému domovu Pra-
ha 3 – 12 800 Kč, 5. odd. sociální péče 
Odboru sociálních věcí – 6000 Kč 
• se svěřením inženýrské činnosti v za-
stoupení MČ pro lokality Ondříčko-
va 37, č. 51 nám. Jiřího z Poděbrad 
a č. 30 Koněvova 1 specializované fir-
mě Inženýring dopravních staveb, a. s., 
a jmenovala komisi pro posouzení 
a hodnocení nabídek na pořízení do-
kumentací pro územní řízení a pro po-
souzení vlivů na životní prostředí 
ve věci hromadných podzemních ga-
ráží MČ P-3 v těchto lokalitách
Schválila
• Směrnici k provedení inventarizace 
majetku, závazků a pohledávek MČ 

P-3 za rok 2004 • vyjádření podpory 
založení Nadačního fondu pro rozvoj 
území MČ P-3 • poskytnutí neinves-
tičních příspěvků MŠ a ZŠ na pokrytí 
nákladů na přímé vzdělávání (platy 
učitelů)

ze dne 15. 12.
Doporučila
• ZMČ schválit poskytnutí nenávrat-
né půjčky – daru ve výši 250 000 Kč 
subjektu MČ Podbanské, město Vyso-
ké Tatry • ZMČ schválit navržený dar 
na sociální účely o. s. Remedium Pra-
ha – 50 000 Kč a souhlasila s poskyt-
nutím daru z fondu sociálního a zdra-
votního Emauzskému domu Pracha-
tice – 8000 Kč a o. p. s. Aliance čes-
kých organizací a žen s rakovinou 
prsu – 15 000 Kč
Schválila
• zadat realizaci akce úklid dětských 
hřišť ve veřejné zeleni v roce 2005 
a 2006 firmě Pražské služby, a. s., za ce-
nu 757 871,40 za rok vč. DPH
Souhlasila
• s přijetím kontokorentního úvěru 
na rok 2005 ve výši 15 mil. Kč u Čes-
ké spořitelny, a. s. • s uzavřením kupní 
smlouvy s K. Neprašovou a smlouvy 
o dílo s firmou Metrostav, a. s., na vý-
stavbu pomníku J. Haška
Vzala na vědomí
• rozbory hospodaření MČ P-3 za I. 
až III. čtvrtletí roku 2004
Zrušila
• komisi pro přestavbu stadionu Vik-
toria Žižkov

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

Vyhlášení výsledků soutěže Takový je můj svět

Rada městské části Praha 3 vyhlá-
sila 1. 12. 2004 následující grantová 
témata na rok 2005:
• na podporu umělecké činnosti di-

vadelních, hudebních a tanečních 
subjektů na území P-3

• na jednotlivé divadelní, hudební, 
taneční, výtvarné a filmové projekty 
realizované na území P-3

• na projekty oživující kulturní čin-
nost na území P-3

• na podporu projektů a organizací 
zaměřených na zkvalitnění životní-
ho prostředí na území P-3

• na kulturní, sportovní a vzdělávací 
činnost včetně využití volného času 
dětí a mládeže na území P-3

• na podporu projektů, které se váží 
k významným výročím, osobnostem 
a místům P-3

• na projekty a činnost organizací za-
měřených na handicapované spolu-
občany P-3

• na projekty a činnost organizací za-
měřených na seniory žijící na území 
P-3

• na projekty a činnost organizací či 
spolků, které přispívají k oživení 
a rozvoji kultivované zájmové čin-
nosti občanů na území P-3

• na originální projekty zaměřené 
na rozvoj a prezentaci MČ P-3

• na projekty organizací zaměřených 
na boj proti drogám
Žádost o grant je možno podat 

do 18. 2. 2005, formulář žádosti (včet-
ně podmínek jejího podání) lze na-
jít na www.praha3.cz nebo obdržet 
přímo na Odboru kultury MČ Pra-
ha 3 (Lipanská 14). Případné další 
dotazy budou zodpovězeny na tel. 
222 116 251 nebo elektronickou poš-
tou na jaroslavbr@p3.mepnet.cz.

Jaroslav Brabec,
vedoucí Odboru kultury

V úterý 7. prosince by-
ly na žižkovské radni-
ci slavnostně vyhlášeny
výsledky a předány ce-
ny vítězům soutěže Ta-
kový je můj svět, kte-
rou pro žáky základ-
ních škol Prahy 3 kaž-
doročně pořádá měst-

ská část Praha 3 ve spolupráci s Ob-
vodní knihovnou pro Prahu 1, 2 a 3. 
Literární části se letos zúčastnilo 
46 a výtvarné 53 žáků z dohromady 
7 ZŠ, zadanými tématy bylo Teplíč-
ko, Ekologické teplo nebo Cesta tep-
la k nám domů. Vítězné práce najdete 
na www.praha3.cz.

Přehled oceněných:
Literární soutěž

II. kategorie (6. – 9. třída)
1. Barbora Vacková ze ZŠ Jesenio-
va, 2. Michal Škoda ze ZŠ Pražačka 
a Eva Grollmusová ze ZŠ Chelčické-
ho, 3. Markéta Novotná a Mirka Str-
nadová ze ZŠ Jeseniova a Kateřina 

Francová ze ZŠ nám. Jiřího z Lobko-
vic, čestné uznání: Tereza Májovská 
ze ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Mi-
chal Zamrazil ze ZŠ Jeseniova, Ester 

Ghlimová ze ZŠ K Lučinám a Iveta 
Rážová ze ZŠ Perunova

Výtvarná soutěž
I. kategorie (2. – 5. třída)
1. Gabriel Böhm, 2. Veronika Richte-
rová, 3. Adéla Nekvasilová – všichni 
ze ZŠ K Lučinám, čestné uznání: Ka-
mila Janošková ze ZŠ Pražačka
II. kategorie (6. – 9. třída)
1. Karolina Chmelíková (na snímku
přijímá gratulaci od zástupkyně sta-
rosty Mileny Kozumplíkové), 2. Da-
vid Makula, 3. Vladimír Anděl – 
všichni ze ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
čestné uznání: Michaela Čejková 
ze ZŠ Perunova, Vojtěch Bahenský, 
Jakub Růžička a Michala Fousková 
ze ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad a Len-
ka Chuchmáková ze ZŠ K Lučinám

Na závěr se sluší poděkovat spon-
zorovi letošního ročníku soutěže Ta-
kový je můj svět – Pražské tepláren-
ské, a. s.

Mgr. Helena Vavrušková,
 vedoucí oddělení kultury

• nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11, 
Kostnické nám./Blahníkova, nám. Ba-
rikád, Na Vrcholu/V Domově:
3. 1., 31. 1., 28. 2., 28. 3., 25. 4., 23. 5., 
20. 6., 18. 7., 15. 8., 12. 9., 10. 10., 
7. 11., 5. 12.

• Soběslavská/Hollarovo nám., Ta-
chovské nám. (u tunelu), Ambrožo-
va/Malešická, Koněvova/V Jezerách:
10. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 30. 5., 27. 6., 
22. 8., 19. 9., 17. 10., 14. 11., 12. 12.
• nám. Jiřího z Poděbrad/Lucembur-
ská, Táboritská – zadní trakt/Barano-
va, Jeseniova 143, Buková /Pod Lipa-
mi 54:
17. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6., 
4. 7., 1. 8, 29. 8., 26. 9., 24. 10., 21. 11., 
19. 12.
• Přemyslovská/Jičínská, Bořivojova/
Víta Nejedlého, V Zahrádkách/Kvě-
tinková, Křivá 15 – vedle domu: 
24. 1., 21. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6., 
11. 7., 8. 8., 5. 9., 3. 10., 31. 10., 28. 11., 
27. 12.

Termíny přistavení kontejnerů 
pro velkoobjemový odpad 

v roce 2005

Dovolujeme si upozornit zdravot-
ně postižené osoby – držitele ZTP 
a ZTP/P, že v roce 2005 je možné 
obvyklým způsobem požádat o jed-
norázový příspěvek na provoz mo-
torového vozidla. Výše uvedeného 
příspěvku zůstává stejná jako v před-
cházejících letech, tj. pro držitele 
mimořádných výhod II. stupně činí 
5624 Kč, pro držitele mimořádných 
výhod III. stupně 9124 Kč.

O příspěvek lze žádat v průběhu 
celého roku 2005 na oddělení soci-
ální péče Úřadu městské části Pra-

ha 3, Seifertova 51. Kromě vyplněné 
žádosti, jejíž formuláře jsou k dis-
pozici na stejném oddělení, je třeba 
předložit občanský průkaz, průkaz 
mimořádných výhod a velký technic-
ký průkaz. Žádosti přijímají všechny 
pracovnice oddělení sociální péče.

Žadatelé, kteří pobírají důchod 
z důchodového pojištění vojáků z po-
volání, se musí obrátit na Vojenský 
úřad sociálního zabezpečení, Pra-
ha 10, Vršovická 1429.

Zdena Hošková,
vedoucí oddělení sociální péče

Volné nebytové prostory
Výzva č. 191

MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými nebytovými prostory:
1. Pod lipami 7/2665, sklad, 48,90 m2, přízemí  (min. nájemné 400 Kč/m2/rok)
2. Libická 5/1832V, sklad, 24,52 m2, přízemí  (min. nájemné 500 Kč/m2/rok)
Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna dne 6. 1. v 9–10 hod.
3. Roháčova 46/414, garáž. stání č. 26.41, 11,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
4. Roháčova 46/410, garáž. stání č. 26.25, 12,25 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
5. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.226, 11,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
6. Koněvova 142/1603, garáž č. 55, 20,51 m2 (min. nájemné 1100 Kč/m2/rok)
7. Koněvova 142/1603, garáž č. 53, 20,62 m2 (min. nájemné 1100 Kč/m2/rok)
8. Koněvova 142/1603, garáž č. 54, 20,99 m2 (min. nájemné 1100 Kč/m2/rok)

Výzva č. 192
MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými ateliéry:

1. Orlická 8/2012, ateliér, 65,97 m2, 7. podlaží (min. nájemné 1000 Kč/m2/rok, 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 5 let)

2. Roháčova 40/273, ateliér, 40,01 m2, 9. podlaží (min. nájemné 1000 Kč/m2/rok, 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 5 let)

Prohlídka ateliérů bude umožněna dne 6. 1. v 9–10 hod.
Výše uvedené prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek zasla-

ných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 51, 
v obálkách označených značkou Výběrové řízení č. 191, resp. Výběrové řízení č. 192 
– ATELIÉRY. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně do výběro-
vého řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem, 
a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměře-
nou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro obsazení 
nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného.

V případě výzvy č. 191 uveďte záměr, co budete v nebytových prostorech provozo-
vat (k provozování výherních a hracích automatů nebudou nebytové prostory pronajaty), 
podmínkou pro pronajmutí garáže/garážového stání je trvalé bydliště v Praze 3 
(pokud budete zasílat nabídky na více nebytových prostor, je nutno zaslat každou na-
bídku samostatně).

V případě výzvy č. 192 v nabídce uveďte: jméno a příjmení, datum narození, adresu 
a telefon, zaměstnání a vzdělání. K nabídce je nutno doložit: popis dosavadní umělecké 
výtvarné činnosti s příslušnou dokumentací a čestné prohlášení, že nejste uživatelem 
jiného ateliéru. Nabídky, které nebudou výše uvedené požadavky splňovat, nebudou 
do výběrového řízení zařazeny.

Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3 finanční 
pohledávky. Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude dne 14. 1. v 15.00 hod.

Výběrové řízení bude vyhodnoceno komisí obchodu a služeb RMČ dne 17. 1.
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 vý-
běrové řízení zrušit.

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

Příspěvek pro zdravotně postižené 
osoby na provoz motorového vozidla

Dle rozhodnutí Rady hl. m. Prahy 
dojde v příštím roce k přesunu spo-
lufinancování jednotlivých středisek 
lékařské služby první pomoci (LSPP) 
do 5 center, přičemž tuto službu by 
pro Prahu 3 měla zajišťovat LSPP síd-
lící na Praze 1 v poliklinice v ulici Pa-
lackého. Z toho vyplývá, že příspěvek 
ze strany hlavního města pro LSPP 
na naší městské části bude nulový, tj. 
tuto péči bychom více než 5 mil. Kč 
byli nuceni hradit z rozpočtu městské 
části.

Rozdílně od některých jiných měst-
ských částí (např. Prahy 2) se domní-
váme, že zatím není možné tuto služ-
bu zrušit, ale naopak je třeba ji za-
chovat, proto se městská část Praha 3 
rozhodla ji dále financovat ze svých 
prostředků, a to jak LSPP pro dospě-
lé, tak pro děti a dorost. Na základě 
dlouhodobého sledování návštěvnos-
ti této služby dojde pouze k úpravě 
ordinačních hodin (v sídle LSPP, Ko-
něvova 205):

• LSPP pro dospělé: ve všední den 
– 18–23 hod., v dny pracovního volna 
a klidu vč. sobot a nedělí – 8–20 hod.

• LSPP pro děti a dorost: ve všední 
den – 18–21 hod., v dny pracovního 
volna a klidu vč. sobot a nedělí – 
8–20 hod.,

• návštěvní služba: v přechodném ob-
dobí do 31. 3. 2005 zachování stáva-
jícího stavu (viz výše), od 1. 4. 2005 
ukončení služby.
Jsme přesvědčeni, že upravené ordi-

nační hodiny „pokrývají“ dobu největ-
ší návštěvnosti LSPP. Zároveň upozor-
ňujeme na to, že při vážném ohrožení 
života nebo zdraví musí být upřednost-
ňována funkce rychlé záchranné služ-
by (tel. č. 155) a že v bezprostředním 
dosahu Prahy 3 je sídlo FN Královské 
Vinohrady, kde je včetně kliniky dětí 
a dorostu (Hagibor) nepřetržitý provoz.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty,

MUDr. Jiří Jungwirth, 
předseda komise sociální a zdravotní

Změny lékařské služby 
první pomoci

Kam po Vánocích s vánočními stromky?

Granty 
na rok 2005
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Jana Plívy, 
zástupce starosty

1. V říjnu radnice zahájila opravu dětské-
ho hřiště Na Balkáně. Kdy bude dokon-
čena?

Tato významná investiční akce v oblas-
ti veřejné zeleně (náklady kolem 3,5 mi-
lionů korun) je rozdělena do dvou etap. 
Během té první, která skončila v polovi-
ně prosince, byly vybudovány přístupo-
vé cesty a pískoviště a připravena místa 
pro lavičky a nové herní prvky, které

budou splňovat bezpečnostní normy Ev-
ropské unie. K jejich vlastnímu osazení 
dojde po zimní přestávce, ve druhé eta-
pě, kdy budou realizovány rovněž sado-
vé úpravy a postavena fontánka s pit-
nou vodou. Hřiště bychom chtěli otevřít 
nejpozději ke Dni dětí, tj. 1. června roku 
2005.
2. Jakým způsobem podporuje městská 
část činnost neziskových organizací? Pod-
le jakých kritérií se rozhodujete o míře 
vaší pomoci?

Především je to formou grantů, které 
městská část každoročně vyhlašuje. V ro-
ce 2005 to jsou granty na podporu pro-
jektů a činnosti organizací, které se věnu-
jí seniorům, handicapovaným spoluobča-
nům a ochraně životního prostředí nebo 
přispívají k oživení a rozvoji zájmové 
činnosti obyvatel naší městské části. Dále 
hodláme podporovat např. uměleckou, 
kulturní, sportovní a vzdělávací činnost, 
kvalitní nabídku mimoškolních aktivit či 
projekty zaměřené na boj proti drogám 
nebo na rozvoj a prezentaci Prahy 3. 
Žádosti jednotlivých subjektů vyhodno-
cuje výbor ZMČ pro správu grantového 
a podpůrného fondu, hlavními kritérii 
pro jeho rozhodování jsou důležitost 
a aktuální potřebnost činnosti, u níž se 
žádá o podporu, a prezentované výsled-
ky z let předcházejících (mezi něž patří 
i řádné vyúčtování případných dřívějších 
grantů). Samozřejmou podmínkou je ne-
existence dluhu vůči městské části.

Neziskové organizace mají také mož-
nost dostávat na konkrétní akce finanční 
dary z fondů (např. z fondu sociálního 
a zdravotního).
3. V říjnu byla dokončena rekonstrukce 
vnitrobloku Radhošťská. Dočkají se po-
dobných úprav v místech svého bydliště 
i další obyvatelé z Prahy 3?

Ano, dočkají. Plánujeme úpravu vnit-
robloku Soběslavská/U Vinohradské ne-
mocnice/Vinohradská/Hollarovo náměstí.
Budeme postupovat podle stejného scé-
náře, jaký se už osvědčil u vnitrobloku 
Radhošťská. Nabízí se tři varianty – pouze 
zde upravit zeleň (včetně obnovy rozbi-
tých schodišť a opěrných zdí), nebo upra-
venou zeleň doplnit lavičkami, nebo lavič-
kami a herními prvky pro děti. Konečné 
rozhodnutí bude záviset na výsledcích už 
zadaného průzkumu přání zdejších oby-
vatel, které tímto prosím o spolupráci 
při hledání nejvíce vyhovujícího řešení.

Máme též hotovou studii revitaliza-
ce Rajské zahrady. Toto dnes nepříliš 
intenzivně využívané území a přilehlé 
plochy veřejné zeleně bychom rádi změ-
nili na strukturované atraktivní místo 
pro trávení volného času, určené nejen 
širokému spektru mládeže, ale i dospě-
lým. Současně by tu měla být zachována 
možnost školních sportovních aktivit.

Stručně popsané investiční akce a vi-
nice na Vítkově jsou úkoly, které naše 
městská část začne realizovat ještě v tom-
to volebním období.

ZEPTALI JSME SE…

Na posledním zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy bylo přija-
to usnesení, které vyjadřuje nesouhlas s podílem kraje hl. m. Praha 
na rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samospráv-
ným celkům a které žádá přehodnocení percentuálního podílu jed-
notlivých krajů na celostátním hrubém výnosu daně. Co toto usnesení 
v praxi znamená?

Poslanecká sněmovna schválila na svém zasedání dne 24. 11. 2004 zá-
kon, který mj. určuje, kolik procent z celostátního hrubého výnosu daní 
bude přerozděleno krajům, tedy kolik peněz bude na výkon svěřených 
kompetencí dáno také Praze. Vládní návrh, jenž byl předložen sněmov-
ně, počítal s přerozdělením 15,06 % mezi kraje, Praha z toho měla získat 
7,12 %, což v reálu znamená zhruba 5,1 mld. Kč. Tato částka rozhodně 
neodpovídá výnosům z daní vybraných na území Prahy, ale v rámci pe-
něz přidělovaných vládou mělo jít o velké navýšení.

Během projednávání zmíněné normy ve sněmovně však vystoupila 
poslankyně za KDU-ČSL Ing. Michaela Šojdrová a přednesla pozmě-
ňovací návrh, podporovaný i výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mlá-
dež a tělovýchovu, podle něhož by se původně plánovaných 15,06 % 
pro kraje snížilo na 8,92 % a 7,12 % pro Prahu na 3,2 %. Tento pozmě-
ňovací návrh, který byl nakonec přijat, znamená citelný zásah do při-
pravovaného rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2005 (v praxi přinese snížení 
z možných 5,1 mld. Kč na 1,3 mld. Kč). Praha tak nebude mít dostatek 
financí na všechny potřebné projekty a na výkon veškerých svěřených 
kompetencí. Proti předkládanému návrhu byla polovina pražských po-
slanců za ČSSD, poslanci ODS a někteří poslanci KDU-ČSL, naopak 
podpořen byl všemi poslanci za KSČM a řadou poslanců za US-DEU.

Proti výslednému určení podílu z celostátního výnosu daní se jedno-
myslně ohradilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy výše zmíněným usnesením 
a pověřilo primátora jednáním se Senátem a dalšími institucemi o mož-
né změně ve sněmovnou přijatém zákonu. Praha souhlasí s principem 
solidarity mezi jednotlivými kraji, ale pouze při zohlednění reálné eko-
nomické situace a potřeb krajů.

Miroslav Poche, zastupitel hl. m. Prahy

Většina poskytovatelů zdravotní pé-
če v ambulantní oblasti je na území Pra-
hy 3 soustředěna do čtyř budov, které 
byly sídlem zdravotnických služeb ještě 
v dobách bývalého OÚNZ Praha 3. Jde 
o budovy Olšanská 7, Vinohradská 176, 
Koněvova 205 a Koněvova 221. Jednot-
liví lékaři a zdravotnická zařízení sídlí 
ale také na dalších místech – v menších 
zdravotnických budovách, v domech 
v soukromém i obecním vlastnictví a sa-
mozřejmě v nemocnici v Kubelíkově 
ulici. V tomto článku chceme předsta-
vit tři budovy bývalých poliklinik, které 
jsou v majetku státu a o které již řadu 
let naše městská část zatím bez úspěchu 
žádá. Současná koalice, kterou v Zastu-
pitelstvu a Radě městské části Praha 3 
představuje ODS a ČSSD, se domnívá, 
že převod těchto budov na město-měst-
skou část je jednou z legitimních mož-

ností privatizace a je v zájmu občanů 
Prahy 3. Z výše uvedených objektů je 
pouze Olšanská 7 v majetku obce a na-
še zkušenosti s její správou jsou pozitiv-
ní. Naproti tomu tři zbývající spravuje 
z pověření Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových akciová spo-
lečnost Navatyp a o jejich osudu bude 
rozhodovat Ministerstvo financí ČR. 
Případná veřejná soutěž či jiná forma 
úplatného převodu na vybrané zájem-
ce by mohla být do budoucna zdrojem 
obtíží s fungováním stávající zdravot-
nické sítě.

Koněvova 205
Podsklepená budova s pěti nadzem-

ními podlažími (1. snímek) je od ko-
laudace v r. 1960 využívána výhradně 
ke zdravotnickým účelům. V letech 
1980 až 1984 zde proběhly významné 

rekonstrukce rozvodů elektrické insta-
lace a vody a dispoziční úpravy. V pod-
zemní části budovy jsou umístěny dva 
kryty civilní obrany (IV. stupeň kvality). 
Do r. 1991 byla poliklinika provozová-
na OÚNZ Praha 3. Předmětem priva-
tizace je zajištění podmínek pro výkon 
soukromé ambulantní praxe lékařů 
včetně lékařské služby první pomoci 
a zabezpečení správy krytů CO. V ob-
jektu je obyvatelům třetí městské části 
poskytována preventivní, diagnostická 
a léčebná zdravotní péče v komplexu 
soukromých lékařských praxí (inter-
ních i chirurgických oborů) a ordina-
cí praktických lékařů včetně labora-
torního a radiodiagnostického zázemí. 
V souhrnu se jedná zhruba o 26 ordi-
nací (praktické lékařství pro dospělé 
– 7, diabetologie – 2, oční – 3, interna 
– 2, ortopedie, ORL, FBLR).

Koněvova 221
Podsklepená budova s dvěma nad-

zemními podlažími (2. snímek) byla 
postavena v r. 1960. Objekt je využí-
ván výhradně ke zdravotnickým úče-
lům. V budově jsou 3 ordinace sou-
kromých praktických lékařů pro dě-
ti a dorost, 3 ordinace gynekologie, 
ordinace psychiatrie a dermatologie 
a prodejna zdravotnických prostřed-
ků. Součástí objektu je i podzemní 
kryt CO (IV. stupeň kvality), který 
je v současné době využíván Úřadem 
městské části Praha 3 jako zdravot-
nický archiv.

Vinohradská 176
V současné době podsklepená bu-

dova se sedmi nadzemními podlažími 
(3. snímek) byla postavena v r. 1934 
jako obytný dům. V letech 1970 až 1980

byl objekt přebudován na zdravotní
středisko a po r. 1989 (po celkové sta-
vební úpravě) byl užíván jako polikli-
nika OÚNZ. V budově sídlí přibliž-
ně 25 poskytovatelů ambulantní zdra-
votní primární péče (praktické lékařství 
pro dospělé – 7, interna – 2, chirurgie 
– 2) spolu s kardiologií, alergologií, 
oftalmologií, neurologií, ORL a fonia-
trií. V objektu je rovněž radiodiagnos-
tické pracoviště a pracoviště fyziote-
rapeuta, v přízemí najdeme lékárnu. 
Kromě zdravotnických zařízení zde 
sídlí nezisková organizace Remedium 
Praha, která působí v oblasti vzdělává-
ní, podpory a pomoci v psychosociální 
oblasti.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty,

Ing. Simona Prokopcová, 
zdravotní rada

Mají být polikliniky v majetku obce?

Zápis do Knihy cti městské části 
Praha 3 je vždy krásný okamžik, který 
dává možnost setkat se s pozoruhod-
nými lidmi s bohatými životními zku-
šenostmi. Nejinak tomu bylo v úterý 
30. 11., kdy byla zapsána paní Blanka 
Sedláčková. Žena s velmi zajímavým 
a podnětným životem.

Měla se stát zubní laborantkou, 
ale v mladém věku přišla do Milíčova 
domu, který vedl Přemysl Pitter. Člo-
věk, jehož krédem byla láska a úcta 
k lidem, zvláště k dětem. V tehdy 
nehostinném předměstí Prahy vy-
budoval zařízení, kde děti z chudých 
poměrů – dnes bychom řekli ze soci-
álně slabých rodin – trávily smyslupl-
ně mimoškolní čas. Úsilím bylo, aby 
se jejich život stal plnohodnotným, 
aby chudoba rodičů nebyla překáž-
kou k získávání znalostí, aby se jim 
otevřely obzory, o kterých dosud ani 
nesnily. Jedním z „absolventů“ byla 
i Olga Havlová: kořeny její charita-
tivní činnosti můžeme zřejmě hledat 
právě v době, kdy navštěvovala Milí-
čův dům.

Blanka Sedláčková svým citem 
a později i znalostmi velmi přispívala 
ke krásné a inspirující atmosféře Mi-
líčova domu. Pomáhala v době války, 

kdy sem chodily i židovské děti (ji-
nam nesměly a bylo velké hrdinství 
umožnit jim pobyt zde), nechyběla 
mezi těmi, kteří po válce zachraňo-
vali zubožené děti z koncentračních 
táborů (ale i bezprizorní německé 
děti), pro něž Milíčův dům organi-
zoval ozdravné pobyty na zámcích 
v blízkém okolí Prahy.

Pro dobu 50. let je příznačné, že 
Přemysl Pitter musel z republiky 
emigrovat a provoz Milíčova domu 
byl násilně ukončen. Paní Sedláčková 
se dětem a jejich zálibám ve volném 
čase věnovala dál jako vychovatelka 
ve školních družinách a později me-
todička této činnosti v Praze 3. Vý-
chovný odkaz velkého muže tak mohl 
být předáván dalším generacím.

A jak vidí tato vzácná žena výcho-
vu dnešních dětí? „Chybí laskavost, 
ale i přísnost, důsledná a klidná au-
torita s pevně ukotvenými a předá-
vanými mravními zásadami. Jedině 
tak je možné, aby z nich vyrostly 
zdravé osobnosti, které prožijí pl-
nohodnotný život.“ Její slova nechť 
jsou pro nás poselstvím nejen do no-
vého roku.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Z HLAVNÍHO MĚSTA…

Praha přišla o peníze

Vzácné setkání nad Knihou cti
Dnem 1. 1. 2005 nabývá účinnos-

ti novela obecně závazné vyhlášky 
hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška 
č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním 
poplatku ze psů. Změny se týkají tr-
valého označování psů a nově zavá-
děné evidence chovatelů psů.

Chovatelé psů jsou povinni trvale 
označit každého psa, který je starší 
šesti měsíců a je chován na území 
hlavního města, mikročipem nebo 
tetováním podle norem Evropské 
unie. Označení psa mikročipem pro-
vede na žádost chovatele veterinární 
lékař, tetování odborně způsobilá 
osoba. Od nich si chovatel vyžádá 
potvrzení, na němž je uvedeno čís-
lo mikročipu nebo vytetované číslo. 
U psů s průkazem původu lze toto 
potvrzení nahradit stejnopisem prů-
kazu původu.

Označování psů si hradí chovatel. 
Ti, kteří dají psa označit mikročipem 
a do 30 dnů po označení se přihlásí 
do evidence chovatelů psů, kterou 
povede Magistrát hl. m. Prahy, mají 
nárok na úlevu z roční sazby poplat-
ku ve výši 350 Kč, a to po dobu dvou 
let, počínaje rokem následujícím 
po roce, ve kterém splnili obě uve-
dené podmínky. Pokud je výše úlevy 

vyšší než sazba poplatku, jedná se 
o úplné osvobození. Úleva z místní-
ho poplatku se nevztahuje na poplat-
níky, kterým již byla v minulosti sleva 
poskytnuta na základě dosud platné 
vyhlášky.

Chovatelé, kteří již mají psa ozna-
čeného mikročipem nebo tetováním 
před účinností novely, musí vypl-
nit registrační kartu, kterou obdr-
ží buď na Magistrátu hl. m. Prahy 
(odd. územní orientace Odb. občan-
skosprávních agend), nebo u veteri-
nárního lékaře (ke stáhnutí je rovněž 
na www.praha-mesto.cz – Dokumen-
ty/Právní předpisy...). Do evidence 
chovatelů psů je nutné se přihlásit 
nejpozději do 31. 3. 2005 na Magis-
trátu hl. m. Prahy.

Všichni majitelé, jejichž psi neby-
li před účinností nového právního 
předpisu trvale označeni, jsou povin-
ni toto provést nejpozději do 31. 12. 
2005 a do 30 dnů od označení psa se 
přihlásit do evidence chovatelů psů.

Jan Plíva,
zástupce starosty

S případnými upřesňujícími dotazy se 
chovatelé psů mohou obrátit na vedou-
cího odd. územní orientace MHMP 
Ing. Jaroslava Peterku – tel. 236 002 854.

Nové povinnosti chovatelů psů

Dnes je v obnoveném Milíčově domě 
mateřská škola, kam byly letos poprvé 
na tradiční adventní posezení při svíč-
kách pozvány i někdejší děti z tohoto vý-
chovného zařízení. Poslechnout si koledy 
a vánoční písně přišel např. jednaosm-
desátiletý Jiří Sadílek, který byl v Milí-
čově domě při jeho otevření 24. 12. 1933. 
Doprovázela jej tříletá pravnučka Alž-
bětka, která do školky chodí. 
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Unikátní filmový festival Projekt 100 
byl pojmenován podle toho, čeho chtěl 
dosáhnout: na plátna českých a sloven-
ských kin dostat 100 dobrých filmů, 
které by jinak zdejší filmoví fanoušci 
neměli šanci vidět, především pro to, že 
se vesměs jedná o snímky starší. Po de-
seti letech svůj cíl splnil, což naštěstí 
není důvodem pro jeho ukončení. Pre-
miérově se 11. ročník tohoto putovního 
festivalu představí v kině Aero ve dnech 
13. až 21. ledna. Duchovního otce Pro-
jektu 100 a jeho hlavního organizátora 
Jiřího Králíka jsme se zeptali:
Přejmenujete festival na Projekt 200?

To rozhodně ne… Abych byl upřím-
ný, netušil jsem, že Projekt 100 bude mít 
své pokračování, a proto mě to i mírně 

zaskočilo. Pravdou ale je, že definitivní 
název akce dostala především díky ak-
tuálním oslavám 100. výročí kinemato-
grafie a název tak může být klidně spo-
jen i s touto velkou událostí. Kdo ví, co 
bude s filmem za dalších 100 let – třeba 
už ani nebude.
Která léta byla nejtěžší?

Nejtěžší byl první ročník – přezíra-
vost státních institucí a nulová podpora 
byly hodně deprimující. Rovněž nečeka-
ně složité vyjednávání se zahraničními 
majiteli práv mě překvapilo a zaskočilo. 
Ale... Každý rok ubylo pár drobných 
starostí a problémů, naopak stále proží-
váme příjemná překvapení – ve skladbě 
programu i organizaci.
Mezi stovkou filmů se nepochybně ob-
tížně vybírá, přesto se zeptám: Který 
snímek byste zpětně už do festivalu 
určitě nezařadil? Který máte naopak 
nejradši? A který byl nejúspěšnější 
u diváků?

Na počátku jsme museli dělat dost 
kompromisů – například první ročník 
jsme uvařili takřka „z vody“: měli jsme 
jen jeden film a ostatní pak doplni-
li dost pracně. V dalších letech jsme 
si sice mohli vybírat filmy lépe, ale 
přece jenom jsme museli čas od času 
dělat drobné kompromisy a přijmout 
takový, který byl tzv. na hraně. Vždy 
ale konečnému rozhodnutí předchá-
zela rozsáhlejší diskuse mezi hlavní-
mi organizátory a program byl přijat 
bez výhrad.

Všechny vybrané filmy tvoří jednu 
velkou rodinu, všechny jsou jako moje 
děti, a tak jen těžko dokážu některý 
z nich upřednostňovat. Asi největší ra-
dost mám z drobných objevů – v minu-
losti z filmů Monty Pythonů nebo Nicka 
Parka, ale také Andreje Zvjaginceva 
(Návrat). Ty jsem neznal – stejně jako 
česká filmová obec – a společně s ní 
jsem zažíval velkou euforii i satisfakci 
(bez Projektu 100 by se totiž na našich 
plátnech jen stěží objevily).

Nejúspěšnějším titulem všech roční-
ků Projektu 100 byl Život Briana – jen 
v premiérovém projektovém nasazení 
jej vidělo 25 000 diváků.
Jsou ještě nějaké filmy, které se Vám 
dosud nepodařilo získat, ale určitě byste 
je jednou chtěl u nás představit?

Těch je poměrně dost. Černou můrou 
jsou ale dva zásadní – Devils (Ken Rus-
sel) a Mechanický pomeranč (Stanley 
Kubrick). Jestliže u prvního jsme nara-
zili na nemožnost vyrobit novou kopii 
(negativ filmu je poškozen), pak u dru-
hého stále doufáme a pevně věříme, že 
se v našich kinech někdy objeví.
Z kterého titulu nového ročníku máte 
největší radost?

Ten vztah si začínám pomalu budovat 
a také se asi bude proměňovat – pokud 
např. Revizoři dostanou Oskara, pak 
zcela určitě to bude tento film. Ale v této 
chvíli se nejvíc těším na Otce na služební 
cestě a velkou radost mám z Taking off.

Připravil Patrik Benda

Do další stovky s Projektem 100

V sobotu 11. prosince se v hotelu Olšanka v inscenaci Žabího prince a fragmentu 
z Paquity představili malí a velcí žáci Baletní školy Jána Nemce. Na jejich taneční 
dovednosti, které mohly být takto veřejně prezentovány i díky finanční podpoře 
městské části Praha 3 a hl. m. Prahy, se přišli podívat mj. místostarostové Milena 
Kozumplíková a Ing. Bohuslav Nigrin.

INZERCE

Městská část Praha 3 připra-
vuje také v nadcházejícím 
roce celou řadu akcí a pro-
jektů, kterými nemalou mě-

rou přispívá k bohatému kulturnímu 
a společenskému dění hlavního města 
Prahy:
• Žižkovský masopust: 4. 2. – 8. 2.
• Svoboda pro Tibet – vyjádření soli-

darity s tibetským lidem: 10. 3.
• Pražské vajíčko – soutěž pro děti: 

1. 3. – 8. 3.
• Pražská snítka – soutěž pro žáky 

ZŠ: 5. 4. a 12. 4.
• Žižkovský výtvarný salón – junioři 

III: 25. 5. – 17. 6.
• Pohádkové odpoledne s ČRo: 1. 6.
• Pivobraní: 17. 6. – 18. 6.
• Vinohradské vinobraní: 23. 9. – 25. 9.
• Takový je můj svět – soutěž pro žá-

ky ZŠ: září – listopad
• Žižkov Meets Jazz – jazzový festi-

val: 19. 11. – 20. 11.
• Předvánoční koncert: 18. 12.

V novém roce se můžeme rovněž 
těšit na výstavy v znovuotevřené Ga-
lerii pod radnicí, např. na artefakty 

Jaroslava Foglara, fotografie, obleče-
ní a předměty z Tibetu, sochy Šárky 
Radové, obrazy Rudolfa Mikyšky, 
Pavla Nováka, Roberta Kessnera 
a Vladimíra Fortina, fotografie Mar-
tina Stanovského či Klubu slovenské 
kultury v ČR. O přesných termínech 
konání výstav budeme v předstihu 
informovat v Radničních novinách 
Prahy 3.

Mnoho kulturních aktivit kromě 
toho třetí městská část podporuje fi-
nančně, popř. na nich participuje jako 
partner nebo nad nimi má záštitu. 
Z těch nejdůležitějších jmenujme:
• Ašský střevíček – koncert vítězů
• Čtvrtmíle Žižkovem
• Divadlo M. U. T.
• Divadlo v Paláci Akropolis
• EuroConnections
• Festival integrace Slunce
• Festival nejmladších klavíristů
• Future Line
• Kytara napříč žánry
• Nekonvenční žižkovský podzim

Jaroslav Brabec,
vedoucí Odboru kultury

Nemáte čas na čtení knížek? 
Přijďte na Listování do Akropole...

V neděli 16. ledna Lukáš Hejlík a Pa-
vel Oubram, dvě třetiny skupiny Hej-
HolOu, představí v Paláci Akropolis 
texty Emila Hakla v novém pořadu Lis-
tování. Ve zhruba hodinové koláži z je-
ho knížek nazvané Hakliáda aneb praž-
ský voyeur J. B. se ocitnete v autorově 
světě zběsilých příhod a neuvěřitelných 
příběhů, odehrávajících se především 
na Žižkově.

Listování – cyklus scénických čtení – 
připravují členové činohry Jihočeského 
divadla v Českých Budějovicích a Měst-
ského divadla Brno. Kromě L. Hejlíka 
a P. Oubrama tvoří skupinu také Věra 
Hollá. Pořad, se kterým se v Akropoli 
budete setkávat každou druhou neděli 
v měsíci, si na sebe vzal neskromný úkol 

– představovat zajímavé knihy, které 
jsou na současném trhu. Nepůjde však 
o nějaké fanzinové čtení oblíbených pa-
sáží, ale představení s rekvizitami, kos-
týmy a hudbou. HejHolOu chtějí poslu-
chače vtáhnout do děje knihy a předsta-
vit jazyk autora i atmosféru textu.

Další lednovou novinkou bude vy-
stoupení Malého vinohradského diva-
dla. V úterý 11. ledna zahrají hru Oidi-
pús vladař (na snímku), která měla 
premiéru v listopadu. Divadelní pro-
gram Akropole krom toho nabídne 
18. a 19. ledna Letokruhy Divadla Con-
tinuo, žižkovským dobře známého z ma-
sopustních veselic, a poslední lednový 
den Tracyho tygra Divadla Nablízko.

Hanka Kubáčková, Palác Akropolis

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

Kulturní a společenské 
akce v roce 2005

Dvě nové knihy, které koncem roku 
vydalo nakladatelství Jindřich Kraus
– Pragoline, spojuje jednak láska 
k Praze, její historii, domům, ulicím 
a zákoutím, jednak stejný důraz kla-
dený na textovou a obrazovou složku 
díla. Není divu, jejich autoři jsou totiž 
v Praze (konkrétně v třetím pražském 
obvodu) žijící malíři.

Robert Kessner se stověžatým měs-
tem inspiroval již podruhé, po Intim-
ním dotecích Prahy (2002) přichází 
s Něžnými vyznáními Praze. Zatímco 
ve své prvotině se ujal i textové části, 
tentokrát jeho obrazy doplňují hlasy 
osobností všech možných povolání 
– za všechny jmenujme např. herce 
R. Lukavského, zpěváka J. Zímu, 
textaře a podnikatele M. Horáčka, 
duchovního P. P. Siostrzonka či léka-
ře J. Pirka. Všichni píší o tomtéž: co 
pro ně Praha a její jednotlivá místa 
znamenají. Z Prahy 3 si malíř vybral 
kostel sv. Prokopa na Žižkově a kos-
tel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vi-
nohradech.

Inka Delevová se ve své Praze 
na vlnách věků představuje nejen ja-
ko ilustrátorka, ale též jako básníř-
ka, a jak název napovídá, ve verších 
zachycuje proměny Prahy v průběhu 
staletí a u konkrétních staveb a území 
si všímá střetávání současnosti s minu-
lostí. Jejímu pohledu samozřejmě neu-
niká ani svérázný Žižkov („Žižkov je 
tajemný a tvárný...“), z něhož kresbou 
zachytila Vrch sv. Kříže, sochu Jana 
Žižky a kostel sv. Rocha.

-red-

Něžná vyznání Praze 
na vlnách věků

K 85. výročí založení byla ve Vý-
tvarné škole Václava Hollara (Hol-
larovo nám. 2) uspořádána výsta-
va děl jejích bývalých profesorů 
V. Bauera, J. Duška, J. Havelky, 
O. Jirky, J. Kaisera (na snímku jeho 
sítotisk), L. Klase a J. Kubičky. Za-
hájena byla 15. prosince a potrvá 
do 15. ledna.

SIEGL
K O N T E J N E R Y

ODVOZ ODPADU

PRODEJ PÍSKU

Tel.: 602 20 30 44

vedení účetnictví
daňová evidence
daňová přiznání

účetnictví bytových družstev
kancelář na PRAZE 3

tel.: 222 780 018
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� 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

�

inzerce.indd 2 15.12.2004 14:33:46

Potřebujete poradit s Vaším sociálním, důchodovým 
či právním problémem? Pak je tu pro Vás bezplatná

PORADNA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ
Ve čtvrtek 13. 1., 3. 2., 7. 4. a 2. 6. vždy v 17.30 –19 hod. 

v místnostech OV KSČM Praha 3 v Baranově 11.

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

nabízí  VŠ s praxí.
Osobní přístup, nízké ceny

Telefon: 608 066 088

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

plastová okna 
obchodní zastoupení BOHEMIA PLAST KLADNO, spol. s r.o. 

obchodní zastoupení BOHEMIA PLAST KLADNO spol. s r.o.

ZÁRUČNÍ DOBA 7 LET
NECHOĎTE K NÁM! MY PŘIJEDEME ZA VÁMI!

NECHOĎTE K NÁM ! MY PŘIJEDEME ZA VÁMI !
  

tel.: 274 817 455 fax: 274 811 785 mobil: 732 920 885 
e-mail: okna@k-trans.cz     www.k-trans.cz

 Z IMNÍ  SLEVY !

K-TRANS s.r.o.

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
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Leden

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA

  9. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
11. – 12. ZÁSKOK
14. pá BLANÍK
16. ne 16.00 a 19.00 ŠVESTKA
18. – 19. DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
21. pá CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
23. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA

DIVADLO KONZERVATOŘE
10. po B. Henleyová: ZLOČINY 

SRDCE
17. po Moliére: ŠKOLA PRO ŽENY
24. po B. Henleyová: ZLOČINY 

SRDCE
31. po J. Rado, G. Ragni, 

G. MacDermot: HAIR?

HOSTÉ 
ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC

26. st J. Kolár: PRINC BRABANTSKÝ 
(Divadlo Pibimpap-Rizoto)

27. čt P. Macháček: MLEJNEK 
(Divadlo Kámen)

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

  2. ne 18.00 GOOD BYE, LENIN!
20.30 HOREM PÁDEM

  3. po 18.00 VĚČNÝ SVIT 
NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI
20.30 ŽENY PRO MĚNY

  4. út 18.00 DUŠE JAKO KAVIÁR
 20.00 APOKALYPSA REDUX
  5. st 15.30 JÍZDA (FK pro SŠ)
 18.00 NAQOYQATSI
 20.30 POVÍDKY Z KUCHYNĚ
  6. čt 18.00 MAFIÁNI

21.00 KAFE A CIGÁRA 
(premiéra)

  7. pá 18.00 VATERLAND
20.30 KAFE A CIGÁRA
22.30 METALLICA: 
SOME KIND OF MONSTER

  8. so 18.00 FAHRENHEIT 9/11
 20.30 ŠPATNÁ VÝCHOVA
 22.30 KLADIVO 

NA ČARODĚJNICE
  9. ne 17.30 BRAZIL (FK)
 20.30 5x2 (předpremiéra)
10. po 18.00 ČESKÝ SEN
 20.30 ROK ĎÁBLA (FK)
11. út 18.00 SALÓ ANEB 120 DNÍ 

SODOMY (FK)
20.30 ŽRALOK V HLAVĚ

12. st 15.30 BROUK (FK pro SŠ)
 18.00 NEBE NAD BERLÍNEM 

(FK)
 20.45 ŽRALOK V HLAVĚ

PROJEKT 100 – 2005
13. čt 16.30 OTEC NA SLUŽEBNÍ 

CESTĚ
19.30 VOJTĚCH, ŘEČENÝ 
SIROTEK
21.30 PLECHOVÝ BUBÍNEK

14. pá 16.30 MODERNÍ DOBA
 18.30 PLECHOVÝ BUBÍNEK
 21.00 OTEC NA SLUŽEBNÍ 

CESTĚ
15. so 16.30 PLECHOVÝ BUBÍNEK
 19.00 OTEC NA SLUŽEBNÍ 

CESTĚ
 21.30 MODERNÍ DOBA

16. ne 16.30 OTEC NA SLUŽEBNÍ 
CESTĚ

 19.30 MODERNÍ DOBA

 21.00 VERA DRAKE – ŽENA 
DVOU TVÁŘÍ

17. po 17.00 MODERNÍ DOBA
 19.00 VERA DRAKE – ŽENA 

DVOU TVÁŘÍ
 21.30 TAKING OFF
18. út 16.30 VERA DRAKE – ŽENA 

DVOU TVÁŘÍ
 19.00 TAKING OFF
 21.00 METROPOLIS
19. st 17.00 TAKING OFF
 19.00 METROPOLIS
 21.30 PŮLNOČNÍ KOVBOJ
20. čt 16.30 METROPOLIS
 19.00 PŮLNOČNÍ KOVBOJ
 21.30 VOJTĚCH, ŘEČENÝ 

SIROTEK
21. pá 16.30 PŮLNOČNÍ KOVBOJ 

19.00 KDO SE BOJÍ VIRGINIE 
WOOLFOVÉ?

 21.30 KDO SE BOJÍ VIRGINIE 
WOOLFOVÉ?

22. so 18.00 NÁVRAT (FK)
 20.30 ŠPATNÁ VÝCHOVA
 22.30 JACK AND JACQUES
23. ne 18.00 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ 

KOCOUR
 20.45 ŽENY PRO MĚNY
24. po 18.00 ŽIVOT A SMRT PETERA 

SELLERSE
 20.30 KAFE A CIGÁRA
25. út 18.00 5x2 
 20.30 KAFE A CIGÁRA
26. st 15.30 UTOPIE, NEJVÍCE LIDÍ 

ŽIJE V ČÍNĚ (FK pro SŠ)
 18.00 ŽRALOK V HLAVĚ
 20.30 JARO, LÉTO, PODZIM, 

ZIMA… A JARO

XII. DNY EVROPSKÉHO FILMU I.
27. čt 16.30 VARŠAVA
 19.00 PORTUGALSKO, A. S.
 21.00 SCHULTZEHO CHYTLO 

BLUES
28. pá 16.30 ČERNÁ PRÁCE
 19.00 REVIZOŘI

21.00 JEDNA KALORIE 
NĚŽNOSTI

29. so 16.30 ŽIVOT, KTERÝ TĚ ČEKÁ
 19.00 SYN DĚVKY
 21.00 JEDEN DEN V SRPNU
30. ne 16.30 POD JEJÍM OKNEM
 19.00 LET NASLEPO
 21.00 DÁM TI SVÉ OČI
31. po 16.30 DÁL NEŽ MĚSÍC
 19.00 DNES V NOCI 

NEBUDEME SPÁT
 21.00 ZLO

FILMY PRO DĚTI
  2. so 15.30 BROUČCI I
  8. so 15.30 KRTEK A ZELENÁ 

HVĚZDA
  9. ne 14.00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 

A KOČIČCE
15. so 15.00 KRTEK A MAMINKA
16. ne 15.00 ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA

22. so 15.30 POHÁDKY BRATŘÍ 
ČAPKŮ I

23. ne 14.00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
29. so 15.00 ČERT A KÁČA + 

HRNEČKU, VAŘ
30. ne 14.00 O KOCOUROVI MIKE-

ŠOVI A JEHO PŘÁTELÍCH II

DIVADLO PRO DĚTI
  9. ne 16.00 PERNÍKOVÁ 

CHALOUPKA (Divadlo 
Na cestě)

23. ne 16.00 DUHOVÉ BUBLINY 
(V. Strasser a K. Jiránková)

FILMY PRO SENIORY
  4. út 10.00 GOSFORD PARK
11. út 10.00 ZTRACENO 

V PŘEKLADU
18. út 10.00 CASABLANCA
25. út 10.00 HOREM PÁDEM

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB 
 
11. út 19.30 MALÉ VINOHRADSKÉ 

DIVADLO: Oidipús vladař

13. čt 19.30 ALVIK
16. ne 16.30 Listování: HEJHOLOU 

– Hakliáda aneb pražský voyeur 
J. B. (z díla E. Hakla)

18. út 19.30 DIVADLO CONTINUO: 
Letokruhy

19. st 19.30 DIVADLO CONTINUO: 
Letokruhy

20. čt 19.30 FATTY LUMPKIN & 
speciální hosté

25. út 19.30 FL EVENT: VLNY 
+ CRYSTAL PLANET *

27. čt 19.30 FOLK3MAIL + LU *
29. so Svátek keltské kultury IMBOLC

(děti do 120 cm zdarma)
 17.30 CHODSKÁ VLNA 

(křest CD)
 19.00 oslava 10. výročí Bratrstva 

Keltů
 19.30 CZELTIC
 21.00 H. HRUBÝ & R. HÁLEK
31. po 19.30 DIVADLO NABLÍZKO: 

Tracyho tygr

VÝSTAVA
4. 1. – 31. 1. 10 let Slunce (pořádá o. s.

SUKUS)

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

  8. so 15.00 TRIO BERGERETTES 
(B. Smetana, A. Dvořák)

 Pro seniory vstupné 20 Kč.
11. út 19.30 HARMONIA 

MOZARTIANA PRAGENSIS: 
Novoroční koncert (V. Mašek, 
W. A. Mozart, J. Fiala, koledy), 
spoluúčinkuje: Dětský sbor ZUŠ 
J. Zacha v Čelákovicích

13. čt 19.30 DAMARU (koncertní 
performance propojující taneční 
a hudební svět – severoindický 
klasický chrámový tanec kathak 
+ rágy)

19. st 19.30 FRATERNITAS 
LITTERATORUM (mužský 
vokální soubor): Radostná ta 
zpívání aneb česká řeč v hudbě 
renesance

20. čt 19.30 TRIO IMPRESSIO 
(A. Dvořák, A. Piazzola, 
J. Pazour, J. Bragato)

22. so 15.00 G. LUKŠAITÉ-
MRÁZKOVÁ – cembalo, 
kladívkový klavír (J. S. Bach, 
L. Koželuh, F. Schubert)

 Pro seniory vstupné 20 Kč.
26. st 19.30 L. ŠTĚPÁNOVÁ 

– violoncello, M. AVERKIEV – 
klavír (program: S. Rachmaninov, 
L. van Beethoven, K. Penderecki, 
A. Piazzolla)

31. po 19.30 PENGUIN QUARTET 
(J. Brahms, A. Zemlinsky)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
6. 1. – 4. 2. K. ŠPINDLER: Metalografie

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.

4., 6., 10., 27. a 29. 19.30 Uvolněte se, 
prosím (talk show Jana Krause)

7. – 8. 20.00 M. Eliášová: Deep space –
Hloubka prostoru

Dům dětí a mládeže, Praha 3
Na Balkáně 100

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

   2. ne 16.00 Novoroční diskotéka 
s DJ Hobrem (cena 30 Kč)

  6. čt 16.00 Třikrálové odpoledne 
v Beztíži (vstup volný)

11. út 16.00 Detektivní odpoledne 
v Beztíži (vstup volný)

18. út 16.30 Odpoledne s břišním 
tancem a hudbou v Beztíži 
(vstup volný)

21. pá 16.00 Filmové odpoledne 
v Beztíži – Shrek (vstup volný)

25. út 16.00 Výtvarné odpoledne 
v Beztíži – moduritové figurky 
a šperky (vstup volný)

21. pá 14.00 Malba na kamínky – dílna 
pro děti i dospělé (cena 40 Kč)

23. ne 15.00 Šnečí studio 
(cena 40 Kč/rodina)

28. pá 14.00 Ilustrace k básním 
a říkadlům – dílna pro děti 
i dospělé (cena 40 Kč)

VÍKENDOVÉ LYŽOVÁNÍ

Jednodenní výjezdy za sněhem, termíny 
na www.ulita.cz (cena 150 Kč, v ceně je 
doprava vlastním autobusem a lyžařský 
výcvik pro děti).

Pozvánka
Českobratrská církev evangelická
  8. so 16.00 I. Medek: Máme odpo-

vědnost vůči minulosti? (před-
náška v Betlémské kapli na Žiž-
kově, Prokopova 4)

27. čt 18.00 M. Rejchrt: Padouch 
nebo hrdina? Českobratrská cír-
kev očima StB (přednáška tam-
též)

Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
13. čt 19.00 Hroší farma
20. čt 19.00 Baťa & Kalábůf něžný 

beat
27. čt 19.00 Fatty Lumpkin

Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
11. út 16.30 V. Micka: O osobnos-

tech působících na Žižkově II 
(přednáška)

25. út 16.30 J. Polanecká: Vlasta 
Burian – člověk, herec a komik 
(přednáška)

Římskokatolická církev
  8. so 8.30 vycházka pražskými ulič-

kami, tentokrát po Václavském 
nám. (sraz před Hlavním nádra-
žím, na závěr prohlídka kostela 
Panny Marie Sněžné)

16.00 Říše loutek: Nám narodil se 
(vánoční divadlo v kostele sv. Pro-
kopa, vstup volný)

11. út 18.00 M. Szabo a O. Motejl: 
Má občan u nás právní zastání? 
(benefiční beseda s ombudsma-
nem ČR v zasedací místnosti žiž-
kovské radnice, Havlíčkovo nám. 9;
vstup volný)

8. – 31. 1. výstavka k historii Žižkova 
v kostele sv. Prokopa  (staré zápi-
sy farní kroniky, povídání o šibe-
nici na Žižkově; možnost prohlíd-
ky vždy před bohoslužbou)

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  5. st 14.00 vycházka „Z Perštýna 

na Mariánské nám. do Muzea 
pohlednic“ (sraz na stanici metra 
B „Národní třída“)

19. st 14.00 vycházka „Po okolí 
Masarykova a Hlavního nádraží“ 
(sraz na stanici tram. č. 5, 9 a 26 
„Bolzanova“)

21. pá 16.00 Albatros: Nezapome-
nutelný Karel Hašler (pořad v No-
vé Trojce, Jeseniova 19; vstupné 
15 Kč)

VOŠUP a SUPŠ
(Žižkovo nám. 1)
11. út 16.00 vernisáž výstavy foto-

grafií „Národní parky USA“ Jiřího 
Sajnera (výstava v galerii školy 
potrvá do 3. 2.)

� Pro firmu v Praze 10 přijmeme 
šikovného zámečníka. Požadujeme 
svářečský a řidičský průkaz. ŽL 
výhodou. Nabízíme slušný výdělek 
a dobrý kolektiv. Tel.: 274 782 051, 
777 808 155
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584 

� Koupím vláčky rozměr „HO“, lo-
komotivy, vagony, příslušenství, i ne-
kompletní. 222 720 186, 607 214 190
� Kácím, čistím zahrady. 603 833 107
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� Vyklízíme, odstěhujeme, přestěhu-
jeme. Tel. 272 767 360, 606 220 098
� Učitelka naučí nebo doučí němec-
ky a rusky. Tel. 604 464 510
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze 3, 
7x za 5 měsíců, intenzivně. Telefon: 
222 729 149, mobil: 603 869 113,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Vyměním obecní 1+1 Praha 5 –
Barrandov za větší na Praze 1 až 7, 
jakékoli kategorie. Tel. 608 063 515
� Pronájem nebytových prostor 
– v blízkosti U Bulhara – výhodně. 
Tel., fax, zázn.: 222 712 737 
(737 337 900)

INZERCE

Střední odborná škola, 
Střední odborné učiliště,

Odborné učiliště a Učiliště státní
Učňovská 100/1, Praha 9 – Hrdlořezy

p o ř á d á
Den otevřených 

dveří
22. 1. 2005 od 800 do 1330 hod.

Čtyřleté studijní obory SOŠ: 
Dřevěné konstrukce, Technická zařízení 

budov, Zahradnictví
Tříleté učební obory: 

Klempíř/stavební výroba, Lakýrník, 
Truhlář/dřev. konstrukce, Instalatér, Kominík, 

Malíř/interiéry, Sklenář, Tesař, Zedník, 
Pokrývač, Zahradník, Zámečník

 Dvouletý učební obor:
 Zahradnická výroba

Informace: 
Vlasta Svobodová, Ivana Machová

Tel.: 284 828 989, 266 106 314 
Fax: 284 827 986

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

Internetová poradna pro zdravotně a sociálně znevýhodněné TARO
si dovoluje oznámit zahájení svého provozu. Cílem naší poradny je zprostředkovat 
pomoc, rady a informace těm, kteří je potřebují a kteří z různých důvodů nemohou či 
nechtějí navštěvovat příslušné instituce osobně.

Kromě poradny mohou na našich stránkách zdravotně handicapovaní využít bez-
platnou inzerci v souvislosti s hledáním uplatnění na trhu práce. Bezplatně inzerovat 
zde mohou rovněž subjekty, které mají zájem takto znevýhodněné zaměstnat. Kontak-
ty mezi jednotlivými inzerenty nezprostředkováváme.

Více o poradně TARO se zájemci mohou dozvědět na internetových stránkách 
www.taro.cz. Těšíme se na vaše dotazy a pevně věříme, že budete s našimi službami 
spokojeni.  Pavol Halaj, TARO

FK Viktoria Žižkov 
na Tisport Cup 2005

Termíny zápasů FK Viktoria Žižkov 
na zimním turnaji Tipsport Cup 2005, 
který se koná na stadionu SC Xaverov 
Horní Počernice:
19. st 16.00 s SK Kladno
22. so 12.30 s SK Slavia Praha
23. ne 13.30 s FK Chmel Blšany

Od ledna zápisy na nové pololetí!

Informace o kurzech a jednorázovkách: 
603 416 724 (J. Kurzweilová)

Informace o Mateřském a otcovském 
centru: 603 475 144 (D. Volejníková)

MATEŘSKÉ A OTCOVSKÉ CENTRUM
po 9.00–12.00 batolátka – kreativní 

program pro mrňata a jejich dospělé
út 9.00–12.00 děti s sebou 

– herna, muzikoterapie, výtvarka 
pro maminky, zajímaví hosté, 
rodinná témata

st 9.00–12.00 školička – kombinovaný 
program pro předškoláky od 2,5 let
(bez rodičů, rezervace na tel. 
605 373 626)

 15.00–18.00 dárková dílna 
pro dospělé i děti, herna

čt 9.00–12.00 zpívánky a tanečky 
– herna s pohybovou hodinkou

pá 9.00–12.00 herna, keramický ateliér

KERAMIKA
po 16.00–17.30 pro děti od 7 let
út 18.15–19.45 pro dospělé
st 15.00–16.30 pro děti od 5 let
 16.00–18.00 výtvarná dílna 

s keramikou pro dívky od 8 let
čt 18.00–19.30 pro dospělé
pá 10.00–11.00 keramický ateliér 

(rezervace na tel. 721 253 708)
Točení na kruhu: rezervace na tel. 
222 581 409, 272 084 500 (L. Hladká)

HUDEBKA
Klavír, kytara, flétna – individuální 

lekce, po osobní domluvě
KULIČKA

po 14.00–16.00 Kulička s angličtinou 
a keramikou

út 14.00–16.00 Kulička s keramikou
 16.00–18.00 Kulička s flétnou 

a keramikou
st 13.30–15.00 Kulička s výtvarničením
čt 13.30–15.00 Malý neposeda 

– pohyb, hudba, legrace

DOSPĚLÍ
út 9.00–10.00 angličtina – pokročilí
st 18.30–19.30 relaxační a rehabilitační 

cvičení pro ženy
čt 9.00–10.00 angličtina – začátečníci
+ keramika pro dospělé – út 18.15–19.45, 
čt 18.00–19.30

JEDNORÁZOVKY v lednu
  5. st 15.00 zimní ozdoby nejen do oken
11. út 9.30 a 10.30 muzikoterapie
12. st 15.00 voňavé svíčky z včelího 

vosku
15. a 30. 9.00 a 14.00 pletení košíčků 

(rezervace na tel. 605 514 046)
18. út 9.30 drátkování
19. a 26. 15.00 prstové divadlo I a II
22. so 14.00 malování na hedvábí 

(rezervace na tel. 603 416 724)
25. út 10.00 povídání o akupunktuře I
26. st 16.00 anglický klub pro celou 

rodinu (vstup volný)
29. so 15.00 Frydolínek: Ledová 

chaloupka – divadýlko

NOVÁ TROJKA
Jeseniova 19, Praha 3, tel.: 222 589 404, 607 644 978; www.novatrojka.cz
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Ve čtvrtek 27. ledna vystoupíte v Bet-
lémské kapli na Žižkově s přednáškou 
„Padouch nebo hrdina? Českobratrská 
církev očima StB“. Jak jste se dostal 
ke zkoumání naší nedávné, mnohými 
raději zapomínané minulosti?

Já jsem se k minulosti nedostal, ona 
se dostala ke mně: člověk přece neži-

je jenom přítomným okamžikem, ale 
také o něco usiluje, k něčemu směřuje 
a z něčeho vychází. Je to nesmysl a ne-
bezpečná iluze, že minulost lze nějakým 
způsobem od sebe oddělit a škrtnout. 
My se s ní naopak musíme neustále 
vyrovnávat. A křesťané toto ví, velcí 
světci z toho žili. V úvahách svatého 

Pavla je pořád přítomné, že on křesťany 
před svým obrácením pronásledoval, 
svatý Augustin ze svého hříšného živo-
ta taky nic nezapomněl, jeho Vyznání 
jsou naopak novým pohledem na to, 
čím dříve žil. A já myslím, že i v osob-
ním životě každého člověka platí, že 
svou minulost neustále nově zpracová-
vá a pořád se s ní střetává. Nejen jako 
s něčím obtížným, ale také jako s mate-
riálem, ze kterého se něco staví.

Je mně docela jasné, že když chci 
svou budoucnost nějak utvářet a for-
movat, tak to prostě nejde jinak, než 
z minulého třídit, co je vhodný staveb-
ní materiál a co odpad, který vědomě 
jako nepoužitelný odhodím na sklád-
ku. Minulost je součástí přítomnosti 
vždycky.
Hodláte se ve své přednášce zabývat 
problémem „padoušství“ v Českobra-
trské církvi pouze obecně, nebo dojde 
i na konkrétní jména?

My přece nemáme možnost jména 
lidí, kteří spolupracovali s StB, nějak 
utajit nebo nezveřejňovat, prostě už se 
stala součástí historie. Nemá cenu pálit 
archivy, ani z nich něco vymazávat, to 
není k ničemu dobré. Jedině možné je 
třeba najít polehčující okolnosti a něja-
ké vysvětlení, které bude mít platnost 
i dnes: „Dejte si pozor, protože když se 
ocitnete v podobné situaci, tak i vy jste 
velice blízko selhání.“ Nevím, proč bych 
o lidech, kteří selhali, měl mluvit jako 

o těch, kteří neselhali. To neznamená, 
že je vydávám věčnému zatracení, že 
jsou vyloučeni ze spásy nebo i z mého 
lidsky přejného vztahu k nim, prostě 
v některé věci podlehli.

Má generace zažila komunismus v je-
ho lehčí fázi, nikoliv 50. léta se všemi 
opravdu příšernými krutostmi a zlým 
pronásledováním. Komunistický režim 
v 70. a 80. letech už nechtěl církve likvi-
dovat ani je zrušit, dokonce neměl ani 
moc chuť likvidovat jednotlivce (i když 
se mu to taky někdy povedlo), jemu šlo 
především o korumpování lidí. Vlast-
ně svou strategii na korupci založil, tj. 
na slibování a umožňování výhod, kte-
ré byly odepřeny těm, které takovou 
„maličkost“ a „hloupost“ jako třeba 
nějaký podpis pod papír, kde bylo na-
psáno závazek, neudělali... Tuto povahu 
brežněvovsko-husákovské doby je tře-
ba připomínat! Dnes máme s korupcí 
tolik nesnází také proto, že předchozí 
režim na ni byl odborník.
Dívat se na cokoliv „očima StB“ může 
být ošidné, na druhé straně svědectví 
přímých účastníků bývá také zkreslu-
jící (hrdinové jsou skromní, padouši 
zlehčují). Jak se dobrat nejpravděpo-
dobnějšího obrazu?

Myslím, že i toto nedávné období nás 
obecně poučuje o tom, že žádný objek-
tivní pohled na minulost není možný, 
protože minulost jako taková je pryč 
a pouze nám zanechala nějaké stopy. 

A my vždycky to, co se událo, rekon-
struujeme. I své osobní příběhy, podle 
toho, co se nám v paměti zachovalo 
a co jsme vytěsnili, což bývá v případě 
nedobrých skutků častý problém. Jak 
to skutečně bylo, je opravdu až v Božím 
archivu a v hodnocení Absolutního his-
torika, který své poslední slovo řekne 
až na sklonku dějin.

Pokud jde o archivy StB, tam máme 
třeba zachováno, kdo podlehl, koho 
dostali, koho nějak zlomili nebo ohnu-
li a on spolupráci přijal. Ale nena-
jdeme asi nic o lidech, kteří ve chvíli, 
kdy za nimi přišli, řekli: „Nezlobte se, 
ale mě se to hnusí.“ Nebo: „Víte, mě 
doma vychovali jinak a já tohle nebe-
ru.“ S odstupem času je jasné, že StB, 
i když používala všelijakých metod, ani 
zdaleka nedosáhlo všeho, co chtěla. Oni 
spoustu lidí zmákli, ale stejně si pořád 
stěžovali, že opozice v církvi zvedá hla-
vu a získává mladé lidi... A nejen proto, 
aby jim neškrtli rozpočet na příští rok. 
Tady skutečně byla spousta lidí, kteří 
se rozhodli ďáblu říct ne. Neokázalým 
způsobem, pouze nabídku nepřijali.

To je myslím výzva i pro naši přítom-
nost, kdy už nejsme k ničemu nuceni, 
státní moc nás neohrožuje, nemusíme 
se jí bát, náš problém dnes je odolávat 
svodům. Dnes říci ďáblu ne znamená: 
mě ty vaše provize nezajímají a běžte 
s tím do háje.

Připravil Patrik Benda
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Český červený kříž (ČČK) je huma-
nitární neziskovou organizací, v rámci 
které působí i Mládež ČČK. V České 
republice existuje 76 oblastních spol-
ků ČČK, v Praze je jich 6.

Jedním z hlavních úkolů našeho ob-
lastního spolku je výuka a šíření zásad 
první pomoci mezi veřejností. Kromě 
toho se zabýváme oceňováním bez-
příspěvkových dárců krve, pořádáním 
letních táborů pro zdravotně oslabe-
né děti a v neposlední řadě provozem 
ošacovacího střediska. Ve spolupráci 
se svou oblastní skupinou Mládeže 
ČČK a místní skupinou ČČK dále za-
jišťujeme zdravotní dozory a organi-
zujeme soutěže pro Hlídky mladých 
zdravotníků ze základních škol. Vy-
vrcholením celoroční práce s dětmi je 
uspořádání týdenního studijního po-
bytu pro děti, který je zaměřen na vý-
uku první pomoci. Důležitou součástí 
naší činnosti je poskytování humani-
tární pomoci při mimořádných udá-
lostech a katastrofách (např. povod-
ně v ČR, válka v Iráku, zemětřesení 
v Řecku a Turecku apod.), k čemuž 
jsou při oblastních spolcích zřizovány 
tzv. humanitární jednotky.

Pravidelně se zúčastňujeme soutěží 
první pomoci, kde dosahujeme výbor-
ných výsledků. V roce 2004 se zdravot-
nické družstvo naší humanitární jed-
notky probojovalo přes krajské a re-
publikové kolo na evropskou soutěž 
v první pomoci FACE 2005, která pro-
běhne na přelomu června a července 
na Slovensku. V současné době pro-
to družstvo intenzivně připravujeme 
na tuto prestižní soutěž a zároveň 
hledáme sponzory, kteří by podpořili
nejen přípravu a účast na ní, ale rov-
něž možnosti naší humanitární jed-
notky. Její kvalitní zdravotnické vy-
bavení i technické zázemí je totiž ne-
zbytným předpokladem pro poskyt-
nutí účinné první pomoci, u níž nelze 
předvídat, kdy jí bude zapotřebí.

Drahomíra Černá,
Oblastní spolek ČČK 

pro Prahu 3, 6 a 8

Adresa:
Zelenky Hajského 14, Praha 3
Kontakt:
tel.: 222 590 486, fax: 271 774 748
e-mail: praha368@cck.cz
www.cck.cz, http://mladez.cck.cz

Triumf starosty Bláhy
Takovou slávu město Žižkov nikdy 

ve svých dějinách nezažilo, jaká se 
odehrála 2. dubna 1892. Bylo svatého 
Františka z Pauly a pan starosta Fran-
tišek Bláha slavil jmeniny.

Již v předvečer sešly se před jeho 
domem deputace veškerých spolků, 
korporací a společenstev. Pan dr. Ze-
lenka, starosta Sokola žižkovského, 
přednesl úvodní projev, poté zpěvácký 
spolek „Vítkov“ zapěl dva sbory, při-
čemž předáno bylo pozdravné přání 
podepsané členy městského zastupi-
telstva, městské rady, úřednictva, ná-
boženské obce izraelitské, obchodního 
grémia, většiny živnostenských spole-
čenstev a mnoha soukromníky. Na-
to vystupovaly delegace jednotlivých 
spolků, z nichž jmenujme namátkou 
alespoň Měšťanskou besedu, Řeme-
slnickou besedu, Sbor dobrovolných 

hasičů, Spolek válečných vysloužil-
ců, I. vzájemně se podporující spolek 
„Vousáč“, vlastenecké spolky „Čech“ 
a „Slovan“, zábavní spolek „Žižko-
van“, čtenářskou jednotu „Pokrok“, 
zábavní besedu „Neruda“, výherní 
spolek „Žižka“, Klub českých veloci-
pedistů, zpěvácký spolek „Ratolest“, 
ochotnickou jednotu „Tyl“, vzdělávací 
spolek „Olymp“, Spolek pro zbudová-
ní Žižkova pomníku, Spolek pro zbu-
dování katolického chrámu sv. Pro-
kopa, Družstvo pro stavbu tělocvičny 
Sokola či Cyrilo-metodějskou jednotu. 
Večerní zastaveníčko bylo zakončeno 
dechovou hudbou a ohňostrojem.

Hlavní oslavy však proběhly až v den 
jmenin. Ve velkém sále Bezovky, vkus-
ně vyzdobeném umělými květinami 
a portrétem pana starosty v nadživot-
ní velikosti od mistra Vihana v čele, 
byl uspořádán banket pro 200 osob. 

Po skončení menu byla přednesena 
řada přípitků. Dr. Zelenka přitom ne-
opomněl zmínit oslavencovu nesmír-
nou skromnost, svobodomyslnost a de-
mokratický duch a vřele mu poděkoval 
za obětavé, ba sebezapírající působení 
v zájmu obce. Pan Miláček navíc pou-
kázal na to, že starostovým přičiněním 
stál v čas Jubilejní výstavy na vrchu žiž-
kovském nakašírovaný národní hrdina 
a bohatýr Jan Žižka z Trocnova, aby tak 
návštěvníkům výstavy připomněl, že 
město Žižkov v duchu Žižkově zůstá-
vá pevnou a nedobytnou tvrzí českého 
národa. Jak dodal – tak smělého činu 
by se nikdo jiný neodvážil, budiž tedy 
panu starostovi třikrát sláva!

Následovalo nekonečné volání „Na-
zdar!“ a „Sláva!“, přičemž ve tvářích
Bláhově i jeho choti zračilo se nesmír-
né dojetí, ba zaleskla se i slza. Ban-
ket pokračoval dalšími 48 přípitky, 
poté si vzal slovo starosta, poděkoval 
všem a prohlásil, že dnešního dne ni-
kdy nezapomene a i nadále se přičiní 
o rozkvět a zvelebení obce a prospěch 
občanstva, v čemž se mu – jak doufá 
– dostane důvěry a podpory všech pří-
tomných. Zábava s hudební produkcí 
se v sále protáhla dlouho přes půlnoc. 
K rušivým projevům údajně nedošlo.

Velký portrét z čela sálu byl pak 
druhého dne předán panu starostovi 
jakožto dar města. Dojatý Bláha zve-
řejnil ještě své písemné poděkování 
v inzertní rubrice čtrnáctideníku Praž-
ské předměstské listy.

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Z politických bojů v městě Žižkově VII.

Blahopřání
seniorům

Všem členům a ostatním seniorům, 
kteří oslaví v lednu kulaté a půlkula-
té narozeniny, přejeme hodně zdraví 
a osobní pohody do dalších let. Bla-
hopřejeme: Marii Buriánové, Jaro-
slavě Havrlíkové, Věře Chundelové, 
Marii Kadavé, Miloslavě Klimplové, 
Jiřině Machkové, Libuši Mezuliáni-
kové, Marii Pevné, Blance Rudolfové, 
Oldřichu Šedivému, Eugenu Šlechto-
vi, Evě Vrňákové a Anně Vytiskové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Náhrada funkce ledvin
Jak už to v životě chodí, tak přes 

všechny naše snahy nás někdy zdraví 
pěkně pozlobí. K vážným případům 
onemocnění patří selhání ledvin, jehož 
některé příčiny jsme probrali v mi-
nulých článcích. Naštěstí je v dnešní 
době ztráta funkce ledvin relativně 
řešitelná.

Základní metodou, která se prak-
tikuje již zhruba 50 let, je užití tzv. 
umělé ledviny (hemodialýzy). Jedná 
se o poměrně složitý přístroj, který 
zajišťuje očišťování krve od nežádou-
cích produktů organismu tím, že krev 
z krevního oběhu pacienta čerpá 
přes filtrační membránu a odpadní 
látky díky připravovanému roztoku 

odvádí pryč. Navíc je v tomto systému 
celá řada kontrolních mechanismů, 
které jednak zabezpečují správnou 
funkci přístroje, jednak sledují, zda 
reakce organismu na vlastní hemodi-
alyzační proces je přiměřená. Uživa-
tel umělé ledviny ale musí 2–3x týdně 
navštěvovat tzv. dialyzační středisko, 
kde celou proceduru podstupuje.

Další možností, jak nahradit funkci 
ledvin, je „peritoniální dialýza“. V tom-
to případě je břišní dutina prostřednic-
tvím trvale zavedené cévky do břicha 
každodenně „vyplachována“ zvláštním 
roztokem, do kterého jsou přes po-
břišnici (peritoneum) samovolně pře-
souvány nežádoucí zplodiny organis-
mu. Tento postup má tu výhodu, že 

pacient jej může aplikovat sám a ne-
musí nikam docházet.

Selhání ledvin lze také řešit trans-
plantací, a to jedné ledviny od živého 
(většinou příbuzného) nebo zemřelé-
ho dárce. Bohužel není zdaleka možné 
využít každou ledvinu a je třeba prová-
dět složité testy na genetickou příbuz-
nost. Z tohoto důvodu čeká nemocný 
ve většině případů na transplantaci 
řadu let.

Z výše uvedeného snad vyplývá, že 
je pro nás nejlepší se do takové situace 
vůbec nedostat. Proto je vhodné si ale-
spoň čas od času nechat preventivně 
vyšetřit, jak naše ledviny fungují.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Zdravotnické okénko

PŘEDSTAVUJEME

Oblastní spolek 
Českého červeného kříže 
pro Prahu 3, 6 a 8

ROZHOVOR S…

Milošem Rejchrtem, 
evangelickým farářem

Pohled do Husitské ulice na Žižkově (kolem r. 1900)
Foto: Archiv hl. m. Prahy

„V jednotě je síla!“ ozývalo se mezi 
jinými skandovanými hesly před pat-
nácti lety v listopadu. Tuhle známou 
pravdu můžeme jistě potvrdit i z vlastní 
zkušenosti. Mnohdy již to je vítězství, 
když se v rodině, ve třídě či v jiné sku-
pině dokážeme na něčem dohodnout 
a o něco společně usilovat. Společné 
ohrožení, společný nepřítel tomu, jak 
známo, napomáhá. 

Pojem „aliance“ je dnes v češtině
zřejmě nejvíce znám z vojensko-
-politického slovníku, když se mluví 
o „Severoatlantické alianci“. Význam 
tohoto slova v případě ATM je velmi 
blízký. Jde rovněž o úmluvu, dohodu, 
pakt různých křesťanských společen-
ství a církví v Evropě začínat symbo-
licky nový kalendářní rok společným 
soustředěním k modlitbám. Společná 
témata, stejný čas konání modlitebních 
setkání a soustředění sbírek z těchto 
shromáždění na společný konkrétní 
účel hrají významnou roli pro sjedno-
cování všech, kdo vyznávají společné-
ho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Tato tradice již trvá řadu desetile-
tí. Poprvé se ATM na začátku ledna 
konal v roce 1861. Program a témata 
připravují každý rok křesťané z jiné 
země, pro rok 2005 to byli křesťané 
z Norska. Program sestavený na zákla-
dě modlitby „Otče náš“, která je spo-
lečná všem křesťanům, se pod heslem 
„Pane, nauč nás modlit se“ zaměřuje 
zejména na mladé lidi. Připomíná, že 

náš osobní vztah a pravidelný rozho-
vor s Bohem jsou nutnou podmínkou 
pro všechno naše další úsilí a aktivitu 
v jednání, mluvení i myšlení. 

Také na Praze 3 se budou v týdnu 
od 2. do 9. ledna konat na různých mís-
tech shromáždění ATM, např. u nás 
(Čajkovského 10) 3. 1. v 15.00, 4. 1. 
v 19.00 a 9. 1. v 9.30, v modlitebně Círk-
ve bratrské (Koněvova 24) 5. 1. v 18.30 
a Bratrské jednoty baptistů (Vinohrad-
ská 68) 6. 1. v 18.30. K účasti na nich je 
zván každý, kdo chce sdílet společnou 
víru v jednoho nebeského Otce.

Mgr. Jaromír Strádal,
farář II. žižkovského sboru ČCE

ATM = Alianční týden modliteb
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Stručně...
� Gymnázium Sladkovského nám.
pořádá 26. 1. od 16 do 19 hod. Den 
otevřených dveří. Všichni zájemci jsou
srdečně vítáni.

� Remedium Praha pořádá od 3. 1.
zápis do programů pro seniory 
(cvičení paměti, kurzy PC, internet, 
pohybová cvičení, angličtina a ta-
neční kroužek). Bližší informace 
získáte na tel. 272 739 833 nebo
na www.remedium.cz.
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Senioři versus podvodníci
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy se v rámci své 

činnosti zaměřuje na skupiny obyvatel, které jsou kriminalitou 
nejvíce ohroženy. Jednou z nich jsou senioři, které charakterizu-

je především to, že nedisponují aktivní fyzickou silou a nemohou se tedy bránit 
případným útočníkům. Jejich životní zkušenost a moudrost a zejména včasné 
a přesné informace ale mohou fyzický handicap do jisté míry nahradit.

Ač je to k nevíře, většina seniorů se stává obětmi podvodníků doma ve svých 
bytech. Podvodníci se snaží vnutit k nim domů pod různými záminkami a his-
torkami. Podvodník buď prodává nějaké zboží (soupravy hrnců a příborů), 
nebo prohlašuje, že je v nouzi, a žádá o půjčku (dopravní nehoda, rozbitý ka-
mion), či přináší výhru (ačkoliv senior nikde nesoutěžil). Osamělí občané často 
nátlaku podlehnou a pak je každému málo platné, že má bezpečnostní nebo 
dokonce pancéřové dveře, když si pouští podvodníky a násilníky do svého bytu 
dobrovolně.

Způsobů, jak se proti takové kriminalitě bránit, je hned několik. Především 
je nezbytné dodržovat základní bezpečnostní opatření, jako jsou např.: Jméno 
na štítku dveří uvádět vždy v množném čísle, aby potenciální pachatel neměl 
přehled o tom, že někdo bydlí v bytě úplně sám. Na vstupních dveřích do bytu 
mít panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek. Každý by se měl před tím, 
než otevře dveře svého bytu, kukátkem přesvědčit, kdo stojí za nimi. Pokud je to 
člověk, kterého neznáte, doporučuji neotvírat. Pokud přesto chcete s neznámou 
osobou hovořit, použijte bezpečnostní řetízek. Toto jednoduché zabezpečovací 
zařízení postačí pro první komunikaci s člověkem stojícím za dveřmi. Upozor-
ňuji však, že se takovýmto chováním již můžete vystavit nebezpečí. Pokud jsou 
v domě plánovány opravy či odečítání stavu vody, plynu atd., doporučuji, abyste 
si na určenou hodinu přizvali někoho blízkého, známého apod.

Vynalézavost a nápaditost podvodníků je velmi široká a jejich image a vy-
stupování jsou na vysoké úrovni, proto je lépe se držet zásady, že pokud u vás 
doma zazvoní neznámý člověk, neměli byste mu otvírat dveře svého bytu, 
a vydávat tak všanc svůj život, zdraví a majetek. Majetkové škody se u tohoto 
druhu kriminality pohybují v desítkách až stovkách tisíc korun, škody spáchané 
na psychice takto podvedeného člověka jsou však nevyčíslitelné.

Lenka Hofmanová, DiS.,
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Kdo mě chce

1) 1647-04 devítiletý šedobílý pes, kříženec menší velikosti; nedůvěřivý a nevhodný k dě-
tem. Nalezen 22. 7. na Vítkově.

2) 2438-04 pětiletý černý pes, kříženec středního knírače, s kupírovaným ocáskem; milý 
a čistotný, má rád procházky. Zanechán na veterinární klinice na Vinohradech.

3) 2443-04 šestiletý černý pes se znaky, menší kříženec jezevčíka; nedůvěřivý a nevhod-
ný k dětem. Nalezen 17. 11. na Žižkově.

4) 2518-04 desetiletý zlatý pes, malý hladkosrstý pinč; vhodný i ke starším lidem. Nale-
zen 4. 12. na Vinohradech.

5) 2543-04 šestitýdenní černá fenka se znaky, kříženec, v dospělosti střední velikosti; 
potřebuje někoho, kdo by se o ni postaral a měl ji rád. Nalezena 7. 12. na Žižkově.

6) 2578-04 devítiletá bílá fena s černými tečkami, dalmatin; má ráda delší procházky. 
Nalezena 12. 12. na Žižkově.

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

V galerii A+G Flora v Přemyslovské 29 
je do února možné navštívit výstavu fo-
tografií Malé Strany nazvanou Černo-
bílá Praha nostalgická. Jejich autorem je 
Vladimír Sirůček, který v této čtvrti léta 
žil a dodnes tvoří. Už 30 let však bydlí 
v Praze 3, na Žižkově.
Na čem teď pracujete?

V červnu budu mít výstavu v Muzeu 
hlavního města Prahy – fotografie Malé 
Strany z let 1945–1970. V roce 2005 to 
bude už 60 let, co se zabývám fotografií... 
Nyní zpracovávám na tuto výstavu ne-

gativy, jsou to třeba portréty Malostra-
ňáků, které jsem znal a kteří už nejsou 
mezi námi. A pak bych chtěl zpracovat 
fotografie soch z Manětína, mého rodiš-
tě, a věnovat je místní stálé galerii a při-
pravit jako publikaci.
Fotografujete ještě Malou Stranu?

Ne! Od té doby, co se ze směnáren 
staly change a místo obchodů jsou mar-
kety... Dnes když jdete Nerudovkou 
vzhůru, napočítáte 21 dopravních zna-
ček, přitom úplně dole, U kocoura, je 
značka zákaz vjezdu. Tak na co tam těch 
21 značek je?
Používáte ještě speciální fotografickou 
technologii, tzv. solarizaci?

Dnes už to nelze udělat, materiály, 
které jsem používal, přestaly existovat. 
Kolik jen bylo druhů papírů, matné, 
lesklé, polomatné, pololesklé, velvet, 
rast, měkké, ultra měkké, normál, speci-
ál... A dnes normál, tvrdý, lesklý – matný. 
Pomalu končí éra papírové černobílé 
fotografie.
Neříkáte si někdy, škoda, že teď u sebe 
nemám foťák?

Já nedělám reportážní fotografie. 
Když jsem třeba dělal fotografie Malé 
Strany, tak jsem se tam procházel 
a hledal jsem to správné světlo. Nebo 
jsem prostě ráno stál na Radnických 
schodech, aparát na stativu a čekal 
jsem, až někdo půjde.

Jednou mě to ale mrzelo, to mi bylo 
asi tak dvacet. Šel jsem ráno po Karlově 
mostě, od pilířů stoupala mlha a všechny 

sochy, jak byly ojíněné, zbělely. Kamen-
né sochy byly úplně bílé! Když jsem se 
o pár hodin později vrátil, kouzlo zmize-
lo. Doteď mi běhá mráz po zádech.

Co je potřeba k tomu, aby se z člověka 
stal dobrý fotograf?

Jako u všeho – musíte mít vztah k to-
mu, co děláte. -pú-

V sobotu 4. 12. se konala v Paláci 
Akropolis Mikulášská nadílka, kterou 
uspořádalo oddělení sociální prevence 
žižkovské radnice. K vidění a slyše-
ní zde bylo hned několik hudebních 
těles, jako romské dětské soubory 
Le Devleskere Čhave a Jagori,  kapela 
Do konce a populární Bengas, nicmé-
ně tančilo a zpívalo se nejen na pódiu. 
Všechny děti byly letos hodné, a tak se 
čerta nikdo nebál a Mikulášovi se hlá-
silo hned několik odvážných zpěváků 
a recitátorů (snímek nahoře).

Mikuláš se svými pomocníky zavítal 
už v pátek ráno do Roháčovy 40, kde 

předal dobroty dětem z jeslí (snímek 
vpravo), pak se prokazatelně, a to hned 
dvakrát, objevil v Jeseniově 19 – v No-
vé Trojce. S doprovodem více čertů se 
též dostavil na besídku Základní školy 
Pražačka (snímek dole), kde nadělil 
všem účinkujícím. Své zásoby dárečků 
mohl pak doplnit na zde pořádaném 
adventním jarmarku. Mikulášská na-
dílka proběhla třeba i v Ponci či Aeru 
a samozřejmě všude tam, kde jsou 
hodné děti a hodní rodiče, což jsou 
tady u nás všude. U vás ne?

-red-

Všichni dobří Mikuláši

Na ZŠ V Zahrádkách (Jarov) probí-
há 19. a 20. ledna vedle zápisu prv-
ňáčků rovněž zápis do 2. ročníku 
specializovaných tříd pro děti se spe-
cifickými poruchami učení. Výuka 
v těchto mikrotřídách (maximálně 
12 dětí) se snaží vycházet co nejvíce 
vstříc individuálním potřebám žáků 
– délku trvání hodiny a přestávky 
(příp. výukových bloků) stanovu-
je vyučující, učivo je při zachování 
učebních osnov redukováno, využí-
váno je výukových počítačových pro-
gramů a interaktivní tabule apod.

Životní osudy Blanky Sedláčkové (nar. 1928) 
významně poznamenalo setkání s pedagogem 
a humanistou Přemyslem Pittrem. Do jím zalo-
ženého a vedeného Milíčova domu chodila nej-
prve jako žákyně (už od 14 let na žádost Pittry 
pomáhala s mladšími dětmi), později zde praco-
vala jako vychovatelka. Z Milíčova domu musela 
stejně jako Pitter odejít v roce 1951. Povolání vy-
chovatelky však již neopustila a věnovala se mu 
až do roku 1992.

V úterý 30. listopadu byla paní Sedláčková 
za „dlouholetou a úspěšnou pedagogickou čin-
nost“ zapsána do žižkovské Knihy cti. Při této 
slavnostní příležitosti, na kterou ji doprovodila 

ředitelka Mateřské školy Milíčův dům Marta Vrabcová, několikrát na svého vel-
kého učitele vděčně vzpomenula. -red-

Blanka Sedláčková
KNIHA CTI 

ZÁPIS Č. 69

Nostalgický fotograf Vladimír Sirůček

Dárek Integračnímu
centru Zahrada 

Integrační centrum Zahrada – po-
skytující služby dětem s kombinovaným 
postižením a jejich rodinám – rozbali-
lo o Vánocích balík, z kterého vycouval 
nový Reanault Kangoo. Auto poslouží 
k dobrodružným výpravám do  soused-
ních ulic a dále do neznámých krajin. 
Všem hodným sponzorům děkujeme.

PhDr. Jiří Drahota, ředitel

V neděli 28. listopadu uspořádala
TJ Sokol Žižkov II již třetí ročník
Předvánočního závodu žákyň ve spor-
tovní gymnastice, kterého se zúčast-
nilo více než padesát pražských, ale 
i mimopražských závodnic. V utká-
ní tříčlenných družstev ve čtyřboji
(přeskok, bradla, kladina, akrobacie) 
zvítězil domácí tým ve složení: Petra 
Vágnerová, Kateřina Adámková a Vik-
torie Maříková (na snímku s trenérkou 
Martou Petrákovou). Dívky ve věku 
4–5 let se do gymnastického oddí-
lu TJ Sokol Žižkov II mohou hlá-
sit po celý rok (informace na tel. 
732 742 651).
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