
Z Vikadla Žikadlo? 
Vinohradské kavárenské 
divadlo se po dvou 
letech přestěhovalo 
do Bořivojovy ulice. 

Čtěte na straně 4.

Příčné parkování 
nemusí být pro chodce
pohromou. 
Pokud nejsou řidiči 
bezohlední. 

Čtěte na straně 3.

Šumný David Vávra 
by v Praze 3 nic 
neboural. Svůj ateliér 
má na Kostnickém 
náměstí. 

Čtěte na straně 7.

Městská část Praha 3 má další vel-
mi hezky upravený prostor sloužící 
ke hraní dětí i k relaxaci a odpočinku 
dospělých. Ve středu 10. listopadu 
byl po několik měsíců trvající rekon-
strukci slavnostně otevřen vnitro-
blok lemovaný ulicemi Radhošťská, 
Baranova, Lucemburská a Křišťa-
nova. Sváteční příležitost, na kterou 
byli pozváni obyvatelé z nejbliž-
šího okolí a děti z Mateřské školy 
Sudoměřská, nemohl nijak pokazit 
ani příchod sychravého podzimního 
počasí. Pro dospělé byl totiž připra-
ven grog, všechny malé návštěvníky 
zase spolehlivě zahřála horká čoko-
láda. Akci několika slovy zahájili sta-
rosta Prahy 3 Milan Český a jeho zá-
stupce Jan Plíva. O chvíli později jim
děti ze školky pomohly s přestřižením 
pásky a upravený vnitroblok tím byl 
symbolicky předán veřejnosti. Naši 
nejmenší si potom s chutí vyzkoušeli 
herní prvky a další vybavení dětské-
ho hřiště. Od pana starosty se na-
víc dočkali ještě čokoládových žeur 
(= žižkovská eura) i pomoci se zkro-
cením velkého dřevěného krokodýla 
(na snímku). Přítomným novinářům 
M. Český mimo jiné řekl: „Dnes vi-
díme hezkou ukázku toho, jak by 
v budoucnu mohlo vypadat více vni-
trobloků. V řadě případů jsou dnes 
zanedbané a přitom by mohly lidem 
sloužit jako významná klidová zóna. 
Praha 3 určitě připraví podobné pro-
jekty. Chtěl bych, abychom inspirova-
li také soukromé majitele domů.“

Do zdařilé rekonstrukce prostoru, 
který je volně přístupný z ulice a jehož 
využití tak není omezeno jen na oby-
vatele přilehlých domů, investovala 
Praha 3 částku přesahující 5 milio-
nů Kč. Výsledek je o to významnější, 

že do rozhodování byli zapojeni i míst-
ní občané. Prostřednictvím opakova-
ného šetření, které pro úřad zajistila 
Agentura Gaia, formulovali své po-
žadavky na využití vnitrobloku a po-
díleli se na výsledné podobě projektu. 

Nechť je pro radnici takový přístup 
v budoucnosti zcela běžný.

Petr Blažek, tiskový mluvčí

 Další informace k rekonstrukci vnitro-
bloku najdete v článku J. Plívy na str. 2.

Svátek 28. října připomíná událos-
ti sice dávné, ale pro moderní dějiny 
naší země nesmírně významné – den 
vzniku samostatného československé-
ho státu. Státu, u jehož zrodu stáli cha-
rismatický a respektovaný profesor-fi-
lozof Tomáš Garrigue Masaryk, voják 

Milan Rastislav Štefánik, národohos-
podář Alois Rašín a sedlák Antonín 
Švehla. Státu, který po 20 letech exis-
tence podlehl moru fašismu a později 
komunismu. Svobody a skutečné sa-
mostatnosti se dočkal až v roce 1989, 
o tři roky později se však rozpadl.

Naše městská část se k oslavě vzni-
ku samostatného Československa i je-
ho prvnímu prezidentovi hlásí, proto 
uvítala návrh Klubu slovenské kul-
tury, který sídlí v Praze 3, uspořádat 
v prostorách radnice výstavu o poby-
tech rodiny Masarykovy ve slovenské 
Bystričce. Její vernisáž příznačně pro-
běhla v předvečer 28. října, zajímavou 
výstavu uvedl slovenský velvyslanec 
Ladislav Ballek. Potěšila informace 
o tom, že poměrně mladý podnikatel, 
který v Bystričce bydlí, vykoupil dům 
Masarykových, aby se z něj nestalo 
– v lepším případě – nákupní cent-
rum, a zřídil v něm vzpomínkovou 
expozici.

Přímo v den státního svátku se pak 
na žižkovského radnici uskutečnilo 
setkání s těmi, kteří za svobodu naší 
země byli ochotni bojovat, s veterány 
druhé světové války. Zásluhy těchto 
lidí, kteří své životy riskovali ve služ-
bách Royal Air Force, v Normandii 
nebo na Dukle, je třeba si neustále při-
pomínat. Všichni byli pozváni na slav-
nostní koncert v Památníku na Vítko-
vě. Bylo to aspoň malé vyjádření naší 
vděčnosti za jejich statečnost, kterou 
oni sami zlehčují slovy: „To, že jsme šli 
bránit naši zem, bylo samozřejmostí.“

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

V Praze 3 se 28. říjen slaví

Uprostřed domů to ožilo!

RADNIČNÍ
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Můj advent
Nejde to přehlédnout. Můžu pře-

stat kupovat noviny, předzásobit se 
potravinami na dva měsíce dopředu, 
přeřezat kabel od televize, nevychá-
zet z domu. Nepomůže mi nic. Jsou 
tu Vánoce.

Jenže... Kalendář nám dává přeci 
jen ještě několik týdnů. A protože 
zatím žádný obchodní řetězec ne-
poučil mé děti, že by měly dostávat 
každou adventní neděli dárek, záleží 
jen na mě, co s adventem udělám. 
Na rozdíl od Vánoc mi o něm nikdo 
neříká, že je „nejkrásnějším svátkem 
roku“, že se mám těšit na „jiskřící 
oči svých dětí“ nebo že mě čeka-
jí „dny plné pohody a rodinného 
souznění“.

Ne, advent je opravdu můj. V době 
mého dětství jako by advent vůbec 
nebyl, nemusím se tedy ani ohlížet 
na tradici. Každý rok si dávám „ad-
ventní předsevzetí“. O adventu budu 
chodit včas spát (1997, 1998, 1999). 
Napíšu blízkým přátelům (2002). 
Budu dělat až do Štědrého dne jen to, 
co mě opravdu baví (2003). Každou 
adventní neděli strávím s někým, 
na kom mi záleží, a udělám si na je-
ho návštěvu opravdu čas (2004). 
Vím, jsou to jen předsevzetí, ale věřte 
mi, že si moc užívám představu, jak 
si třeba v roce 2030 vymyslím, že si 
na čtyři týdny vypnu mobil, přestanu 
do Vánoc sledovat zprávy, zakážu si 
na chvíli se rozčilovat nebo dokonce 
budu – to nejdřív tak za 30 let! – kaž-
dou adventní neděli celý den mlčet.

Jsem přesvědčena, že doba před na-
rozením Ježíška, doba, kdy už na Ma-
rii každý musel poznat, že v sobě 
nosí nový život, a kdy už i ona čekala 
na ten pravý okamžik, je ten nejcen-
nější vánoční dárek. Nenechme si 
ho vzít.

Martina Pojarová,
předsedkyně Nové Trojky

Jako nejlepší byla ve fotografické soutěži Městské části Praha 3 nazvané „Žižkov 
21. století“ vyhodnocena fotografie Miroslava Weidingera z Prahy 3. Více na str. 4.

Foto: J. Dostál

Prodej vánočních kaprů:
• Hájkova/Ko-
něvova • Hra-
decká 22 • Jese-
niova 93 • Ko-

línská 20 • Koněvova 153, 164 a 166  
• Libická 12 • nám. Jiřího z Podě-
brad 6 • Perunova 18 • Sladkovského 
nám. 1 • Slezská/Hradecká (Albert) 
• Táboritská 23 • V Jezerách/Koně-
vova • Vinohradská 136

Prodej vánočních stromků:
• Koněvova 112 (Ohra-
da), 167 • nám. Jiřího 
z Poděbrad/Slavíkova 
• Táboritská 23 • Vino-
hradská – 138, roh Mile-
šovská, roh Orlická, roh 
Libická, nad vestibulem 

stanice metra Flora • mezi ulicemi Vi-
nohradská a Izraelská nad vestibu-
lem stanice metra Želivského

Prodejní místa – Vánoce 2004 
(stav k 23. 11.)

Starosta Městské části Praha 3 si vás dovoluje pozvat

na Vánoční zpívání 
se souborem ECCE MUSICA 

pod vedením Jana Holého
v neděli 19. prosince od 16 hodin

před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad
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Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad –
NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!

Úklid stanovišť zajistí odvozová firma RWE Umwelt CZ, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912. Ne-
vhazujte stavební suť a nebezpečné odpady – ledničky, laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, baterie 
všeho druhu, oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní doprav-
ní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného 
v seznamu. Kontejnery budou obvykle k dispozici vždy od pondělí od 14.00 hod. do čtvrtka do 16.00 hod., 
to platí pouze v případě, že počet kontejnerů pro dané stanoviště (číslo v závorce) nebude naplněn a odve-
zen dříve. 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)   6. 12.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 13. 12.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (4) 20. 12.
4. Přemyslovská/Jičínská (1) 27. 12.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 6. 12.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2) 13. 12.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 20. 12.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 27. 12.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2)   6. 12.
10. Ambrožova/Malešická (4) 13. 12.
11. Jeseniova 143 (3) 20. 12.
12. V Zahrádkách/Květinková (2) 27. 12.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3)   6. 12.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 13. 12.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 20. 12.
16. Křivá 15 – vedle domu (1) 27. 12.

Komplexní úklid komunikací v roce  
2004 probíhal tak jako v předchozích 
letech ve 3 etapách, a to v dubnu, čer-
vnu a říjnu. Informovanost občanů byla 

včas a řádně zajištěna prostřednictvím 
plakátů v celkovém nákladu 2000 ks, 
v předstihu byly termíny čištění zveřej-
něny v Radničních novinách Prahy 3.

Úklidové práce prováděly Pražské 
služby, a. s., ve všech etapách na dobré 
úrovni. Odtah automobilů neukázně-
ných řidičů zajišťovala Městská policie 
– její práci je nutné vyzdvihnout zvláš-
tě ve třetí etapě, během níž odtáhla 
609 vozů (v předešlých etapách to bylo 
vždy méně než 550 automobilů). V té-
to souvislosti je třeba znovu apelovat 
na řidiče, aby dodržovali pokyny spo-
jené s úklidem komunikací: ve výsled-
ku tím prospějí především sami sobě.

O čištění kanalizačních vpustí se 
nově starala firma Herčík-Kříž. Zejmé-
na v poslední etapě, kdy bylo vyčištěno 
celkem 1245 vpustí běžných a 11 hor-
ských a vyměněno 41 vadných košů 
a mříží, odvedli její pracovníci pod ve-
dením p. Kučery vynikající práci.

Závěrem bych chtěl všem zúčastně-
ným stranám za zdárný průběh úklidu 
poděkovat.

Ing. Jiří Louša, vedoucí
Odboru technické správy 

majetku a investic

ze dne 27. 10. 
Schválila
• rozdělení dotace na protidrogovou 
primární prevenci • výpověď výpůjčky 
vybraných pozemků v k. ú. Žižkov By-
tovému družstvu Žižkov
Souhlasila
• s objednáním vánoční světelné vý-
zdoby pro sezónu 2004/2005 dle na-
bídky firmy Eltodo – Citelum, s. r. o. 
Vzala na vědomí
• smlouvu s DTG, a. s., „o poskytnu-
tí programového vybavení Datacet-
rum 2 a jeho servisu“ a schválila ji • sta-
novisko č. 2/2004 Úřadu pro ochranu 
osobních údajů a stanovila: 1. zákaz 
zveřejňování usnesení včetně příloh 
ZMČ P-3, RMČ P-3 a dalších obdob-
ných dokumentů vzhledem k zákonem 
stanovené ochraně osobních údajů 
v nich uváděných, 2. režim nahlížení 
a zpřístupňování výše uvedených doku-
mentů následujícím způsobem: a) svo-
bodně nahlížet do usnesení ZMČ P-3 
a RMČ P-3 (včetně příloh) a pořizovat 
si z nich výpisy mohou osoby (občané, 
fyzické a právnické osoby se zákonem 
definovaným vztahem k MČ) mající 
zde trvalé bydliště nebo vlastnící zde 
nemovitosti, b) ostatní občané, fyzické 
a právnické osoby mají možnost získat 
informace na základě zákona č. 106/
1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím, s tím, že osobní údaje v těchto 
informacích budou anonymizovány

ze dne 10. 11.
Nesouhlasila
• s materiálem „Koncepční záměr za-
jištění lékařské služby první pomoci 
na území hl. m. Prahy“ z důvodu nevy-
jasněnosti personálního, technického 
i finančního zajištění takto navržené 
koncepce a žádá Radu hl. m. Prahy 
o její dopracování
Souhlasila
• s provedením instalace a s údrž-
bou košů a držáků sáčků na psí ex-
krementy v oblasti B na území MČ 
P-3 a schválila zadat realizaci firmě 
Test, spol. s r. o., za cenu 47 561 Kč 
bez DPH za měsíc • s vypracová-
ním dokumentace pro územní řízení 
na dostavbu Ošetřovatelského domo-
va Habrová a schválila zadat vypraco-
vání firmě AP Studio Perlík & Knytl 
za cenu 184 200 Kč bez DPH • se zá-
měrem SKM P-3, a. s., pronajmout si 
plynové kotelny v MŠ a ZŠ a zabez-
pečit jejich provozování • 1. s návr-
hem zřídit sídlo „Nadačního fondu 
pro rozvoj území MČ P-3“ v budově 
Olšanská 7, 2. se záměrem pronaj-
mout nebytové prostory v budově 
Olšanská 7 tomuto fondu • s plánem 
oprav na rok 2005

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

Rekonstrukce vnitrobloku Radhošťská

Slavnostní vyhlášení ví-
tězů 9. ročníku přírodo-
vědné a ekologické sou-
těže „Za kapkou rosy“ se 

uskuteční na prvním zasedání Za-
stupitelstva městské části Praha 3 
v roce 2005. Současně bude zahájen 
jubilejní 10. ročník této oblíbené 

soutěže pro žáky základních a střed-
ních škol v Praze 3, která pomáhá 
prohlubovat znalosti o přírodě ne-
jen Prahy 3, ale i širokého okolí. 
Přesný termín zasedání ZMČ bu-
de oznámen prostřednictvím Rad-
ničních novin.

Marcela Poláková, Odbor školství

Vyhlášení vítězů soutěže 
„Za kapkou rosy“ až v příštím roce V Praze 3 nepřibývá jen parkují-

cích automobilů, ale i stromů. Je to 
především díky kompletní obnově 
stromořadí, která byla zahájena v ro-
ce 2002. 

V průběhu její I. až III. etapy bylo 
nově vysazeno 357 zdravých a odol-
ných stromů, a to hlavně v oblasti 
Vinohrad a spodní časti Žižkova. Vý-
sadba navíc ještě není u konce, její 
IV. etapa se dotkne ulic Jeseniova, 
Biskupcova, Orlická, Na Vápence, Pe-
runova, Písecká, Soběslavská a U Vi-
nohradské nemocnice. Předpokláda-
né náklady na provedení této etapy 
se pohybují kolem 5 milionů Kč.

V ulici Jeseniova se již s obnovou 
stromořadí započalo: pokáceno bylo 
9 starých, nemocných a neperspek-
tivních stromů, postupně vysázeno 
bude 79 nových. Voleny jsou středně 
vzrůstné a sloupovité kultivary dru-
hů habr, akát a dřezovec. Tyto odrů-
dy (především v případě akátu a dře-
zovce) dorůstají maximálně do výš-
ky 12 metrů a jejich koruna je velmi 

lehce stavěná, proto se hodí k výsad-
bě poblíž domů, neboť minimálně stí-
ní. Na jaře 2005 se počítá s výsad-
bou v ulicích Biskupcova (pokáceno 
bude 25 stromů, vysazeno 65) a Or-
lická (ke kácení vůbec nedojde, při-
bude 14 stromů).

Výsadba stromů a budování no-
vých rabátek včetně oplocení probí-
hají na základě projektu, který zpra-
covala zahradnická firma Jena. Umís-
tění nových stromů a výběr jednot-
livých odrůd musí splňovat normy 
dané pro vzdálenost výsadby od in-
ženýrských sítí a hygienické normy 
budoucího stínění.

Obnova uličního stromořadí na úze-
mí Městské části Praha 3 není úkol 
jednoduchý. Věříme, že zvláště obyva-
telé míst, kde se realizuje, naši snahu 
ocení a eventuální krátkodobé těžkos-
ti, které provázejí každou investiční 
akci, přijmou s pochopením.

Jan Plíva, zástupce starosty, 
ve spolupráci s Ing. Janou Caldrovou, 

oddělení správy zeleně

Komplexní úklid komunikací 2004 – zhodnocení

Uliční stromořadí a jejich obnova

Ve čtvrtek 10. listopadu byl slavnost-
ně zahájen provoz zrekonstruovaného 
vnitrobloku, který je vymezen zástav-
bou domů v ulicích Radhošťská, Bara-
nova, Lucemburská a Křišťanova.

Charakter tohoto území byl kompli-
kovaný. Nejednalo se o typický vnitro-

blok, přístupný pouze z přilehlých do-
mů, ale o prostor na pomezí mezi úze-
mím veřejným a vyhrazeným, se slo -
žitými sociálními vztahy a vazbami. 
I proto byl realizován koncepční zá-
měr nabídnout jej co nejširšímu věko-
vému i sociálnímu spektru uživatelů.

Prostor je upraven tak, aby si zde
mohly hrát děti různého věku: na spod-
ní terase najdeme např. pískoviště, 
skluzavku a tabuli na kreslení, na hor-
ní dvě věže s lanovou sítí. Všechny 
herní prvky vyhovují evropským před-
pisům. Horní plocha nabízí rovněž 
možnost posezení pro starší návštěv-
níky. Vstup do areálu vnitrobloku je 
povolen pod podmínkou dodržová-
ní stanovených pravidel také psům, 
pro které jsou určeny dvě zatravněné 
plochy – dolní a horní. U těchto ploch 
je zajištěna zvýšená údržba a instalo-
vány speciální odpadkové koše se sáč-
ky na psí exkrementy.

Vnitroblok se bude třikrát týdně 
uklízet. Přístupný je pouze přes den, 
na noc se uzavírá, aby byl zajištěn 
domovní klid pro zde bydlící obča-
ny. Otevřením tohoto prostoru byla 
ukončena akce, do níž bylo investová-
no zhruba 5 milionů Kč a která byla 
nastartována již v minulém volebním 
období, poděkování si tedy zaslouží 
i naši předchůdci.

Jsem přesvědčen, že se náš společ-
ný záměr povedl a že vnitroblok se 
v provozu osvědčí. Doufám také, že dí-
ky němu získáme důležité zkušenosti 
pro rekonstrukce podobného typu.

Jan Plíva,
zástupce starosty

Hlavní město Praha usiluje o to, 
aby se možnosti třídění sběru komu-
nálního odpadu rozšiřovaly, a proto 
přišlo s nápadem sběru nápojových 
kartonů (např. od mléčných výrobků, 
džusů nebo vína), tzv. krabic. 
Ty jsou totiž velmi cennou 
surovinou, jež může být 
recyklována: obsahují kva-
litní dlouhá papírová vlákna, 
jichž se dá využít v papírnách, 
nebo mohou být po rozdrcení 
a slisování použity jako desky 
ve stavebním průmyslu.

V rámci pilotního projek-
tu hlavního města jsou nyní 
na území naší městské části 
u 50 vytypovaných stanovišť 
tříděného sběru rozmístěny 
nové sběrné nádoby – černé 
popelnice o obsahu 240 litrů, 

které jsou na boku označeny oranžo-
vou nálepkou „nápojové kartony“. 
Do nich lze prázdné, vodou vypláchnu-
té a stlačené krabice od nápojů vhazo-
vat. Kromě toho je možné je odevzdá-

vat také do sběrných dvorů 
hl. m. Prahy.

O celé problematice 
se můžete dovědět více 

ze speciálních brožurek, kte-
ré jsou k dispozici na vrátni-
cích budov Úřadu městské 
části Praha 3 (Havlíčkovo 
nám., Seifertova), v Infor-
mačním středisku „Lípa“ 
v Koněvově, v pobočce Měst-
ské knihovny v Husitské 
a na vrátnicích poliklinik 
v Olšanské a na Chmelnici.

MVDr. Eva Krejbichová,
oddělení správy zeleně

Recyklovat lze i krabice od nápojů

Volné byty
Výzva č. 93

MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými byty:
1. Ambrožova 3/2409, byt č. 20, 70,1 m2, I. kat., 2+1, 4. patro 

(min. nájemné 60,- Kč/m2/měsíc)
2. Krásova 2/1834, byt č. 27, 27,2 m2, I. kat., 0+1, 3. patro 

(min. nájemné 60,- Kč/m2/měsíc)
3. Roháčova 42/301, byt č. 18, 48,7 m2, I. kat., 1+1, 6. patro 

(min. nájemné 60,- Kč/m2/měsíc)
Prohlídka bytů bude umožněna dne 7. 12. v 9–10 hod.

Tyto byty budou pronajaty na základě vašich písemných nabídek zaslaných Měst-
ské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 51, v obál-
kách označených značkou Výběrové řízení – byty – č. 93. Obálky takto neoznačené 
nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V na-
bídce uveďte konkrétní byt, o který máte zájem, a stanovte výši základního měsíč-
ního nájemného za m2 a dobu, za kterou jste ochotni zaplatit předem (bez služeb), 
a celkovou částku v  Kč. Pokud nebude nabídka obsahovat požadované náležitosti, 
bude vyřazena. Za včasné doručení nabídky ručí zájemce.

Dále upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro uzavření 
smlouvy o nájmu bytu bude nabídnutá výše měsíčního nájemného a délka před-
platného. Pro urychlené vyřízení uveďte kromě úplné adresy trvalého bydliště i své 
telefonické spojení. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou (určenou 
dobou předplatby) po zaplacení předplatného. Po uplynutí nájemního poměru je uži-
vatel povinen vyklizený byt vrátit pronajímateli nebo 60 dnů před ukončením nájmu 
požádat RMČ Praha 3 písemnou formou o prodloužení. Uchazečem může být pouze 
občan České republiky.

Konečný termín určený pro příjem vašich nabídek bude dne 10. 12. v 15.00 hod. 
Výběrové řízení bude vyhodnoceno RMČ Praha 3.

Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne 
zasedání RMČ Praha 3.

Ing. Bohuslav Nigrin, zástupce starosty,
RNDr. Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

K odvozu pytlů s listím napadaným klíněnkou
Žádáme občany, aby zbylé pytle s listím napadeným klíněnkou jírovco-

vou vynesli ve dnech, kdy se vyváží popelnice, ven na ulici a nenechávali 
je v průjezdech nebo na dvorech.

MVDr. Eva Krejbichová, oddělení správy zeleně
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Ing. Daniela Reisiegela, 
zástupce starosty

1. Stánek s občerstvením na Parukářce se má 
bourat. Máte už jasnou představu, co by zde 
mělo vzniknout nového? Podaří se to realizo-
vat do příštího léta?

V současné době je v plném proudu přípra-
va studie nového občerstvení, které bude spl-
ňovat veškeré – zejména hygienické – normy. 
Na jejím základě se budeme rozhodovat, co 
zde konkrétně vznikne.

Pokud jde o termín dokončení, tak to nezá-
leží jen na nás. Dle našeho plánu je opětovné 

otevření občerstvení do příštího léta reálné 
za předpokladu, že nový návrh splní poža-
davky státní správy a nenarazí na nesouhlas 
účastníků řízení. Především ale závisí na tom, 
zda bývalý nájemce pozemků, na nichž sto-
jí jeho nepovolené, a tudíž nelegální stavby, 
přestane blokovat přípravu výstavby. Zdůraz-
ňuji bývalý, neboť nájemní smlouva skončila 
k 30. 9. tohoto roku. Ačkoliv Rada městské 
části požadovala odstranění staveb do 31. 10. 
2004, bývalý nájemce bez jakéhokoli právního 
důvodu provozuje občerstvení i nadále. Měst-
ská část coby vlastník má bohužel jen velmi 
omezené možnosti, jak věc uspíšit k nápravě.
2. V současnosti dokončujete návrh rozpoč-
tu na příští rok. Plánujete nějaké podstatné 
změny v hospodaření obce?

Letošní rozsáhlé investice ve výši 290 mi-
lionů Kč (zejména do bytové výstavby) byly 
částečně kryty úvěrem od České spořitelny, 
jehož splatnost je v průběhu let 2005 a 2006. 
Nechceme-li se dostat do problémů se spláce-
ním, nemůžeme si v roce 2005 obdobné inves-
tiční výdaje dovolit.

Maximální pozornost je nicméně věnována 
přípravě investičních akcí v roce 2006. Výrazné 
finanční prostředky budou proto v příštím roce 
vynaloženy na přípravu projektové dokumen-
tace těchto akcí a zajištění jejich stavebních 
povolení. Půjde například o dostavbu Ošet-
řovatelského domova Habrová 2, regeneraci 
panelových domů, vybudování bytů formou 
nástaveb v lokalitách Pod Lipami-Květinková 
a Buková, revitalizaci oblasti Rajská zahrada 
či rekonstrukci dalších školských zařízení.

3. Byly příjmy v letošním roce takové, jak jste 
si loni představoval? Existuje nějaká průběž-
ná kontrola toho, zda radnice nakládá s penězi 
hospodárně?

S výjimkou příjmů ze záborů veřejných 
prostranství, které byly v minulých letech 
výrazně vyšší díky rozsáhlé výstavbě soukro-
mých staveb (zejména Paláce Flora a Vítkov 
v Koněvově ulici), se nám daří naplňovat veš-
keré příjmy velmi dobře.

K zajištění účelného, efektivního a hos-
podárného využívání finančních prostředků 
Městské části Praha 3 byla ve smyslu zákona 
o finanční kontrole v letošním roce zřízena 
na Úřadě městské části Praha 3 funkce in-
terního auditora, který zajišťuje stálou prů-
běžnou kontrolu hospodaření s finančními 
prostředky a majetkem. Kromě toho byla 
uzavřena smlouva s externí auditorskou fir-
mou o provedení průběžného a závěrečné-
ho přezkoumání hospodaření naší městské 
části.

Za jednotlivá čtvrtletí příslušného roku 
jsou zpracovávány podrobné rozbory, ze kte-
rých jasně vyplývá průběh hospodaření 
v těchto obdobích. Tyto rozbory jsou projed-
návány ve finanční a investiční komisi RMČ 
a v Radě městské části. Nejvýznamnějším 
dokumentem o hospodaření naší městské 
části je „závěrečný účet“, zobrazující plnění 
rozpočtu za období celého roku. Po projed-
nání ve finančním výboru ZMČ je vyvěšen 
na úřední desce k zajištění připomínek 
občanů a poté projednán Zastupitelstvem 
městské části.

Zeptali jsme se…

Letošní příprava rozpočtu hl. m. Prahy je ovlivněna několika 
faktory, se kterými se musí pražské zastupitelstvo vypořádat. 
Předně je to odchod dlouholetého „správce městské pokladny“ 
náměstka J. Paroubka a s tím související přechod kompeten-
cí na náměstka P. Hulinského, dále dramatické snížení příjmů 
v příštím roce (o částku převyšující 10 miliard Kč) a konečně 
i snaha o to, aby bylo navyšování současné dluhové služby hlav-
ního města zásadně zpomaleno.

Zapojování cizích zdrojů se do navrhovaného rozpočtu pro-
mítá prakticky pouze v čerpání již přijatých úvěrů od Evropské 
investiční banky, které jsou určeny na výstavbu metra. Úhrn pří-
jmů má být i díky tomu nižší než v předchozích letech (počítá 
se s částkou 32,5 miliard Kč). S takto omezenou výší finančních 
zdrojů bude velmi obtížné sladit tempo, rozsah a finanční nároč-
nost především investiční výstavby.

Celkový objem dotací pro všech 57 městských částí je navr-
žen ve výši 3 090 915 tisíc Kč, městské části Praha Ďáblice, Dol-
ní Chabry a Březiněves dostanou navíc částku 15 200 tisíc Kč, 
a to na základě platných smluv souvisejících s ukládáním ko-
munálního odpadu při současné ochraně životního prostředí. 
V rozpočtu je pro městské části navíc navržena rezerva ve výši 
300 milionů Kč, která může být v průběhu roku 2005 navýšena 
až na 600 milionů Kč. Navýšení má sloužit především pro pro-
jekty, u nichž se bude žádat o peníze z fondů Evropské unie 
a městské části budou potřebovat zajistit finanční spoluúčast.

Snahou všech pražských zastupitelů, kteří se na přípravě roz-
počtu na rok 2005 podílí, je práci na tomto klíčovém dokumentu 
maximálně urychlit, aby jej bylo možné schválit již na prosinco-
vém zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Ondřej Pecha,
zastupitel hl. m. Prahy

Je vcelku přirozené, že žádná akce, 
která pozmění život občanů, se nese-
tká pouze s kladným přijetím. Nejinak 
je tomu i u úpravy chodníků pro par-
kování, která v současné době probíhá 
na některých komunikacích Městské 
části Praha 3. Všeobecně je přijímáno 
s povděkem, že v Praze 3 díky tomu 
vznikne na 300 nových parkovacích 
stání, nicméně z míst jejich zřizování 
jsou vznášeny více či méně oprávněné 
kritické připomínky.

Zmíněná úprava je stavebně do-
pravní akcí, která podléhá příslušným 
schvalovacím procesům. Po prověření 
mohu konstatovat, že ve všech úsecích 

jsou dodrženy zákonem dané podmín-
ky. Připomínky a podněty se týkají 
jednak samotného průběhu staveb-
ních prací, kdy dochází k nárůstu hlu-
ku, prašnosti apod. (obávám se však, 
že tomu se žádná stavba nemůže vy-
hnout), jednak ke zhoršení životního 
prostředí v daných lokalitách.

S přibývajícími parkujícími auto-
mobily na komunikacích skutečně 
dochází k většímu znečištění a násled-
ně ke zhoršení některých parametrů 
životního prostředí. Zároveň ovšem 
platí, že nároky na parkovací místa 
se neustále zvyšují, neboť čím dál tím 
více rodin, jednotlivců i firem vlastní 
automobily. V dlouhodobém horizon-
tu proto Městská část Praha 3 hledá 
a bude hledat jiné řešení, než je pře-
tváření našich ulic ve velká parkoviště. 

K tomu směřují projekty hromadných 
garážových stání a regulace parkování 
na povrchu.

Polemika o úpravě chodníků pro par-
kování ukázala ještě na jinou podstat-
nou věc. Sebelépe připravená změna 
se neobejde bez ukázněnosti i ohledu-
plnosti těch, jichž se týká. Příčné par-
kování má totiž svá pravidla, mezi něž 
patří i zachování dostatečného prosto-
ru pro chodce (i vizuálně vyznačené-
ho). Pokud se ale někdo postaví špič-
kou vozu těsně k domu, zapříčiní tím 
neprůchodnost chodníku. Proto se 
na všechny řidiče obracím s následují-
cí výzvou: Ponechte vždy dostatečnou 

vzdálenost mezi čelem vozu a proti-
lehlým domem, aby i stará paní o ho-
lích či matka s kočárkem mohly po-
hodlně projít! Neparkujte tam, kde je 
to zakázáno – na přechodech, ve vjez-
dech do domů nebo na místech urče-
ných pro invalidy!

Závěrem chci uvést, že se při všech 
jednáních s občany snažíme najít tako-
vé řešení, které vezme v potaz všechny 
zájmy a možnosti, řešení mnohdy sice 
kompromisní, ale reálné. Příkladem 
je zjednosměrnění Ambrožovy ulice 
na návrh občanů zde bydlících, které 
přinese jednak zklidnění provozu, jed-
nak umožní rozšíření prostoru slouží-
cího chodcům při zachování příčného 
parkování.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Hledání reálných řešení

„To jsou paradoxy,“ říká posta-
va jedné z nejznámějších her Vác-
lava Havla. Její slova mi vytanula 
na mysli při pohledu na datum 
17. listopadu 2004.

Před 15 lety stáli na náměstích 
nejdříve studenti, později velká 
shromáždění lidí ze všech vrs-
tev společnosti a volali „chceme 
svobodu“. Krásné slovo, krásná 
představa. Tušili jsme tehdy ale 
všichni, co znamená? Věděli jsme, 
že nechceme § 4 tehdejší ústavy 
(o vedoucí úloze KSČ), ostna-
té dráty na hranicích, okupační 
vojska na našem území, policejní 
stát opírající se o cenzuru a také 
vodní děla. Požadavek svobody 
začal postupně získávat svůj kon-
krétní obsah: byly přijaty zákony, 
které umožnily něco vlastnit, které 
umožnily podnikat, které nenutily 
učitele lhát. Byli jsme šťastni, že 
jsme svobodní, že máme možnost 
volby. Mnozí si ale neuvědomova-
li, že svoboda není jen bezbřehou 
volností, ale vyžaduje také smy-
sl pro povinnost a odpovědnost. 
A tak jsme prošli, v posledních le-
tech spíše proškobrtali, 15 roků.

Jaká je situace dnes? Vidíme 
růst vlivu strany před lety odvrže-
né – strany komunistů a dovídáme 
se o stále větším počtu těch, jimž 
se po bývalém režimu stýská. Co 
je však možná ještě nebezpečněj-
ší, ač se to mnohému nezdá tak 
důležité: jsme svědky navrhování
a dokonce i přijímání zákonů, kte-
ré ohrožují prostor svobody, které 
již jednou vydobytá práva chtě-
jí zrušit nebo omezit (počínaje 
novelou transformačního zákona 
přes návrh zákona o vyvlastňo-
vání až po nenápadné paragrafy 
v školském zákoně, díky nimž není 
možné podat přihlášku na více 
středních škol).

Datum 17. listopadu by nám star-
ším mělo každý rok připomínat, 
k čemu se nechceme vracet a čeho 
jsme se rádi zbavili, studentům zase 
to, že to byli jejich předchůdci, kdo 
se zajímali o správu věcí veřejných 
a aktivně ji ovlivňovali. Pokud bude 
hrát tuto úlohu, pak se zaslouženě 
stalo státním svátkem.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Memento 
17. listopadu

V poslední do-
bě se v tisku opět 
objevily polemiky 
ohledně výše do-
tací pro žižkov-
ský Palác Akro-
polis. Ten má prá-
vě za sebou také 
velký umělecký 
projekt letošního 

roku – Večer pekingské opery. Obojí 
bylo námětem k rozhovoru s Pavlem 
Hurdou, radním Prahy 3, zastupitelem 
hl. m. Prahy a majitelem Centra nezávis-
lé kultury Palác Akropolis, a. s.
Kde se vzal nápad na vystoupení pe-
kingské opery v Paláci Akropolis? Do-
padlo podle Vašich představ?

Nevím, jestli pro Palác Akropolis, 
ale pro mě osobně byl Večer pekingské 
opery největší kulturní událostí roku. 
Skrývá se za ním úsilí trvající mnoho 
měsíců. S tradičním čínským divadlem 
jsem se poprvé setkal zcela náhodně 
někde na ulici v Pekingu. Zaujalo mě 
jeho umělecké pojetí, které se od ev-
ropského chápání divadla diametrálně 
liší. Nápad na hostování pekingské ope-
ry v Praze vznikl posléze u pracovního 
oběda s čínskými přáteli.

Sama o sobě by to byla velká udá-
lost pro naše nejprestižnější umělecké 
scény. O to víc mě těší, že pekingská 
opera byla k vidění na Žižkově. Možná 
se to na začátku mnohým zdálo uto-
pické, ale dosáhli jsme toho. Věřím, že 
k radosti všech návštěvníků v sále na-
bitém do posledního místa. Mimocho-
dem musím říci, že mi Čína učarovala 
a považuji ji za fascinující zemi. Přál 
bych si, abychom Čínu začali objevo-
vat. Aby narůstala turistická výměna 
a vzájemné kontakty v oblasti kulturní 
a umělecké.
Jste ale radním Prahy 3 a žižkovská 
radnice se jak známo mnoho let účast-
ní kampaně Svoboda pro Tibet, která 
ostře odsuzuje mocenské praktiky Číny 
na území Tibetu. Jak to jde dohromady 
s Vaším pročínským postojem?

Můj pročínský postoj, mám-li to tak 
nazvat, se týká lidí a kultury, ne režimu. 
Mě určitě nebude nikdo podezřívat 
z toho, že bych měl nějaké sympatie 
ke komunistům.

Čína je úžasná země s historií trvající 
tisíce let. Dnes se rapidně zlepšuje její 
ekonomické postavení. Jsem přesvěd-

čen, že během pár let budou vzájemné 
turistické a kulturní kontakty mnohem 
častější. S pekingskou operou v Paláci 
Akropolis jsme někde na začátku této 
pomyslné cesty. Nebylo to ale jedno-
duché, např. náklady na hostování ope-
ry o hodně přesáhly plánovaných půl 
milionu korun. Je evidentní, že příjmy 
ze vstupného by tuto částku nepokry-
ly. Projekt jsme mohli realizovat mimo 
jiné díky grantu, který poskytla Praha 3. 
Chceme-li přicházet s podobnými pro-
jekty, být umělecky na špici, je jasné, že 
se snažíme získávat dotace, které nám 
to umožní.
Přesto: uvažovaná dotace od hlavního 
města přesahuje 15 milionů korun, dal-
ších několik milionů dostává Palác Ak-
ropolis od Prahy 3. Před několika lety 
musel vystačit s částkou podstatně nižší. 
Bude nabízený program o to kvalitnější 
a bohatší?

Je potřeba vidět, v jakých podmín-
kách jsme tu před pár roky fungovali. 
Akropolis s minimem dotací existovala 
jen za cenu naprostého chátrání vnitřní-
ho vybavení. Měli jsme opravený hlavní 
sál, ale neexistovalo prakticky žádné zá-
zemí. Výtah, který je v domě, neprošel 
revizí a musel být odstaven. A takových 
věcí tady bylo spousta. Dnes dáváme 
Palác Akropolis postupně dohroma-
dy. Není to nic jiného než srovnávání 
podmínek s jinými (Archa, Švandovo 
divadlo apod.). Je to boj o to, abychom 
při velké konkurenci mohli patřit k těm 
umělecky nejlepším.
Viditelnou změnou je nová fasáda. 
V této souvislosti se ovšem objevila 
také kritika jejího barevného prove-
dení a byly zmíněny neshody investora 
s památkáři...

Novou fasádu máme díky půjčce, kte-
rou budeme několik let splácet. Usilo-
val jsem o to, abychom na tuto prestižní 
práci opět získali architekta Frantu Ská-
lu, který je v Paláci Akropolis autorem 
interiéru. Skála je kumštýř a vizionář 
a to, co navrhl, je skvělé. Vidím-li sou-
sední rondokubistický dům v ulici Víta 
Nejedlého natřený na růžovo, považuji 
to je projev nevkusu, který pražskou 
památkovou zónu poškozuje. Skála na-
proti tomu přišel s něčím, co je osvěžu-
jící a kultivující, a ukázal cestu, kudy jít 
dál. Ty dva sousední domy jsou skvělým 
protikladem.

Připravil Petr Blažek

Akropolis chce 
být nejlepší

Přiznám se, že si nedovedu předsta-
vit svůj život bez dobrého umění. Ráda 
navštěvuji výtvarné salóny, chodím 
do divadel a hlavně na hudební pro-
dukce – koncerty živé hudby. A jsem 
šťastná, že tyto své záliby mohu do zna-
čné míry naplňovat v naší městské čás-
ti. Ta se totiž stává jedním z význam-
ných center kulturního života hlavního 
města. Proč ale otravuji ctihodné čte-
náře touto známou skutečností? Jsem 

plná dvou emotivních zážitků, které 
jsem měla možnost prožít v několika 
minulých dnech.

V Kongresovém sále hotelu Olšan-
ka byste v pátek 22. 10. nenašli jediné 
volné místečko. Odehrávala se tam 
hudební Událost – Setkání dvou světů 
„Gipsy v gala“, společný koncert Fil-
harmonie Hradec Králové s romskou 
kapelou Gipsy Hery Band za řízení 
mladého dynamického dirigenta Petra 

Pololáníka a s houslovým sólem feno-
menálního Romana Patočky. Prove-
dení skladeb Bizeta, Ravela, Sarasata 
a Dvořáka nechť zhodnotí znalec, já
byla normálně unesena, ba přímo elek-
trizována společnou hudbou obou 
hlavních těles, která nenechala snad 
nikoho chladným. Účinkující i návštěv-
níky. Hoškův Nekonvenční žižkovský 
podzim opět prokázal, že si svou stále 
větší popularitu beze zbytku zaslouží.

A čtyři dny potom další bomba – ve-
čer tradičního čínského divadla v Paláci 
Akropolis! Pekingskou operu nedoká-
žu jako laik popsat a vystihnout, mohu 
pouze říci, že byla úžasná. Upřímně se 
raduji, že Žižkov umí toto lidem zpro-
středkovat. Za to velký dík. A nejen 
za prvotřídní dramaturgický nápad 
a odvahu a průkopnictví v prezentaci 
multikulturních či multietnických akcí, 
ale i za precizní provedení. Přidám-li

k tomu pěknou a sdělnou výstavu 
o vztahu rodiny T. G. Masaryka k slo-
venské Bystričce, kterou uspořádala 
v prostorách radnice naše městská část 
spolu s Klubem slovenské kultury, který 
na Žižkově sídlí, nemám dalších slov.

Díky pánům Hoškovi, Raušerovi 
a dalším, kteří dokážou rozdávat dary 
málo vídané a obohacovat tak náš kaž-
dodenní život.

Vlastimila Vrabcová, radní

Za dobrým uměním se dnes chodí na Žižkov...

Z hlavního města…
Probíhá příprava 
rozpočtu
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Vedle vánočně za-
měřených koncer-
tů je možné v pro-
sinci (do 22. 12.) 
v žižkovském Atriu 
navštívit též výsta-
vu fotografií. Je-
jich autora Václava 
Touška (1948) jsme 

se zeptali:
Vaše výstava je pojmenována Ro-
mance a mystéria. Jak lze tato téma-
ta zachytit ve fotografii?

Nejde ani tak o témata jako spíše 
o popis. Slova romance i mystérium 
překládá slovník cizích slov do če-
ského jazyka v několika významech. 
Tím hlavním je u romance – „zajíma-
vý příběh bez tragických konfliktů“ 
a u mystéria – „hluboké tajemství“. 
U vystavovaných fotografií se popis 
„romance“ hodí především k formě 
sdělovaného. Jde o krajinu, zátiší 
a hlavně pak o přírodní detaily, které 
nejsou divákovi předkládány jednot-

livě, ale ve vícečetných skupinách 
jako miniaturní příběhy. V obsahu 
pak je dávána přednost k neuzavírání

tématu a ponechání prostoru k urči-
tému tajemství.

Tato forma prezentace je velmi 
stará a její kořeny pocházejí z Ja-
pon  ska. S japonskými mistry se sa-
mozřejmě nemohu ani stínem srov-
návat, jejich název pro takovou 
práci – „Obrázky prchavého světa“ 
– si však rád vypůjčím. To, zda se mi 
takové obrázky podařilo zachytit, je 
otázka pro diváka.
Věnujete se umělecké i užité fotogra-
fii. Kterou z nich máte raději a proč?

Jedním mým řemeslem je fotogra-
fie, kterou nedělím na uměleckou 
a užitou, ale raději na volnou a uži-
tou. U volné jsem zadavatelem já 
sám, u užité třetí osoba – nic víc, nic 
míň. Když u té volné najdu souznějí-
cího diváka a u té užité spokojeného 
zadavatele, jsem dle vaší otázky rád. 
Úplně nejraději jsem, když se pove-
de něco, co Arthur Bloch popisuje 
v Hartleyho zákonu takto: „Přivést 
koně k vodě, to dokáže každý, ale 

přimět ho, aby si zaplaval naznak, 
to už je něco.“ Je to však jev velmi 
vzácný u práce nás všech. -red-

Romance a mystéria v galerii Atria

Doutníček a sklenka whisky uvítala návštěvníky již druhého setkání Žižkova 
s jazzem, které ve dnech 19. a 20. listopadu zprostředkovala Městská část Praha 3 
v Paláci Akropolis. První večer festivalu „Žižkov Meets Jazz“ představil vychá-
zející hvězdu i stálici současného českého jazzu – mladičkého kytaristu Davida 
Dorůžku a všestranného muzikanta Jiřího Stivína (na snímku). Sobota patřila 
romským hudebníkům – Jánu Ačo Slepčíkovi a kapele Gulo Čar. Po oba večery 
zaplněný sál ukázal, že jazz na Žižkově své příznivce má.

BEZKONKURENâNÍ LYÎOVÁNÍ – SILVESTR, VÁNOCE 
âesko, Slovensko, Rakousko, Francie, Itálie
UDùLEJTE TO NEJROZUMùJ·Í – POROVNEJTE NÁS S KONKURENCÍ
NAPROSTÁ JISTOTA P¤I CESTOVÁNÍ S NÁMI Na 1. stránce na‰eho katalogu je reference o na‰í

firmû od âSOB, která vede na‰e úãty 15 let.

CK R.E.Y.E.S, Mánesova 87, Praha 2, tel.: 222 725 948, www.reyes.czTel./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
Výrobce a přímý dodavatel plastových oken, firma STAKOPLAST CZ, spol. s r. o.,

 děkuje svým zákazníkům a obchodním partnerům za úspěšnou spolupráci 
v letošním roce a přeje Vám všem nejméně stejně úspěšný rok 2005 

a také stále radostný pohled z našich oken na svět. Na Jarově 2673/7, Praha 3

INZERCE

Celkem 85 černobílých a barevných 
fotografií zaslalo tento rok 20 foto-
grafů-amatérů do fotografické soutě-
že „Žižkov 21. století“, kterou již čtvr-
tým rokem pořádá Městská část Pra-
ha 3. Hlavními kritérii jejich hodnoce-
ní se vedle technické kvality snímků 
stala i neokoukanost a zajímavost ná-
mětu a nápaditost při jeho uchopení 
(kompozice, práce se světly apod.).

Jako vítěz byl odbornou porotou 
(předseda – Radek Homola z Klubu 
fotografů-amatérů v Žižkově, členové 
– profesionální fotografové Jan Dostál 
a Vladimír Skalický) určen Miroslav 

Weidinger z Prahy 3 (viz fotografie 
na titulní straně), na druhém místě se 
umístil Ivan Císař z Poříčí nad Sáza-
vou (na snímku jedna z jeho série fo-
tek nazvané „Příběh Romů...“), třetí 
skončil Jakub Křen z Prahy 3. Čestné-
ho uznání se dočkali žáci 6.B Základní 
školy Jeseniova, kteří do soutěže při-
hlásili 12 fotografií. Všichni ocenění 
se dočkali finanční odměny (1. místo 
– 2500 Kč, 2. – 2000 Kč, 3. – 1500 Kč, 
žáci – knižní poukázky).

-red-
Vítězné fotografie naleznete na interne-
tové adrese www.praha3.cz.

Vikadlo se přestěhovalo na Žižkov

Když koncem minulého roku do-
bíhala promítací práva Života Bria-
na, velevtipného filmu z dílny Monty 
Python, rozhodlo se kino Aero toto 
neveselé loučení zpříjemnit aspoň 
tím, že jej uvedlo hned dvakrát: jed-
nak jako v předchozích pěti letech 
na Štědrý večer, jednak v poslední 
možný den – na Silvestra, kdy dosud 
kino nepromítalo. Po roce se Brian 
může smát: na plátna českých kin 
(přinejmenším těch, pro něž kine-
matografie nekončí právě probíha-
jícím rokem) se totiž vítězně vrátil, 
neboť jako jeden z nejúspěšnějších 
titulů Projektu 100 byl do distribuce 
zakoupen na další dva roky. Přitom 
Aero se po loňsku těžko může tvá-
řit, že na Silvestra nelze hrát...

O Vánocích se tak znovu může-
me bavit osudy muže, který se stej-
ně jako Ježíšek narodil ve chlévě 
a stejně jako on byl ukřižován, ale 
jeho slávy nikdy nedosáhl. Na Boží 
hod vánoční a svatého Štěpána je 
připravena nadílka pro malé i velké: 
animované snímky Pohádka pohá-
dek, Cesta do fantazie a Jen počkej, 
zajíci! a hraná pohádka pro dospělé 
Až přijde kocour.

Silvestr letos připomene, v jaké po-
divné zemi jsme to ještě před 15 le ty ži-
li. Legendární povídkový experiment 
Pražská pětka, muzikál totalitního vě-
ku Kouř a pásmo krátkých filmů pře-
vážně z první poloviny 80. let minulé-
ho století spojuje dvojí: jméno režiséra 
Tomáše Vorla a „sklepácká“ poetika, 
směs parodie, nadsázky a černého hu-
moru, která možná nejlépe postihuje 
zvláštní atmosféru konce jednoho his-
torického omylu. -pba-

Silvestr 
v Aeru? 
Kouř!

Jan Slovák a Lucie Zedníčková v Kouři

Vikadlo (Vinohradské kavárenské di-
vadlo) zahájilo svou činnost koncem ro-
ku 2002 ve zrekonstruovaném polosute-
rénu na Vinohradské třídě. Od té doby 
se zde hrály desítky inscenací profesio-
nálních i amatérských souborů, ale ne-
chyběly též koncerty rozličných kapel, 
autorské večery málo známých básníků, 
křty knih či pravidelné výstavy fotogra-
fií. Pustili jsme se i do pořádání celostát-
ní přehlídky loutkové tvorby pro děti 
a mezinárodního festivalu free-jazzu.

Po dvou letech jsme se rozhodli pře-
stěhovat, především kvůli vysokému 
komerčnímu nájmu. Díky pochopení 
soukromého majitele jsme našli nový 
prostor na „pražském Montmartru“ 
– v Bořivojově ul. 86. Z bývalé konírny 
tu vzniká klasické kukátkové divadlo 
pro 80 diváků. Prosinec bude věnován 
zkušebnímu provozu a v lednu začne 
Vikadlo „naostro“.

I na nové adrese bude Vikadlo ote-
vřeno souborům jak profesionálním, 
tak amatérským, začneme však produ-
kovat také vlastní inscenace, samozřej-
mě s hostujícími herci. Veliký nádvorní 
prostor nechceme nechat ladem, je to 
totiž ideální místo pro tzv. pouliční di-
vadlo, výstavy pod širým nebem a další 
akce. Od 2. do 5. prosince tam proto 
uspořádáme mikulášské a vánoční tržiš-
tě, na němž svoje výrobky budou nabí-
zet především zdravotně handicapovaní 
z chráněných dílem. Návštěvníci se mo-
hou těšit i na Mikuláše a jeho doprovod.

 Vikadlo ovšem není jen divadlo. Ne-
daleko, ve Štítného ul. 6, má svůj klub, 
zkušebnu a také galerii, která je otevře-
na každý všední den od 18 hod. V pro-
sinci tu své obrazy představí malíř Pa-
vel Čampulka.

Bližší informace o Vikadle a jeho 
programu můžete získat v klubu diva-
dla, na tel. 777 296 123 nebo na www.
vikadlo.cz. Ke korespondenci lze použít 
emailovou adresu info@vikadlo.cz.

Ota Kodym, zakladatel Vikadla

Žižkov 21. století ve fotografii

Začínající zpěvačka Iva Frühlingová
se sice narodila v Mostě, ale hlásí se 
především k Litvínovu, kde vyrůstala 
a po němž pojmenovala svou první des-
ku. Kariéru začala v modelingu, kvůli 
němuž se již ve čtrnácti letech přestě-

hovala do Paříže. Jako fotomodelka 
je velmi úspěšná, nicméně bere toto 
zaměstnání především jako prostředek 
k tomu, jak vydělat peníze a splnit si 
svůj sen – zpívání. To se jí začalo dařit 
minulý rok, kdy se dočkala smlou-
vy s hudebním vydavatelstvím Virgin 
France a následně i debutového alba.

S převážně francouzsky zpívaným 
popem s prvky rocku, jazzu i latiny 
se zatím dokázala výrazněji prosadit 
ve Francii a také v Belgii, kde uspěla 
se singlovou písní „La Muerte“ (Smrt). 
Téma smrti se objevuje v řadě jejích 
písniček, podle vlastních slov  tím chce 
rozptýlit svůj strach z ní. V březnu to-
hoto roku se její první hudební úspěch 
dostal i na český trh...

Pražskému publiku se tato dvaadva-
cetiletá tmavovláska osobně představí 
v pátek 17. 12., kdy v Paláci Akropolis 
opožděně pokřtí svůj debut Litvínov. 
Na koncertě vystoupí i se svým slavněj-
ším francouzským kolegou Raphaëlem, 
jako hosté jsou přizváni Richard Krajčo 
a Jan P. Muchow.

-red-

Iva z Litvínova zpívá o smrti

V. Toušek: Tam, kde vzniká Botič (7)V. Toušek: Tam, kde vzniká Botič (6)
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Frantíku,nezabíjej mě! Radši mě ulož do City Self-Storage.Te� nabízejí vánoční slevy.

PPankrác 800 10 44 44 pankrac@cityselfstorage.com

Holešovice 800 10 10 02 holesovice@cityselfstorage.com

City Self-Storage

BYDLENÍ 
pro VAŠE VĚCI

VÁŠ MODERNÍ SKLAD 
www.cityselfstorage.com

V CITY SELF-STORAGE 
SI MŮŽETE ULOŽIT TÉMĚŘ VŠE
� Soukromé osoby: sportovní vybavení
(kola , lyže, čluny), sezónní věci (zimní 
či letní oblečení, vánoční dekorace, 
zahradní nábytek), dočasné využití 
při stěhování, rekonstrukci bytu 
či dlouhé cestě do zahraničí
� Firmy: archiv, obchodní zboží,
kancelářské věci

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.

HLEDÁME PŮDY
za prostory můžeme nabídnout

stavební práce, např.
výtah, střechu, fasádu, stoupačky,

nebo finanční vyrovnání
603 843 047

FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

lakýrnické práce lze provést i v dílně.

Tel.: 241 493 633, 603 501 166 Tel.: 241 493 633, 603 501 166 

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS
nabízí:

�veškeré mechanické práce: 200,- Kč/hod.�
�seřizování geometrie digitálně: 350,- Kč�

�výměny olejů ZDARMA (při u nás zakoupeném oleji)�
�přezutí a vyvážení 4x pneumatik: 450,- Kč�
�při zakoupení pneu u nás přezutí ZDARMA�

�seřizování světel: 80,- Kč�
�CELKOVÁ PROHLÍDKA VOZŮ (náplně, brzdy, 

náprava, tlak v pneu, stav, karoserie): 190,- Kč �
Slevy 20 % na zabezpečovací zařízení DEFEND-LOCK.

Na Balkáně 16, PRAHA 3, tel.: 606 500 746
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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@ok.cz • www.egk.cz

Naše zařízení je partnerem zdravotních pojišťoven.

Malování 20 Kč/m2,lakování 100 Kč/m2

Firma Miloslav JÁCHIM
Malování a lakování novými technikami - stěrkování 
omítek - lazury - laky - nátěry fasád - stříkané tapety 
Úklid součástí malby, práce o so+ne

Jičínská 4, Praha 3, tel.: 272 734 264, mobil: 607 719 394

Firma Š+M - provádí tyto práce

MALÍŘSKÉ PRÁCE
NATĚRAČSKÉ PRÁCE

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
výroba, montáž, začištění

rozpočty, konzultace zdarma
Tel./fax: 241 494 620, mobil: 603 485 331

 *** AKCE ***
ZIMNÍ SLEVY!

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

emeritního sólisty NDemeritního sólisty ND
Koněvova 19, Praha 3

si Vás dovoluje pozvat na školní představení

baletní pohádky Žabí princ baletní pohádky Žabí princ 
a fragmentu z baletu Paquitaa fragmentu z baletu Paquita

dne 11. 12. 2004 ve 14.00 hod.
v Kongresovém centru hotelu Olšanka,Táboritská 23, Praha 3.

Představení se uskuteční za finanční podpory
hlavního města Prahy a Městské části Praha 3.
Bližší informace rádi zodpovíme na adrese školy 

nebo na tel. č.: 603 326 720.

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! ��

��

KURZY AQUA AEROBIKU 
v hluboké vodě – Praha 3 

Zápis a první lekce 3. ledna 2005 – pondělky večer
Nutná rezervace předem 

na tel.: 7752 SIPKA nebo 605 910 915 
www.plavani-sipka.cz
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Prosinec

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  5. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
  7. út BLANÍK
10. pá DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
12. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
14. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
15. st ŠVESTKA
16. čt VRAŽDA V SALÓNNÍM 

COUPÉ
19. ne 16.00 a 19.00 ZÁSKOK

DIVADLO KONZERVATOŘE
  6. po Moliére: ŠKOLA PRO ŽENY 

(premiéra)
13. po J. Rado, G. Ragni, 

G. MacDermot: HAIR?
20. po Moliére: ŠKOLA PRO ŽENY

HOSTÉ 
ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC

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

17. pá J. Kolár: ODŘEZKY 
(Divadlo Pibimpap-Rizoto)

21. út ŠLAPETO (koncert)

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

PŘEHLÍDKA FILMŮ: 
JIM JARMUSCH

  1. st 15.30 OKNO NAPROTI 
(FK pro SŠ)

 18.00 GHOST DOG – CESTA 
SAMURAJE

 20.30 NOC NA ZEMI
  2. čt 18.00 PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ
 20.30 MRTVÝ MUŽ
  3. pá 18.00 NOC NA ZEMI
 20.30 MIMO ZÁKON

22.30 DALŠÍCH DESET MINUT I
  4. so 18.00 MRTVÝ MUŽ
 20.30 TAJUPLNÝ VLAK

22.30 ROK KONĚ
  5. ne 18.00 TRVALÁ DOVOLENÁ
 20.00 GHOST DOG – CESTA 

SAMURAJE
  6. po 18.00 TAJUPLNÝ VLAK
 20.30 PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ
  7. út 18.00 ROK KONĚ
 20.30 KAFE A CIGÁRA
  8. st 15.30 PARTY MONSTER 

(FK pro SŠ)
18.00 MIMO ZÁKON
20.30 KAFE A CIGÁRA

  9. čt 18.00 DUŠE JAKO KAVIÁR
 20.30 SAMSARA
10. pá 18.00 EXILES
 20.30 PLAYTIME (FK)
 22.30 DIKTÁTOR (FK)
11. so 18.00 ANNIE HALL (FK)
 20.00 ŽIVOT BRIANA (FK)
 22.30 ČESKÝ SEN
12. ne 18.00 VELKÁ ŽRANICE (FK)
 20.30 ŠPATNÁ VÝCHOVA
13. po 18.00 SALÓ ANEB 120 DNÍ 

SODOMY (FK)
 20.30 MAGNOLIE 

(konec monopolu)
14. út 18.00 POSLEDNÍ TANGO 

V PAŘÍŽI (FK)
20.30 DOGVILLE

15. st 15.30 SNÍLCI (FK pro SŠ)
18.00 ZVĚTŠENINA (FK)

 20.30 VĚČNÝ SVIT 
NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI

16. čt 18.00 COMPANY
 20.30 JARO, LÉTO, PODZIM, 

ZIMA… A JARO
17. pá 18.00 BROUK
 20.30 FAHRENHEIT 9/11
 22.30 BOWLING 

FOR COLUMBINE

18. so 18.00 FAHRENHEIT 9/11
 20.30 ŽLUTÁ PONORKA 

(jednorázová projekce)
 22.30 VATERLAND
19. ne 18.00 PÍSNĚ Z DRUHÉHO 

PATRA (FK)
20.30 ŠPATNÁ VÝCHOVA

20. po 18.00 KRAJINA MÉHO SRDCE 
(FK)

 20.30 SEDMÁ PEČEŤ (FK)
21. út 18.00 POD PÍSKEM (FK)
 20.30 SLADKÝ ŽIVOT (FK)
22. st 21.00 HOREM PÁDEM
23. čt 18.00 PŘED SOUMRAKEM
 20.00 FANNY A ALEXANDER 

(FK)
POHÁDKOVÉ AÉRKO

24. pá 22.00 ŽIVOT BRIANA
25. so 18.00 POHÁDKA POHÁDEK
 20.30 CESTA DO FANTAZIE
26. ne 18.00 JEN POČKEJ, ZAJÍCI!
 20.30 AŽ PŘIJDE KOCOUR

27. po 18.00 KILL BILL 1
 20.30 KILL BILL 2
28. út 18.00 21 GRAMŮ
 20.30 JARO, LÉTO, PODZIM, 

ZIMA… A JARO
29. st 18.00 MLUV S NÍ
 20.30 ŠPATNÁ VÝCHOVA
30. čt 18.00 PIANISTA
 20.45 UTOPIE: NEJVÍCE LIDÍ 

ŽIJE V ČÍNĚ
SILVESTROVSKÝ KOUŘ

31. pá 19.00 PRAŽSKÁ PĚTKA 
+ PÁSMO FILMŮ TOMÁŠE 
VORLA + KOUŘ

FILMY PRO DĚTI
  4. so 15.30 DVA MRAZÍCI
11. so 15.30 VÁNOČNÍ SEN
12. ne 14.00 ČTYŘLÍSTEK
18. so 15.30 KAMARÁD KRTEČEK
19. ne 14.00 PANE, K PRINCEZNÁM 

SE NEČUCHÁ
25. so 14.00 POJĎTE, PANE, 

BUDEME SI HRÁT
 15.30 SHREK 2
26. ne 14.00 OSUDY DOBRÉHO 

VOJÁKA ŠVEJKA
 15.30 POHÁDKA 

POD SNĚHEM
DIVADLO PRO DĚTI

  5. ne 14.30 Mikuláš v Aeru 
(ve spolupráci s Ulitou)

12. ne 14.00 ČERT A KÁČA (L. Peřina)
19. ne 14.00 KAŠPÁRKOVO 

KRÁLOVSTVÍ (Bílkovo 
kratochvilné divadlo)
FILMY PRO SENIORY

  7. út 10.00 POSLEDNÍ TANGO 
V PAŘÍŽI

14. út 10.00 PORNOGRAFICKÝ 
VZTAH

21. út 10.00 OBČAN KANE
28. út 10.00 KACHNÍ POLÉVKA

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz, www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB 
– radka.proskova@palacakropolis.cz
 
   1. st 19.00 UMAKART (křest alba 

Manuál) + HERE (křest alba 
Figura Porka) *

  2. čt 19.30 Staropramen Akropolis 
Top: 100 °C + SPACE JUNKIE

  3. pá 19.30 HIP HOP FOUNDATION #29
  4. so 19.30 VISACÍ ZÁMEK (22 let) *
  5. ne 19.30 FRU FRU, host: 

GANDHARS *
  6. po 19.30 HUDBA PRAHA (tradiční 

mikulášský koncert) *
  7. út 19.30 Future Line Free Nights –

The Best Of 2004: SECRET LIFE 
(vstup volný) *

  8. st 19.30 Future Line Free Nights – 
The Best Of 2004: NUKLEÁRNÍ 
VOKURKY (vstup volný) *

  9. čt 19.30 Future Line Free Nights –
The Best Of 2004: SLOT AND 
SHADE (vstup volný) *

10. pá 19.00 charitativní večer 
AMNESTY INTERNATIONAL 
ke Dni lidských práv: 2 v 1 
+ NAŠROT + SELFISH

11. so 19.30 Future Line Free Nights – 
The Best Of 2004: JELIZAVETA 
BAM (vstup volný) *

12. ne 19.30 ČECHOMOR + RED RAG 
BAND (UK)

13. po 19.30 Paris Praha Berlin: 
EZ3EKIEL (F) + STEPHUNK T 
live (CZ)

14. út 19.30 Paris Praha Berlin: 
NYLON (D) + NANA ZORIN 
(CZ)

16. čt 19.30 ESCAPE FOREVER! 
(výběrový večírek labelu 
ESCAPE/EMI): PRIESSNITZ 
+ VENEER + HERE + 
UMAKART... *

17. pá 19.30 EuroConnections: IVA 
FRÜHLINGOVÁ (křest alba 
Litvínov) + RAPHAËL, hosté: 
Richard Krajčo, Jan P. Muchow

19. ne 19.30 GARAGE (tradiční vánoční 
koncert) *

20. po 19.30 COCOTTE MINUTE (křest 
alba Czeko) + LÍNEJ SOBOL *

21. út 19.30 ECHT! (tradiční vánoční 
koncert) *

22. st 19.30 READY KIRKEN 
+ ALBION

25. so 19.30 Malá scéna: DEVILS 
AUTUMN

31. pá 20.00 New Years Eve: 
DJ MANTU + LSIS K. (dance 
performance) + KALIYUGA 
DJs YUKIMURA & RAVI 
+ DJ MIST + DJs SUNPAJA 
& MILOSH

VÝSTAVA
1. 12. – 3. 1. P. BRZÁKOVÁ, 

J. NOVOSAD: Modřínová duše 
aneb Tajga, lidé a jiné obrázky

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

   3. pá 19.30 ROŽMBERSKÁ 
KAPELA (renesanční hudba 
na panovnických dvorech)

  4. so 15.00 I. ŽENATÝ – housle, 
K. ŽENATÁ – klavír (B. Martinů, 
J. Rodrigo, O. Mácha, E. Ysaye, 
P. de Sarasate, C. de Bériot)

 Pro seniory vstupné 20 Kč.
  5. ne 17.00 Vánoce s C&K VOCALEM 

(zvonečky a zvonky s sebou!)
  6. po 19.30 I. a V. HAVLOVI: 

Vánoční hvězda (vánoční 
písně a koledy pro zpěv, violy 
da gamba, tibetské mísy, 
zvony a zvonky; skladby 
pro violoncello a piano)

  7. út 19.30 Autorský večer ze skladeb 
J. JIRMALA (křest CD Classic 
Jazz Guitar Collection 2)

  8. st 19.30 Vánoce s KARMÍNOU
10. pá 19.30 M. BĚLOHLÁVKOVÁ 

a její hosté (J. S. Bach, 
G. F. Händel, A. Dvořák, 
B. Martinů aj.)

12. ne 17.00 LINHA SINGERS: 
Čas radosti nastal 
(vánoční kantorská muzika 
18. století – J. J. Ryba, J. I. Linek, 
T. Kolovrátek, A. Zimmermann, 
K. V. Holan-Rovenský)

13. po 19.30 PĚVECKÝ SBOR ČVUT
(A. Scarlatti, J. S. Bach, 
V. J. Kopřiva, K. B. Kopřiva, 
C. Franck, G. F. Händel, 
vánoční koledy)

15. st 19.30 I. BUDWEISEROVÁ 
a přátelé

16. – 17. 17.00 a 19.30 MALÁ ČESKÁ 
MUZIKA J. POSPÍŠILA: Štědrej 
večer nastal (zvonečky a zvonky 
s sebou!)

18. so 19.30 SAXOFONOVÉ 
KVARTETO BOHEMIA 
a T. ROGLOVÁ (F. I. Tůma, 
G. Pierné, Z. Lukáš, J. S. Bach, 
B. Martinů, A. Dvořák)

19. ne 17.00 a 19.30 PRAŽŠTÍ PĚVCI 
a sólisté: Česká mše vánoční 
J. J. Ryby

21. út 19.30 D. DEMUTHOVÁ – mezzo-
soprán, F. SVEJKOVSKÝ – trub-
ka, V. ROUBAL – varhany (J. Vej-
vanovský, J. S. Bach, D. Buxte-
hude, B. Marcello, G. F. Händel, 
G. Torrelli, F. X. Brixi, J. J. Ryba, 
G. Finger, výběr z vánočních koled)

22. st 17.00 a 19.30 MUSICA 
BOHEMICA (zvonečky a zvonky 
s sebou!)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
23. 11. – 22. 12. V. TOUŠEK: Fotografie

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. st 20.00 P. Nikl a Lakomé Barky: 
Nebojím se smrtihlava (křest CD)

3. – 4. 20.00 E. Greco a P. C. Scholten: 
Double points – One & Two

  4. so 14.00 Adventní slavnost ZŠ 
Montessori

  5. ne 17.00 Mikuláš v Ponci
  6. po 19.30 Uvolněte se, prosím 

(talk show Jana Krause)
  7. út 20.00 P. Opavský, L. Klosová, 

V. a I. Havlovi: Vánoční hvězda
  9. čt 20.00 ARTn: Ať jim toto ticho zní
10. pá 20.00 S Bengas proti drogám 

(kulturně-informační akce o. s. 
Sananim, vstup zdarma)

13. po 20.00 Mamacallas company: 
Bakarabia

14. út 19.30 Uvolněte se, prosím 
(talk show Jana Krause)

19. ne 20.00 I. M. Popovici: New 
choreography (work in progress); 
J. Viňarský: Posledný krok pred 
(príbeh o nutnosti gravitácie)

21. út 19.00 Benefice J. Opěly 
– Posledních 6 tanců

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

  1. st 16.00 Turnaj ve fotbálku 
(vstup volný)

  3. pá 14.00 Čertíci z ovoce a těsta – 
výtvarný klub pro děti (cena 40 Kč)

  4. so 9.00–17.40 Arteterapie – inter-
aktivní techniky (cena 340 Kč)

  8. st 16.00 Anglické odpoledne 
v Beztíži (vstup volný)

  9. čt 16.00 Turnaj karetních her 
v Beztíži (startovné 30 Kč)

10. pá 14.00 Malba na perníčky a výroba 
vánočních svícnů – výtvarný klub 
pro děti (cena 40 Kč)

12. ne 15.00 Šnečí studio – vánoční 
setkání (cena 40 Kč/rodina)

14. út 16.00 Výroba vánočních ozdob 
a zdobení stromečku

16. čt 16.00 Beatbox battle – soutěž 
netradičního hudebního stylu

17. pá 14.00 Výroba adventních věnců – 
dílna pro rodiče s dětmi (cena 40 Kč)

18. so 9.00–17.40 Arteterapie – 
sen a pohádka (cena 340 Kč)

20. po 15.00 Turnaj karetních her 
(startovné 30 Kč)

21. út 15.00 a 17.00 Velká předvánoční 
akademie (cena 40 Kč)

22. st 16.00 Předvánoční mecheche –
klubová besídka v Beztíži

23. čt 10.00 Turnaj ve stolním tenise 
(startovné 20 Kč)

27. po 16.30 Předsilvestrovská diskotéka 
s DJ Hobrem (cena 30 Kč)
POZNÁVÁME S ULITOU

4. 12. – Pelhřimov, 11. 12. – Karlštejn, 
18. 12. – Pardubice, 20. 12. – Tábor, 
21. 12. – Český Krumlov

JARNÍ PRÁZDNINY 2005
12. – 19. 3. Lyžařský tábor na Benecku 

(pro děti od 10 do 18 let, 
cena 2700 Kč)

14. – 18. 3. Jaro pražských dětí 
(cena 140 Kč/den)

Pozvánka
A+G, oděvní ateliér a galerie Flora
(Přemyslovská 29)
22. 11. – únor 2005 V. Sirůček: Čer-

nobílá Praha nostalgická (výstava 
fotografií z 50. až 70. let 20. stole-
tí; otevřeno út–pá 11.00–18.30, 
v prosinci též v so 11.00–14.30)

Arnika
(Chlumova 17)
  2. čt 18.00 D. Mourek: Prahou na

kole? Prahou na kole! (povídání 
o problémech cyklistů v Praze)

Bratrská jednota baptistů
(Vinohradská 68)
12. ne 18.00 předvánoční koncert
Českobratrská církev evangelická
11. so 16.00 P. Smetana: A co dál? 

(přednáška v Betlémské kapli 
na Žižkově, Prokopova 4)

Etno-čajovna Herba Magica
(Zvonařova 6)
  5. ne 10.00 Pohádková neděle (vá-

noční) s P. Anzari a J. Potměšilem
  7. út 18.00 P. Anzari: Rodinné ri-

tuály – předvánoční ladění (před-
náška)

Hospoda U vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  2. čt 19.00 Onkel Fester (bigbeat)
  9. čt 19.00 Zdarr (umění v rytmu)
16. čt 19.00 Letouni soumraku
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
  7. út 16.30 F. Zumr: O cestách pě-

veckého sboru Pražských učitelů 
(přednáška s ukázkami reprodu-
kovaných zpěvů)

14. út 16.30 vánoční posezení i zpí-
vání s J. Hoškem

Nová Trojka
(Jeseniova 19)
  1. st 15.00 výroba vánočních přání
  4. so 15.00 keramický ateliér
4. – 5. 9.00 a 14.00 pletení košíků (re-

zervace a info na tel. 605 514 046)
  7. út 10.00 hudební dílna pro děti 

a rodiče se skupinou Šalimo
  8. st 15.00 výroba ozdobných mýdel
11. so 15.00 výroba vánočních přání
14. út 9.30 muzikoterapie
15. st 15.00 výroba dárkových kra-

biček
  16.00 česko-anglický klub 
16. čt 10.00 M. Szabo: O adventu 

(povídání s panem farářem)
  16.00 koncert hudebních kurzů
23. 12. – 2. 1. prázdniny
Rodinné centrum Maceška
(U Kněžské louky 9)
  7. út 10.00 Bc. M. Chmelařová: 

Praktické využití aromaterapie 
pro maminky předškolních dětí, 
batolat a kojenců (voňavá před-
náška, vstupné dobrovolné)

Římskokatolická církev
  5. ne 19.00 adventní koncert I. Ke-

larové v kostele sv. Prokopa
  7. út 18.00 M. Szabo a J. Šibík: 

Když se díváte utrpení z očí do očí 
(beseda s válečným fotografem 
v centrále RSTS, Koněvova 99; 
vstup volný)

18. so 8.30 vycházka pražskými ulič-
kami, tentokrát od Křížovnického 
nám. po Alšovo nábřeží (sraz 
u kostela sv. Františka z Assisi)

26. ne 15.00 vánoční divadlo žižkov-
ských dětí v kostele sv. Prokopa

4. – 31. výstavka z cyklu „Sto let 
kostela sv. Prokopa“, v prosinci 
s povídáním o bývalé kapli 
sv. Dismasa u žižkovského po-
praviště a prvních společných 
poutích na Svatou Horu (u vcho-
du kostela, možnost prohlídky 
vždy před bohoslužbou)

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  1. st 14.00 „Do říše snů“ – vycház-

ka na Olšanské hřbitovy (sraz 
na stanici tram. č. 5, 9 a 26 „Ol-
šanské nám.“)

15. st 14.00 vycházka na Hradčany 
(sraz na stanici tram. č. 22 „Praž-
ský hrad“)

17. pá 16.00 Albatros: Na předvá-
noční notě (pořad v Hudební ško-
le hl. m. Prahy, Komenského 
nám. 9)

� Dne 8. prosince 2004 v 10.00 hod. 
proběhne dražba movitých věcí v bu-
dově Obvodního soudu pro Prahu 3, 
Jagellonská 5, Praha 3. Prohlídka věcí 
je v den dražby v 8.30– 9.45 hod.
� Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a video-
kazety. Tel. 222 724 856
� Koupím vláčky rozměr „HO“, lo-
komotivy, vagony, příslušenství, i ne-
kompletní. 222 720 186, 607 214 190
� Čistírna peří je umístěna na Plzeň-
ské 170, Pha 5. Zhotovujeme deky
a pol. z naší sypkoviny na počkání
nebo do 24 hod. Tel. 606 312 174
� Koupím panenku z celuloidu, sádry, 
pokojíček, nádobíčko, plech. vlak, loď, 
auto, zvíře, plyš. méďu, opičku, i pošk., 
na klíček, vycpané pilinami.
Tel. 274 814 448

� Péřové výrobky * Čistírna peří
Deky prošité do kostek! 
Žádné platby předem!
Husitská 13, Praha 3
Tel.: 222 541 201, mob.: 603 502 884
� Čištění koberců, mytí oken – dle 
Vašeho přání. Tel. 222 584 987, 
286 888 371, 723 527 760
� Broušení parket – renovace s eko-
log. laky – 220 Kč/m2; tmelení; lišty; 
dokládka. Kvalitně. 
Tel. 603 422 376
� Stropní sušák prádla. Montáž na míru 
do stropu nebo stěn. Tel. 602 273 584 
� Účetnictví, DPH, mzdy, přizná-
ní. Příznivé ceny. Ing. Studená - 
tel. 721 957 444
� Šití záclon, závěsů a lož. prádla. 
Opravy. Tel. 222 719 152, 604 112 984
� Psací stroje – opravy, prodej.
Tel. 241 412 507

� Zednický servis. 
Tel. 222 719 022, 602 212 089
� Potřebujete hotovost? Vykoupím 
z pozůstalosti půdy; váhy, hodiny, vá-
noční ozdoby, obr. rámy, kafemlýnek, 
sklo aj. Tel. 274 814 448
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� Vyklízíme, odstěhujeme, přestěhu-
jeme. Tel. 272 767 360, 606 220 098
� Celulitida – poradna zdarma
Obchod Druid, Baranova 6
� Kácím, čistím zahrady. 603 833 107
� Seznamovací agentura 1+1, nej-
větší v ČR, PC výběr partnera, sing-
le pobyty, přijatelné ceny. P3 Flora,
Chrudimská 5. Tel. 272 744 340,
777 075 573 kdykoliv
� Učitelka ČJ připraví ke zkouškám. 
Tel. 222 722 565

� 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
� Hledám obecní byt 1+1 až 4+1 v Pra-
ze. Vyměnou nabízím byt, jehož maji-
tel zaplatí odstupné 300 až 600 tis. Kč.
Tel. 777 126 054
� Mladý manželský pár hledá proná-
jem bytu 1+1 nebo 2+1, nejlépe P3, 
do 7500 Kč/měs. Tel. 605 944 810
� Vyměním 1+kk v cihlovém domě, 
P3 – Ohrada, osob. vlast., zabezp. 
přízemí, 42 m2, pokoj 27 m2, plyno-
vé etážové topení, špajz, byt i dům 
po celk. rekonstrukci, za 3+1 v cihlo-
vém domě, osob. vl. nebo družst., ne 
přízemí, s terasou, lodžií nebo balk., 
na P3, v blízkosti zeleně. 
Tel. 736 527 907

� Vyměním obecní 1+1 Praha 5 –
Barrandov za větší na Praze 1 až 7, 
jakékoli kategorie. Tel. 608 063 515
� Hledám vilku i k rekonstrukci, 
rychlé jednání. Tel. 607 157 634
� Hledám pronájem garsoniéry na 2 až
3 roky s možností nastěhování vlast-
ního nábytku. Zn. starší paní. 
Tel. 271 771 183
� Vyměním obecní 2+1 za menší 
s vlastním topením. Tel. 723 074 218
� Pronájem nebytových prostor 
– v blízkosti U Bulhara – výhodně. 
Tel., fax, zázn.: 222 712 737 
(737 337 900)
� Dlouhodobě pronajmu uzavřený 
garážový box v P3 u hotelu Olšanka. 
Tel. 257 323 190, 732 785 645
� Pronajmu garážové stání pro 2 auta 
za 1200,- Kč v Květinkové ul. 
Tel. 233 339 396

INZERCE
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Vy jste veřejnosti znám jako objevitel 
klenotů architektury v českých měs-
tech. Proč tak významné město jako 
Žižkov stále uniká Vaší pozornosti?

V roce 2000 jsme chtěli točit díly 
věnované pražským čtvrtím, měli jsme 
v úmyslu dokumentovat čtvrti jako 

Holešovice, Braník, Bubeneč, Krč, Let-
ná a Žižkov. Centrum Prahy je turis-
tické ghetto. Na Žižkově se začíná 
žít, energie starousedlíků se střetává 
na jedné ulici se sídly firem a s pokles-
lým, až čtyřkovým prostředím. A to 
je silné. Přitahují mě i místa obydlená 

menšinovou komunitou. Ale Česká te-
levize neměla o pražský cyklus zájem.
Které domy a pamětihodnosti byste 
určitě do Šumného Žižkova zahrnul?

Penzijní ústav – nyní ÚRO, sta di -
on Viktorky, hospodu U vystřelenýho 
oka, Památník na Vítkově, televizní 
věž, hrob Franze Kafky, Palác Akro-
polis...
Život v historickém místě s sebou při-
náší i mnohé problémy, domy a ulice 
byly dimenzovány na jiný způsob živo-
ta... Jak se žije na Žižkově?

Myslím, že na Žižkově je v rekon-
struovaných domech jedno z nejlep-
ších bydlení v Praze. Zdejší domy mají 
vnitřní dvory, které vytváří intimitu 
v městském prostoru. A díky tomu, 
že tu je svažitý terén, je z mnoha míst 
krásný výhled. A není to tady zkažené 
turismem.

Chybných řešení je minimum, to, že 
někdo vylomí jeden zub, bych neviděl 
jako tragédii. Nebo když ho má někdo 
zlatý, který svítí, nebo ho tam ještě 
nemá – pak svítí ta díra mezi zuby... 
Nejhorší byl bolševismus, který vy-
bombardoval celé centrum Žižkova.
Co byste v Praze 3 zboural a co nao-
pak postavil?

Nemám rad takové spekulativní 
otázky… Nic bych nebořil, ani panelá-
ky, za chvíli budeme tyto omyly památ-
kově chránit. A abych něco postavil, to 
musí přijít někdo s požadavkem.
Tak tedy jinak: jak se Vám líbí nová 
fasáda Paláce Akropolis?

Fasáda je to možná krajní, ale není 
tolik paláců, které mají tak bohatý 

program a přinášejí tak specifickou 
kulturu. Mimořádné místo může být 
potvrzené výtvarným řešením. Takže 
se mi líbí.
A co říkáte přístupu památkářů?

Památkáři jsou na jedné straně ve-
deni tím, že mnozí investoři jsou bar-
baři orientovaní jen na zisk. Na druhé 
straně jako by chtěli Prahu zakonzer-
vovat v jimi vymezeném období, jako 
by všechno mělo být zachováno podle 
Langweilova modelu Prahy. Ale jsou 
různí investoři a jsou různí památkáři. 
Oscilují mezi podobami sterility, za-
konzervování a nepochopení součas-
ného života a brutalitou investorů.
Co si myslíte o rekonstrukcích panelo-
vých domů?

Nesnáším takzvané humanizace síd-
lišť. Stačí domy zateplit a vyměnit 
vstupní dveře za hezčí. Když je i nový 
portál, tak člověk alespoň ví, kam jde. 
Dětem se to líbí barevné, tak ať je to 
barevné, a jak říkal Picasso, když ne-
mám modrou, tak maluju červenou. 
Ale na druhé straně je dobré, když 
má barevné řešení vztah k okolí, třeba 
zrovna k barvám fotbalového klubu, 
který sídlí opodál. Nejhorší je, když 
si sedne výtvarník a architekt a něco 
vymyslí. A nabarví tady hnědej pruh 
a tady modrej a ještě jim to skáče mezi 
okny.
A co střešní nástavby?

Myslím, že na pravoúhlý panelák 
patří konstruktivistický byt, ne ty post-
moderní zalomeniny a vylomeniny. Ale 
na střeše paneláku může vzniknout 
krásné bydlení: s terasou, ateliérem...

V současnosti se uvažuje o přestavbě 
svatební síně, která byla vytvořena 
v duchu „socialistického brutalismu“, 
jakési koláže stylů, od neorenesance 
až po 70. léta. Co byste navrhoval?

Tu bych památkově chránil. Řada 
normalizačních interiérů zmizela, zmi-
zela 60. léta a pro kontinuitu je dobré, 
když se něco dochová. Možná však, 
že svatební síň není pro zachovávání 
zrovna to pravé – požehnat někomu 
na cestu životem v prostoru zatíženém 
minulostí...

Doba to byla hnusná, ale zas ta 
hnusoba dávala paradoxně prostor 
k vnímání a produktem byla kultur-
nost. Zatímco dnes ten mechanismus 
nadprodukce člověka pohltí. A to, o co 
usiloval komunismus nebo o čem psal 
Orwell ve svých nejtemnějších vizích, 
člověk podstupuje dobrovolně. Není 
problém zjistit, kde je a co říká, kolik 
má peněz...
Máte nějaký návrh, jak „polidštit“ 
vrch Vítkov?

Dokonce jsem se zúčastnil architek-
tonické soutěže na jeho využití. Řeši-
li jsme spíš přístupové cesty (trochu 
jsme je zmonumentalizovali) včetně 
vlajkoslávy, jejíž pohyb jsme chtěli 
v noci doplnit světelnými body, které 
by jej kopírovaly. Památník jsme ne-
chali tak, jak je. Mám v sobě takové to
skautsko-prvorepublikové vlastenectví.
Mně se Památník líbí, i jeho vnitřní 
prostor mě oslovuje. Ale dnes se nějak 
národní patos nenosí, žijeme bez od-
kazu minulosti.

Připravila Michaela Púčiková
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
v České republice byl založen v roce 
1990, po rozpadu Svazu invalidů. Jde 
o největší občanské sdružení nezisko-
vého charakteru, které pracuje mezi 
sluchově postiženými v ČR.

Naše základní organizace v Praze 3 
má nyní 55 členů. Její činnost zajišťuje 
výbor složený z dobrovolných pracov-
níků. Usilujeme o to, aby se lidé, kteří 
mají problémy se sluchem (ať už od na-
rození, nebo z pozdějších let), cítili me-
zi námi dobře a neuzavírali se před svě-
tem jen proto, že obtížně rozumí.

Mezi naši pravidelnou službu urče-
nou  pro nedoslýchavé a ohluchlé (a to 
včetně nečlenů) patří bezplatné pora-
denství, které pořádáme každý dru-
hý a čtvrtý čtvrtek v měsíci od 15.30 
do 17.00 hodin v Klubu důchodců v Pí-
secké 15. Nabízíme:
• kontrolu sluchadel a jejich drobné 

opravy
• zácvik používání sluchadel

• seznámení s dalšími pomůckami 
usnadňujícími komunikaci (včetně 
pomůcek pro poslech televize, rá-
dia, telefonu apod.)

• rady a návody, jak odstraňovat ko-
munikační bariéry a zlepšovat orien-
taci ve společnosti

• možnost zakoupení baterek do slu-
chadel
Díky finanční podpoře Městské čás-

ti Praha 3 vyjíždíme vždy v září na tý-
denní rekondiční pobyty v Jižních 
Čechách, na kterých nás zkušená lo-
gopedka učí odezírat. Kdo se to jen 
trochu naučí, hned se cítí mezi lidmi 
lépe. A o to nám jde především.

Jitka Hauerová,
předsedkyně ZO SNN Praha 3

Adresa:
Bílinská 3, Praha 9 
Písecká 15, Praha 3 (přechodná)
Kontakt:
tel. 286 888 371, 723 527 760

Vzpoura hasičů 
a souboj kominíků

Město Žižkov mělo i svůj sbor dobro-
volných hasičů. Jeho kádr – jak bývalo 
obvyklé – tvořili mladí hoši, posedlí 
sportem, moderní technikou a touhou 
po hrdinství a dobrodružství. V čele stál 
– rovněž dle obyčeje – starosta města. 
Dokud ještě mohl Wertmüller, velmi rád 
se na přehlídkách ukazoval v parádní 
hasičské uniformě, do výcviku se však 
nepletl. Změna nastala po jeho smrti. 
Novým velitelem se totiž nestal Bláha, 
nýbrž radní Eduard Žďárský. A ten to 
vzal opravdu z gruntu – pořídil si napří-
klad koně a v nově vybudované (podle 
zlých jazyků za obecní peníze) kruho-
vé jízdárně pilně trénoval jízdu (město 
Žižkov tak disponovalo patrně jediným 
jízdním dobrovolným hasičem v Králov-
ství českém). Ještě intenzivněji však ce-
poval svůj mančaft. Hasiči ale jeho dril 

snášeli jen velmi těžko a zakrátko došlo 
k roztržce, jejímž výsledkem bylo svrže-
ní nemilého tyrana. Ovšem Žďárský se 
nevzdal a zosnoval pomstu pekelnou.

Na zasedání obecního zastupitelstva 
14. 12. 1891 podal převratný návrh – do-
savadní sbor dobrovolných hasičů roz-
pustit a zřídit nový! Důvodů pro rozpuš-
tění uvedl celou řadu: sbor je nediscipli-
novaný (pochopitelně), nešetrně zachází 
se svěřeným náčiním a hlavně – členové 
přes den pracují rozptýleni po celé 
Praze a obcích přilehlých (kdo je má 
v případě požáru kde shánět!) a k ohni 
dojedou pokaždé pozdě, až po hasičích 
pražských. Návrh nového sboru byl pře-
vratný: měl být složen čistě z obecních 
zřízenců, kteří by hasili požáry v rámci 
svých služebních povinností. Jejich po-
hyb by obec tudíž měla pod kontrolou 
a navíc by jim nemusela vyplácet žádné 
náhrady za ušlou mzdu.

Opozice se ihned ujala obrany staré-
ho sboru – především napadla srovnání 
se sborem pražským jako naprosto ne-
místné, neboť ten je složen z profesioná-
lů. Připomněla, že velitel pražských hasi-
čů se o žižkovských chlapcích vyjadřuje 
vždy pochvalně, jsou prý nejzdatnějším 
dobrovolným sborem v pražském okolí. 
Ani myšlenka nového sboru nevyvolala 
nadšení. Úspora by byla jen zdánlivá, 
neboť obecní zřízenci by v případě zása-
hu nevykonávali tu práci, za niž jsou pla-
ceni. A hlavně – namísto trénovaných 
odvážných mladíků pánové v letech 
a při těle, o jejich ochotě riskovat živo-
ty ani nemluvě. Diskuse byla bouřlivá, 
hlasování ještě bouřlivější. Návrh byl 
nakonec smeten ze stolu překvapivým 
poměrem 16:8.

***
Žižkov byl ve sledovaných letech 

rozdělen na dva vymetací obvody, kaž-
dý vymetal jeden mistr kominický –
konkrétně Josef Vyhnanovský a Karel
Gauze. Ti dva se neměli vůbec rádi 
a bojovali spolu na život a na smrt. 
Narušování hranic teritorií a vymetání 
komínů konkurenci před nosem bylo 
na denním pořádku. I na ně však došlo 
– s revolučním nápadem přišel tento-
krát starosta Bláha. Dle jeho návrhu 
mělo být město nově rozděleno na čtyři 
vymetací obvody a povoláni další dva 
kominíci. Všichni čtyři by kromě toho 
již nebyli samostatnými živnostníky, 
nýbrž obecními zřízenci. Silami opozice 
i tento plán padl. Proslýchá se, že po hla-
sování Vyhnanovský i Gauze spolu pili 
až do rána na věčné přátelství.

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Z politických bojů v městě Žižkově VI.

Blahopřání
seniorům

Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v prosinci kula-
té a půlkulaté narozeniny, přeje-
me hodně zdraví a osobní pohody 
do dalších let. Blahopřejeme: Anně 
Bečvářové, Marii Bernáškové, Eliš-
ce Doškářové, Drahomíře Janáč-
kové, Vlastě Janotové, Karlu Ko-
courkovi, Jaromíru Kverkovi, Věře 
Němcové, Gertě Poláčkové, Lydii 
Sitové, Janě Šmejsové a Janě Ze-
manové.

Všem seniorům z Prahy 3 přeje-
me pohodové svátky vánoční a šťast-
ný rok 2005.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 
Viktor Pelzel

Římskokatolická církev:
kostel sv. Anny, Tovačovského: 24. 12. – 22.00, 25. 12., 26. 12. a 1. 1. – 8.00
kostel sv. Prokopa, Sladkovského nám.: 24. 12. – 24.00, 25. 12., 26. 12. a 1. 1. – 9.30, 
31. 12. – 18.00
kostel sv. Rocha, Olšanské nám.: 24. 12. – 16.00, 25. 12., 26. 12. a 1. 1. – 9.00 a 17.00
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad: 24. 12. – 16.00 a 24.00, 25. 12., 
26. 12. a 1. 1. – 9.00, 11.00 a 18.00, 31. 12. – 8.00 a 18.00
kostel sv. Vojtěcha, Na Balkáně: 24.  12. a 31. 12. – 16.00, 25. 12., 26. 12. a 1. 1. – 10.15

Církev českobratrská evangelická:
I. žižkovský sbor, Prokopova 4: 25. 12., 26. 12. a 1. 1. – 9.30, 31. 12. – 16.00
II. žižkovský sbor, Čajkovského 10: 24. 12. – 16.00, 25. 12. a 26. 12. – 9.30
sbor na Jarově, U Kněžské louky 9: 24. 12. – 22.00, 25. 12., 26. 12. a 1. 1. – 9.30

Církev bratrská, Koněvova 24: 25. 12. – 10.00, 26. 12. – 9.45, 31. 12. – 17.00
Církev československá husitská – Žižkův sbor, nám. Barikád 1: 24. 12. – 23.00, 25. 12., 26. 12. 

a 1. 1. – 9.00, 31. 12. – 16.00
Bratrská jednota baptistů, Vinohradská 68: 24. 12. – 15.00, 25. 12. a 26. 12. – 10.00 

(31. 12. – od 20.00 pestrý program až přes půlnoc)

Selhání ledvin
Funkce ledvin je nezastupitelná. Zjed-

nodušeně řečeno zde dochází ke třem 
základním činnostem: 1. k očišťování 
krve od některých nepotřebných, nad-
bytečných či škodlivých produktů na-
šeho těla, 2. k redukci objemu tělních 
tekutin, neboť při látkové výměně (me-
tabolismu) vzniká voda, 3. k produk-
ci některých pro tělo potřebných látek, 
např. hormonu erytropoetin, který je 
nezbytný pro tvorbu červených krvinek 
– erytrocytů.

Funkce ledvin může být omezena čás-
tečně (pak hovoříme o ledvinné nedo-
statečnosti – insuficienci) a úplně – selhá-
ní ledvin dále dělíme na akutní (náhlé) 
a chronické, při kterém dochází k ztrátě 
funkce ledvin postupně.

A kdy dochází k selhání ledvin? Pří-
čin může být celá řada, rozdělujeme je 
podle toho, odkud pochází a co způsobu-
jí. Příčiny „prerenální“ mají svůj původ 
mimo ledviny a močové cesty. Příkladem 

může být pokles krevního tlaku, způso-
bený dehydratací, nadměrným užíváním 
léků proti hypertenzi (vysokému tlaku 
krve) nebo úrazem a krvácivým stavem. 
Jako příčiny „renální“ označujeme ty, 
které vedou k vlastnímu poškození led-
vin. Příkladem je posledně zmíněná pye-
lonefritida (infekční zánět ledvin), dále 
postižení ledvin při diabetu (cukrovce), 
což je v posledních letech v České re-
publice nejčastější příčina selhání ledvin, 
či změny vyvolávané vysokým krevním 
tlakem (hypertenzí). Patří sem také např. 
otrava některými houbami. Mezi příčiny 
„postrenální“ (pod ledvinami) řadíme 
např. uzávěr vývodných cest močových 
kamenem nebo jinou překážkou, pokud 
trvá delší dobu.

Na závěr je třeba uvést, že většina po-
stižení se týká symetricky obou ledvin, 
proto není příliš podstatné, že k životu 
stačí jen jedna ledvina.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Zdravotnické okénko

Představujeme
Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR Praha 3

Bohoslužby o Vánocích 
a na Nový rok

Rozhovor s…

Davidem Vávrou,
architektem 
a všestranným umělcem
(mj. herec, výtvarník, básník, scénárista, spoluzakladatel divadla Sklep, věhlasný 
učitel němčiny v České sodě, průvodce Šumnými městy)

Eduard Žďárský (1855–1944)

Farní charita Žižkov pořádá už potřetí vánoční akci 
„Strom splněných přání“, letos určenou pro děti a dospělé 
z Dětského domova v Krupce u Děčína, Kojeneckého ústavu 
v Rumburku a Ústavu sociální péče ve Staré Olešce. Ti z vás, 
kteří by chtěli jejím prostřednictvím někomu o Vánocích udě-
lat radost, mohou v neděli 5. 12. v kostelích sv. Anny (v čase 
po ranní mši, tedy zhruba od 8.45), sv. Prokopa (od 10.30) 

a sv. Rocha (od 17.45, pokud to probíhající opravy dovolí) 
vybrat ze seznamů konkrétních přání a zabalený dárek při-
nést následující neděli od 10.30 do 11.30 do Farního centra 
v Čajkovského ul. 36.

Případné upřesňující dotazy budou zodpovězeny na tele-
fonním čísle 603 350 007.

Kateřina Hilbertová, Farní charita Žižkov

Přinesou i letos andílci ze Žižkova vánoční dárky?

František Bláha (1846–1911) 
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Stručně...
�  Obchodní akademie Praha 3 
(Kubelíkova 37) pořádá 7. 12. 2004 
a 11. 1. 2005 od 17.00 Dny ote-
vřených dveří. Všichni zájemci jsou 
srdečně vítáni.
�  Sdružení Arnika vyhlásilo pro praž-
ské středoškolské studenty soutěž 
„Odpad je surovina“. Šestiměsíční 
projekt je zaměřen na témata: odpady, 
podpora třídění a recyklace, komposto-
vání, ekologicky šetrné výrobky a šetr-
ná spotřeba. Přihlásit se do soutěže je 
možné do 15. 12. Více na http://papir.
arnika.org/soutez-praha.shtml.
�  Odborné učiliště pro žáky s ví-
ce vadami pořádá ve dnech 29. 11. 
až 4. 12. od 9.00 do 18.00 (29. 11. 
od 16.00) vánoční prodejní výstavu 
v Chelčického ul. 2. K vidění budou 
práce keramiků, tkalců a zahradníků.
�  Obvodní výbor v Praze 3 Sva-
zu tělesně postižených přeje všem 
svým členům i občanům Prahy 3 ra-
dostné vánoční svátky a dobrý start 
do nového roku a děkuje komisi so-
ciální a zdravotní RMČ a zástupkyni 
starosty M. Kozumplíkové za vstřícný 
postoj k zdejším invalidním občanům.

RADNIČNÍ
NOVINY  PRAHY 3 12

Násilník odveden v poutech
Dne 21. 10. v pozdních odpoledních hodinách omezili na zá-

kladě telefonického oznámení na linku tísňového volání 156 
strážníci OŘ MP Praha 3 na osobní svobodě muže, který se ná-

silím snažil vniknout do bytu své družky v ulici Jana Želivského a vyhrožoval jí 
a jejímu synovi zabitím. Při zadržení agresivního pachatele byli strážníci nuceni 
na místě při služebním zákroku použít pouta. Násilník byl bezprostředně po či-
nu předán příslušníkům Policie ČR.

Bc. Dušan Machoň,  ředitel OŘ MP Praha 3

Městská policie informuje

Kdo mě chce

1) 1426-04a osmiletý černý pes, knírač 
o váze 7,20 kg; na svůj věk čilý a tem-
peramentní, slyší na jméno Maxim. Na-
lezen 12. 7. na Vinohradech.

2) 1762-04 roční černá fena, větší kříženec 
knírače; živá a milá. Nalezena 26. 8. 
na Vinohradech.

3) 2048-04 devítiletý černý pes s pálením, 
menší kříženec; nevhodný k dětem, 
slyší na jméno Bobík. Nalezen 30. 9. 
na Žižkově.

4) 2165-04 pětiletá černá fena se znaky, 
větší kříženec; hodná, čistotná a poslušná, miluje procházky. Nalezena 18. 10. na Vi-
nohradech.

5) 2167-04 sedmiměsíční černá fenka se znaky, větší kříženec německého ovčáka; hod-
ná a temperamentní. Nalezena 18. 10. na Parukářce.

6) 1259-61/04 zhruba tříměsíční koťátka; potřebují někoho, kdo by je měl rád a věnoval 
se jim. Nalezena v ulici Na Vrcholu.

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

1

V listopadu si na žižkovské radnici 
svou svatbu před 60 lety připomně-
li Josef a Helena Klugovi a Vilém 
a Zdeňka Ulrichovi a zlatou svatbu 
oslavili Antonín a Lidia Bojanovští, 
Karel a Božena Cyprovi, Miloslav 
a Věra Čandovi, Ing. Arnošt a Věra 

Metterovi, František a Emilie Mikší-
kovi, Ing. František a Eva Řiháčkovi, 
Guiseppe a Zdeňka Sterpinovi, Ru-
dolf a Eva Vackovi, Jaroslav a Marie 
Vojpichovi a Ing. Karel a MUDr. Ja-
roslava Zouharovi. Městská část jim 
k jejich vzácnému výročí poblahopřála 
a poděkovala za dobrý a v dnešní době 
tolik potřebný příklad.

Na náš dotaz, co by poradili mla-
dým manželstvím, odpovídali oslaven-
ci diamantových svateb vzácně shod-
ně: „Sem tam se trochu profackovat 
a všechno vydržet. Vždycky to není 
lehké!“ (Helena Klugová) „Chce to 
toleranci. Nic není zadarmo, všech-
no je třeba si vysoužit.“ (Josef Klug) 
„Být tolerantní, mít se rádi. Není ne-

bíčka bez kázáníčka. Odpouštět si hří-
chy. Také přijdou mraky, ale musí se to 
umět překonat.“ (Zdeňka Ulrichová) 
Jak je vidět, manželství je zkrátka spo-
lečný běh na dlouhou trať: bez vzájem-
ného respektu, vytrvalosti a vůle zdo-
lat překážky to nejde. -red-

Společenský sál hotelu Ariston pat-
řil v sobotu 20. listopadu neziskovkám 
a jejich příznivcům. V pořadí třetí Re-
prezentační ples neziskového sektoru 
Prahy 3 moderoval opět herec Petr Va-
cek, k tanci a poslechu půvabným dá-
mám a jejich doprovodu hrála skupina 
Tommy´s Mood Jazzband. O předtan-
čení se postarala taneční škola irského 
tance a stepu Coiscéim. Když posléze 

nabídla výuku skotských tanců (jsou 
prý jednodušší než ty irské), nestačila 
se divit: zájemců bylo tolik, že jim byl 
taneční parket malý. Pohodové plesání 
vyvrcholilo vystoupením břišní tanečni-
ce Reny Milgrom a losováním tomboly.

Výtěžek plesu je určen na veřejnou 
sbírku Kulička, která má umožnit ná-
kup barevných kuliček do terapeutic-
kého bazénku v Nové Trojce. -red-

Plesání neziskovek

Šnečí studio, letošní novinka Domu 
dětí a mládeže Prahy 3, je urče no
pro prvňáčky a jejich rodiče, případně

starší kamarády či sourozence. Díky 
němu mohou děti a dospělí vždy jednou 
za měsíc příjemně a podnětně strávit 
nedělní odpoledne (od 15 do 17 hod.): 
společně tvořit ve výtvarné dílně 
(v prosinci je plánována výroba ad-
ventního věnce, v lednu sněhové krá-
lovny...), zúčastnit se sportovních sou-
těží o malé ceny, při příjemném počasí 
využít zahrady a okolí Ulity. Bude-li 
zájem, je možné program doplnit před-
náškou pro rodiče, tak jak tomu bylo 
v listopadu – psycholožka a artetera-
peutka PhDr. Mariana Štefančíková 
se věnovala tématu „radosti a strasti 
prvňáčků“.

Na každé setkání je třeba přihlásit 
se nejméně pět dní předem, a to v od-
dělení akcí Ulity. Příští Šnečí studio 
s vánoční tematikou se bude konat 
12. prosince.

Kateřina Fantová,
Dům dětí a mládeže, Praha 3 – Ulita

Šnečci v Ulitě

Jako „Polední ateliér“ se označuje 
dámský klub, který se každý pátek 
od 12 do 15 hod. schází ve Farním 
centru v Čajkovského ul. 36. Ženy se 
zde věnují ručním pracím a učí novým 
výtvarným technikám, Farní charita 
Žižkov k tomu přispívá výtvarnými 
potřebami. Výsledkem bylo letos kro-
mě radosti z vlastních výtvorů a dár-
ků pro blízké také 27 000 Kč, které 
dámy získaly prodejem svých prací. 
Peníze posloužily dospívajícím mla-
dým lidem, kteří musí opustit dětské 
domovy a začínají nový život. I v dů-
chodovém věku je tak možné skloubit 
záliby, čas strávený v příjemné spo-
lečnosti a dobrý skutek pro potřebné. 
Další zájemci o tuto činnost jsou vítá-
ni. Bližší informace na tel. 732 446 208 
nebo 222 711 202.

Mária Uhnáková,
ředitelka Farní charity Žižkov

Zlaté a diamantové příklady manželství

Studenti VŠE darovali 85 litrů krve 
v rámci akce „Daruj krev na půdě vy-
sokých škol“. V pondělí 25. 10. a ve stře-
du 27. 10. odebrala mobilní transfúzní 
stanice Ústřední vojenské nemocnice 
krev od 180 posluchačů – především 
prvodárců. Akce probíhala přímo 
v areálu školy – nejprve na Jižním Měs-
tě a následně na Žižkově. Navázala tak 
na úspěšnou sérii odběrů v minulém 
akademickém roce, kdy transfúzní tým 
zavítal na ČVUT a UK.

„Jsem rád, že naše škola mohla 
podpořit tuto akci. Příjemně mne pře-
kvapil zájem ze strany našich studen-
tů i pedagogů,“ uvedl prorektor VŠE 
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Projekt Daruj krev funguje již dru-
hým rokem a kromě ÚVN se na něm 
podílí také Městská policie hl. m. Pra-
hy. Bližší informace o něm najdete 
na www.darujkrev.com.

Ing. Mgr. Antonín Pavlíček,
studentský tajemník rektorky VŠE

85 litrů studentské krve

Na Dětském dopravním hřišti na Židov-
ských pecích vznikla díky účelové dota-
ci hl. m. Prahy nová počítačová učebna, 
která nabízí základním školám výuku 
a nácvik pravidel silničního provozu, 
mateřským školám ukázky a učení bez-
pečné chůze a pro veřejnost přednášky 
a besedy v rámci prevence bezpečnosti 
v dopravě. Slavnostního otevření se 
ve čtvrtek 18. listopadu za žižkovskou 
radnici zúčastnila zástupkyně starosty 
Milena Kozumplíková (na snímku).

Vilém a Zdeňka Ulrichovi uzavřeli sňa-
tek 4. 11. 1944

Josef a Helena Klugovi si dali svatební 
slib 1. 10. 1944

Polední ateliér 
ve Farním 

centru

Malé tanečnice z Coiscéim s hercem pražské Ypsilonky Petrem Vackem

Manželé Klugovi a Ulrichovi (zleva) v obřadní síni žižkovské radnice 9. 11. 2004
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